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UFISS, un servei poc conegut però 
indispensable per a una atenció de qualitat

A la fotografia de l’esquerra una pacient atesa per la doctora Marcia Iparraguirre i la infermera Núria Saladié i a la dreta, imatge en què apareixen Saladié 
acompanyada del doctor Cristòfol Ortega i la treballadora social d’Althaia Mercè Miquel 

La Fundació Sociosanitària de Man-
resa compta amb una unitat funcio-
nal interdisciplinària (UFISS). És un 
servei, segurament, poc conegut 
entre els usuaris i les seves famílies, 
però molt important per aconseguir 
una atenció de qualitat. Els profes-
sionals de les UFISS treballen con-
juntament amb els dels hospitals 
d’aguts, en el cas del Bages, Hos-
pital de Sant Joan de Déu. Fan una 
valoració integral dels malalts gerià-
trics o en un estadi molt avançat de 
la malaltia. És un treball interdisci-
plinari, en què intervenen metges, 
infermeres i professionals del treball 

social, que orienten sobre les cures 
i els tractaments que haurà de re-
bre l’usuari quan hagi estat donat 
d’alta. En el cas que no pugui tornar 
al seu domicili es treballa en xarxa 
per fer un ingrés en un centre so-
ciosanitari, en un servei de cures 
pal·liatives o altres recursos.

Dades anuals
L’any 2015, la UFISS va valorar un to-
tal de 1.200 usuaris. La procedència 
per serveis és la següent: traumatolo-
gia (41%), medicina interna (27%), 
cirurgia (15%) neurologia (8%) i al-
tres (9%). 

Equip multidisciplinari
- Un metge especialista en geria-
tria i un metge especialista en cures 
pal·liatives que efectuen la valoració 
directa dels malalts i participen en 
la valoració conjuntament amb els 
altres professionals sanitaris.
- Una infermera que realitza una 
valoració geriàtrica integral i fa 
d’enllaç amb l’equip de profes-
sionals que atén la persona en 
l’hospital d’aguts.
- L’equip de treball social de 
l’Hospital Sant Joan de Déu que 
s’encarrega de la valoració social i fa 
d’enllaç entre els equips i la família.

Accions de millora a l’Hospital i Residència de Sant Andreu 
La FSSM continua executant accions 
de millora a l’Hospital i a la Residèn-
cia de Sant Andreu. A bugaderia es 
compta amb una nova calandra que 
deixa els llençols planxats de mane-
ra automàtica i un robot de planxar 
que facilita les feines per deixar la 
roba a punt. 
En paral·lel, també s’han fet refor-
mes al terra d’alguns dels banys as-
sistits dels dos centres per millorar la 
seva funcionalitat. Imatges del nou robot de planxar per a bugaderia (esquerra) i fotografia de la nova calandra
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Preparats 
per a nous reptesManel Valls

Director General

A la Fundació Sociosanitària de Manresa volem ser referents. 
Atenem usuaris d’un hospital, residències, centres de dia i 
oferim serveis d’atenció a domicili i menjador social. Un am-
pli ventall d’atribucions en què cal una feina de responsabi-
litat i de qualitat. Tenim capacitat per atendre les necessitat 
pròpies del dia a dia i hem d’estar preparats per afrontar 
nous reptes.
La realitat canviant ens ha fet considerar la necessitat de 
crear una direcció de caràcter estratègic. Hem de mantenir 
un contacte constant amb les entitats del sector, amb les 
institucions, amb les empreses i amb la societat. Ens han de 
conèixer millor i haurem d’afrontar nous reptes. En aquest 
context social i sectorial hem creat la Direcció de Desenvo-
lupament Corporatiu, que ens ha de permetre de manera 
general millorar el posicionament de la nostra Fundació. La 
persona que assumeix l’encàrrec d’aquesta direcció és José 
Luis Buenache.
La nostra FSSM està ben posicionada. Estem immersos en 
un procés de creixement amb les obres d’ampliació de la 
residència Sant Andreu. Estem atents i oberts a oferir nous 
serveis. Sabeu que la nostra és una de les comarques més 
envellides del país i, per això, hem de dotar-nos del recursos 
necessaris. No hem de perdre el pas.

El cuidador expert serà un dels elements cen-
trals a la dotzena Jornada del Bages del Dia 
Mundial de l’Alzheimer que se celebrarà el 29 
de setembre a la sala gòtica de l’Hospital de 
Sant Andreu. La trobada reunirà un centenar de 
professionals que reflexionaran al voltant de la 
malaltia. El programa és organitzat des de  la 
FSSM, la regió sanitària Catalunya Central del 
CatSalut i l’Associació de Familiars de Malalts 
de l’Alzheimer del Bages, Berguedà i Solsonès. 
Les darreres inscripcions continuen disponibles.

Els professionals de la FSSM són referents
La metgessa de la Unitat de Demències de la 
FSSM, Cristina Pardo, pronuncia la xerrada La 
demència del segle XXI aquest mes al Casal de 
la Gent Gran de Berga. L’acte és organitzat per 
l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres 
demències, en el marc dels actes del Dia Mundial 
de l’Alzheimer. Pel que fa a la Setmana del Cor, 
la fisioterapeuta de rehabilitació de l’Hospital de 
Sant Andreu, Isabel Sánchez, participa el dia 27 
a les 6 de la tarda al Casino a la taula rodona Fer 
esport per tenir salut. L’edat importa?

La 12a Jornada de l’Alzheimer 
se celebra el dia 29 

La FSSM ha incorporat com a nou director de Desenvo-
lupament Corporatiu José Luis Buenache. Llicenciat en 
Dret, Buenache ha estat des de 2011 exercint en el sec-
tor com a coordinador de Desenvolupament Territorial 
de la Fundació Amics de la Gent Gran i també com a 
soci cofundador de l’Associació Siena. De 2007 a 2011 
va ser regidor a l’Ajuntament de Manresa. Li apassio-
nen les persones grans i les xarxes socials i es considera 
un social networker.

Presència a les xarxes socials
La FSSM s’ha estrenat a les principals xarxes socials i 
compta amb perfils propis a Facebook, Twitter, Linkedin 
i Instagram. Dóna a conèixer la seva activitat en l’entorn 
digital i potencia la relació amb institucions i usuaris. 

Incorporació de José Luis Buenache a la direcció de la 
nova àrea de Desenvolupament Corporatiu de la FSSM 

José Luis Buenache esdevé nou Director de Desenvolupament Corporatiu
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L’Hospital de Sant Andreu compta amb la cuina i la 
cafeteria renovades. Es dóna servei als professionals 
del centre, als usuaris i a les seves famílies. L’oferta 
gastronòmica s’ha reforçat amb un nou model que 
funciona com un self service. Les millores coincidei-
xen amb el nou contracte dels serveis d’alimentació 
de tots els centres de la FSSM a càrrec de l’empresa 
Boris 45 que ha fet una inversió de 462.000 euros.

Estrenem la cuina i la cafeteria a l’Hospital

Participem en els assajos clínics internacionals 
del fàrmac que podria frenar l’Alzheimer

La Fundació Sociosanitària de 
Manresa participa en els assajos 
clínics internacionals del fàrmac 
experimental Aducanumab que 
podria frenar l’Alzheimer. La FSSM, 
en col·laboració amb la Fundació 
Althaia i la Unitat d’Investigació 
Clínica, ha iniciat el reclutament 
de possibles pacients a través de 

la Unitat Ambulatòria de Demèn-
cies del Bages. En concret, es 
participa de l’assaig Emerge, que 
busca voluntaris d’entre 50 i 85 
anys diagnosticats d’Alzheimer 
amb símptomes lleus. Els assajos 
han de confirmar l’eficàcia del nou 
fàrmac en un tractament que dura 
dos anys.

L’apunt de la gerència

Alba Oms, Gerent FSSM

Fa ben pocs dies s’ha parlat, i molt, d’un fàrmac que, en la fase de recerca, és 
efectiu en el combat contra l’Alzheimer, una malaltia llarga i cruel que afecta una 
part notable de les persones que atenem a la nostra organització. Conjuntament 
amb la Fundació Althaia i l’Ud’IC, la FSSM participem amb els assajos clínics 
d’aquest fàrmac. Un orgull que a Manresa puguem aportar el nostre gra de 
sorra a la recerca científica. Esperem que en els propers anys es pugui confirmar 
l’efectivitat del fàrmac i sigui el remei  que tots desitgem!

Reforç del conveni amb Càritas
La FSSM reforça el conveni amb Càritas a través del qual 
ofereix formació a deu noves usuàries del projecte Ate-
ninser. Les participants es formen en l’àmbit dels serveis 
d’atenció domiciliària, neteja i bugaderia. Són persones 
en risc d’exclusió social que es formen per millorar les 
oportunitats d’inserció laboral.

Imatge de les noves instal·lacions que ja funcionen a ple rendiment

Formació departament TIC’s
El departament d’Informàtica ha realitzat un curs sobre 
Microsoft Exchange Server 2016. La formació amb una 
durada de quinze hores, els ha permès ampliar conei-
xements per a les tasques d’instal·lació, manteniment, 
configuració, monitorització i resolució d’incidències 
del servidor de missatgeria Microsoft Exchange.

Unitat a Sant Andreu
Des del febrer, la Unitat Ambula-
tòria de Demències del Bages, ubi-
cada a Sant Andreu i que compta 
amb un equip multidisciplinari, ha 
valorat un total de sis pacients, tot 
i que cap d’ells ha accedit al tracta-
ment per no complir tots els requi-
sits necessaris. 
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Estiu amb activitats a les Residències

Les residències de la FSSM han organitzat múltiples activitats aquest estiu. La Residència i Centre de Dia de Sant 
Vicenç de Castellet va fer sortides a la fresca, va organitzar un taller de gelats i va ajudar a recrear un pati andalús. 
La Residència Sant Andreu i el Centre de Dia de Manresa van celebrar les Olimpíades en un estiu en què Brasil ha 
estat protagonista. En paral·lel, la Residència Sant Andreu ha proclamat els nous hereu i pubilla. Emili Juanpera 
agafa el relleu d’Antonio Pelegrín, mentre que Teresa Perez és la nova pubilla en substitució d’Angelina Marquina. 
Finalment, la Residència Catalunya ha organitzat sessions en què els usuaris han fet manualitats.

Menjador social per a infants
Durant els mesos de juliol i agost la FSSM ha prestat 
el servei de menjador als infants del Centre Obert de 
Manresa situat al barri de la Plaça Catalunya, que com-
parteix edifici amb la Residència Catalunya. L’entitat ha 
estat sensible a la petició feta des de l’Ajuntament de 
Manresa i accentua el seu caràcter solidari amb una vin-
tena de menús diaris servits durant els mesos d’estiu.

Voluntariat europeu a Callús
L’Ajuntament i el Consorci de Gent Gran de Callús han 
fomentat que la  Residència i Centre de Dia Sant Sadur-
ní compti amb un voluntari que dedica una hora a la 
setmana a fer companyia als usuaris del centre. En Ju-
lius és alemany i té 20 anys i s’ha acollit al programa de 
voluntariat europeu (SVE) que gestiona el Consell Co-
marcal del Bages. El voluntari farà l’estada fins al maig. 

El jove voluntari dedica una hora setmanal als usuaris del centreEl menjador social ha atès també els nens i nenes del Centre Obert a l’estiu


