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ACTA D'INSPECCIÓ núm. 0430000804

RESULTATS DE LA INSPECCIÓ:

Efecluo visita d'inspecció per a fer el seguiment de les condicions materials i funcionals del

centre.

M'identifico com a inspectora de serveis socials de la Generalitat de Catalunya i efectuo la

v¡síta pel centre amb l'Epi corresponent d'¡nspecc¡ó.

M'atén la visita la Subdirectora técnica -S DT-, la senyo:

De la visita efectuada constato el següent:

1r. Comptabilitzo en els llibres de registre 61 persones residents, una de les quals está

ingressada en l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

2n. En el moment de la inspecció hi ha el següent personal treballant: la SDT, la Gerent,

sen'' recepcionista, 4 auxiliars de geriatria, la infermera i Responsable

Higiénic Sanitária, la metgess-q",' s, adjunt a geréncia, 2 persones de neteja de

l'empresa Acronet, 1 cuinera i una ájudant de cuina de l'empresa Alessa.

Condicions materíals

3r, No hi ha modificacions d'espais respecte Ia visita anterior. Els canvis s'han produit amb la

§ectorització d'espais: s'han canviat els residents menys autónoms a la planta -1 per poder

tenir soñida al pati.

4t. Les millores del 2020 són canv¡ d'alguns llits eléctrics i mosquiteres noves.

5é. S'ha d'arreglar la teulada de la sala de vidre i s'ha de fer manteniment que no s'ha fet

durant el 2020: rascades parets, portes, parets de passadissos en general, porta d'un armari

al costat de la dutxa de la cambra hígiénica adaptada de la planta '1, llum passadís, algunes

vánoves que comenc€n a estar més velles i rentar els vidres. Demano que a partir d'avu¡ fins

final de l'any, es faci el manteniment corresponent.

Signatura
L'lla ¡nspector/a

Signatura

(marcar amb una X)

_ No desilja signarla. Se li'n ll¡ura una cópia.

Persona atén I'acluació
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S¡gnatura

6é. En un dels banys d'una habitació doble (RP i CF) en el prestatge del lavabo h¡ ha un sot

got amb dos raspalls del mateix color que no podem saber si són d'una de les residents o de

les dos residents. Demano que per poder garantir la ¡ntimitat de la persona i l'ús individual i

personal dels estris, es diferenciin els raspalls de dents. (Art. 96 g. Llei de Serveis Socials

12t2007)

Situació dels residents

7é. Tots els residents estan fent activ¡tats segons el seu nivell cognitiu, ja sigui grupal o

individual (plegar roba, gimnástica, mirar la missa per la tv), alguns més autónoms estan a les

seves habitacions.

Tothom amb qui parlo mostra trobar-se a gust.

8é. Hi ha només una persona amb contenció abdominal amb una cadira. Comprovo la

prescripció. Demano, peró, que se li netegi el cinturó perqué el vec una m¡ca brut,

probablement de l'esmorzar.

Condicions funcionals

9é. El contracte últim rev¡sat és correcte, peró com que firma la filla com a representant legal,

demano veure cópia de la senténcia o de I'acceptació de com a representant legal. L'afegeixen

a la carpeta junt amb el contracte. Reviso també el Reglament de régim intern.

Reviso també la pólissa de Responsabilitat Civil.

l0é. Els registres revisats i necessaris per normativa són correctes. Punts a tenir en compte:

- S'ha de firmar la revisió de la preparació de la medicació que fa la farmácia amb bl¡sters

setmanals, per part de la RHS.

- S'ha de firmar l'administració de la medicació tant la que dóna la RHS com la que dóna

l'auxiliar en el sopar

(art. 18.10 Decret 284196, modificat pel 176/2000)

Signatura
L'/la insp€Éor/a

lhV
l,narcar amu unfi)

- 
No desitja s¡gnar-la. Se l¡'n lliura una cópia.

Persona


