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Introducció

Els materials que componen aquest mòdul tenen com a objectiu donar a conèixer
els Serveis Tecnològics de Suport i cura (STSC) com a serveis d’assistència i
protecció a les persones grans, amb discapacitat o que es troben en situació de
dependència.

Durant l’ultima meitat del segle XX, els països desenvolupats, entre els que ens
trobem, han experimentat un espectacular creixement en l’esperança de vida de
la seva població, com a resultat dels avanços en la medicina, les millores en les
polítiques socials i una major conscienciació cap a la cura personal. Aquesta
nova situació comporta la necessitat de dissenyar i desenvolupar nous serveis que
cobreixin aquestes necessitats de caire assistencial.

El material d’aquest mòdul Teleassistència té un enfocament competencial, d’a-
cord amb el plantejament dels títols LOE, per tal que com a alumnes adquiriu les
competències i els recursos del perfil professional del tècnic d’atenció a persones
en situació de dependència i, especialment aquelles que li són pròpies en l’àmbit
laboral dels serveis de tecnologies de suport i cura. El mòdul consta d’úna única
Unitat formativa i aquesta està dividida en dues unitats.

En la unitat “El servei de tecnologies de suport i cura” entrem a conèixer què
són els serveis de tecnologies de suport i cura, més coneguts com a serveis de
teleassistència. Entrarem a identificar quin és el sector de la població que atenen
i com és el perfil dels usuaris. Es veurà com és l’organització d’aquests serveis.
També coneixarem quins són els dispositius de les tecnologies de suport i cura
i com s’utilitza el maquinari i el programari. També serà necessari veure com
funcionen i s’usen els diferents dispositius ja que formen part de les eines de treball
dels professionals de la teleassistència. Finalment es farà especial atenció a les
competències específiques del professional veient com l’autonomia, la iniciativa
en la resolució de contingènices relacionades amb la seva activitat, l’acceptació
de normes i responsabilitats, la seqüència i l’ordenació de les accions, així com
el rigor i l’execució eficaç dels diferents protocols establerts són necessaris per a
garantir la qualitat del servei i la prevenció de riscos laborals.

La unitat “Perfil, competències i activitats del professional del servei de
tecnologies de suport i cura” està dedicada a entrar a conèixer quines són les
funcions i tasques del tècnic d’atenció a persones en situació de dependència en
aquest sector laboral i com es duen a terme cada una de les tasques pròpies del
servei com ara: l’atenció, la gestió i el seguiment de les trucades entrants i sortints.

El contingut d’aquest mòdul té un enfocament pràctic per tal que sigui eina i
us formi com a tècnics d’atenció a les persones en situació de dependència que
necessiten una atenció especial com a conseqüència de la seva situació personal.

Trobareu activitats, exercicis d’autoavaluació, bibliografia i pàgines web recoma-
nades de diferents entitats i serveis d’atenció a les persones i recursos que us
ajudaran a assimilar els continguts d’aquestes unitats.
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Si heu arribat fins aquí, ben segur que heu contextualitzat en els mòduls anteriors
què implica l’atenció a les persones en situació de dependència en l̀ àmbit
domiciliari i institucional. Un ampli ventall de noves professions sorgeixen per
donar cobertura aquesta nova demanda de perfils de treball que d’uns anys aquí la
societat posa a demanda.

Formar-se és essencial e imprescindible en qualsevol àmbit laboral i professional,
però pren una especial connotació quan parlem de serveis dirigits a l’atenció i cura
d’altres persones. En aquest cas, el tipus de servei ofert, obliga a una excel·lència
en la seva prestació.

Ser operador del Servei de teleassistència pot arribar a ser una professió molt
gratificant, encara que en alguns moments, poden presenta-se situacions de pressió
o estrès personal. Aquestes condicions poden minimitzar-se actuant dins de la
major professionalitat possible i cenyint-se als protocols i normes establerts en la
configuració i disseny del servei.

És molt important que en aquesta etapa de formació que esteu portant a terme,
no us centreu únicament en aprendre els aspectes relacionats en l’atenció i el
servei de manera pràctica, i deixeu de banda, aquells punts que fan referència a
normes o mesures vinculades a la higiene i seguretat del lloc de treball, restant-lis
importància. Està demostrat que una correcta praxis en el lloc de treball redueix
de manera important les conseqüències de caire físic i emocional.

Encoratjar-vos en aquest nou repte i demanar-vos la màxima professionalitat si
finalment decidiu treballar en aquest sector. L’empatia, el bon tracte i una eficaç
i eficient praxis professional son requisits sempre indispensables en aquelles
professions dirigides a l’atenció i cura de les persones en situació de vulnerabilitat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Teleassistència

1. Organitza la pròpia intervenció en el servei de teleassistència tenint en
compte les característiques i l’equipament tècnic del lloc de treball.

2. Aplica procediments de gestió de les trucades sortints utilitzant aplicacions
informàtiques i eines telemàtiques.

3. Aplica procediments de gestió de les trucades entrants seguint el protocol i
pautes d’actuació establerts.

4. Fa el seguiment de les trucades entrants i sortints registrant les incidències
i actuacions realitzades i elaborant l’informe corresponent.
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Continguts
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i cura
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Introducció

Els canvis i les transformacions del models de família, el sobreenvelliment de
la població i la instauració progressiva de millores en les polítiques socials han
afavorit el desenvolupament de nous serveis d’atenció domiciliària: els serveis
tecnològics de suport i cura (STSC).

Aquest tipus de serveis forma part d’un nou model d’intervenció sociosanitària
d’atenció a les persones, i incorpora les noves tecnologies com a element diferen-
ciador.

Oferir una atenció integral de l’individu, dins de la seva pròpia llar, en el seu
entorn habitual i familiar, millora el seu estat i repercuteix de manera positiva en
la seva qualitat de vida. Evitar la institucionalització en espais dirigits a la gent
gran o en situació de dependència, i en alguns casos retardar-ne l’execució, és una
alternativa cada cop més utilitzada per moltes famílies.

La incorporació dels STSC en les llars actuals no és tan sols un benefici per a
la persona en si, sinó per al conjunt de la societat. La reducció de costos en
serveis i recursos sociosanitaris permet una nova articulació i més oferta de serveis
i prestacions vinculades a donar suport dins de la llar, ja que els seus costos són
més econòmics.

Aquesta unitat pretén donar una visió general dels STSC, apropant l’alumnat en
els diferents serveis coexistents, així com en les seves principals característiques
tècniques.

En el primer apartat, “Descripció del servei de tecnologies de suport i cura”,
coneixerem els orígens i la seva evolució fins a l’actualitat, així com la seva
implementació en les llars d’avui en dia. Estudiarem el marc administratiu i les
condicions d’accés que regulen l’oferta d’aquest tipus de servei, tant des de la
vessant pública com privada; així com el perfil de les persones a les quals s’adreça
en les seves diverses modalitats.

En el segon apartat, “Els dispositius de les tecnologies de suport i cura”,
analitzarem en profunditat el Servei de Teleassistència, les seves variants i les
característiques dels dispositius que s’utilitzen per a la prestació del diferents
serveis.

En el tercer apartat, “Organització del servei de tecnologies de suport i cura”,
parlarem de l’organització del servei des del punt de vista del recurs humà i
material. Farem referència als diferents professionals que intervenen en el servei,
competències i funcions dins de l’equip de treball. També coneixerem els espais
que formen part del servei de teleassistència i coneixerem la importància de
l’organització i protecció de les dades de caire personal.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
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i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza la pròpia intervenció en el Servei de Teleassistència tenint en compte
les característiques i l’equipament tècnic del lloc de treball.

• Descriu les característiques, funcions i estructures del Servei de Teleassis-
tència.

• Organitza l’espai físic de la persona operadora amb criteris de netedat, ordre
i prevenció de riscos.

• Descriu les normes d’higiene ergonòmica i comunicació que preveuen
riscos sobre la salut de cada professional.

• Argumenta la necessitat de seguir els protocols establerts per optimitzar la
qualitat del servei en els diferents torns.

• Revisa les eines telemàtiques per garantir la comunicació amb la persona
usuària.

• Utilitza aplicacions informàtiques i eines telemàtiques pròpies del servei de
teleassistència.

• Comprova els terminals i dispositius auxiliars del Servei de Teleassistència.

• Descriu les contingències més habituals en l’ús de les eines telemàtiques.

• Argumenta el paper de la contrasenya en l’accés a les aplicacions informà-
tiques del Servei de Teleassistència.

• Justifica la importància de garantir la confidencialitat de la informació i el
dret a la intimitat de les persones.
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1. Descripció del servei de tecnologies de suport i cura

Entenem per serveis tecnològics de suport i cura (STSC) tots aquells serveis que,
mitjançant la tecnologia adequada, permeten donar una resposta ràpida i eficaç
a les necessitats de les persones; tant dins com fora del seu domicili, garantint una
comunicació permanent amb el seu entorn proper i la comunitat.

L’objectiu principal dels STSC és detectar situacions d’emergència i/o solitud;
oferir una resposta adequada davant les necessitats sociosanitàries i permetre que
la persona continuï vivint al seu domicili de manera autònoma, sense renunciar a
la seva seguretat, intimitat i dret a decidir.

Per altra banda, els STSC no sols ofereixen una atenció permanent, dins i fora
del domicili, davant la cobertura d’emergències i/o accidents, sinó que ajuden a
contrarestar els efectes de la soledat no volguda i eviten l’aïllament social, donant
seguretat i suport a la persona usuària i a la seva família.

1.1 Orígens dels STSC i marc administratiu

Els primers serveis tecnològics de suport i cura (STSC) tenen els seus orígens al
segle XIX, dins del marc hospitalari. L’avenç en les tecnologies de comunicació
va permetre desenvolupar un senzill sistema de comunicació entre pacient i
professional sanitari. Un petit control remot permetia al pacient ingressat avisar
de manera immediata el personal d’infermeria en cas de necessitat.

Cada cop més, els avanços en les telecomunicacions s’incorporen en el camp de
la salut. L’any 1896 s’inventa la ràdio, que permet oferir per primera vegada
serveis mèdics a equips desplaçats a terrenys tan llunyans com l’Antàrtida. És
a mitjan segle XX quan per primera vegada es transmeten imatges radiològiques,
mitjançant el telèfon, entre els centres hospitalaris de West Chester i Filadèlfia,
ubicats a l’Estat de Pennsilvanià i separats per 38 km de distància.

A finals dels anys cinquanta, un grup de psiquiatres aconsegueix transmetre
imatges a través de vídeo, mitjançant un sistema de televisió interactiu i bidireccio-
nal que permetia transmetre i compartir exploracions neurològiques dels pacients
entre diferents professionals.

L’Administració Nacional de l’Aeronàutica i de l’Espai (NASA) no deixa passar la
seva oportunitat i incorpora sistemes de telemedicina en les missions espacials per
conèixer en tot moment l’estat de salut dels astronautes i així controlar les seves
constants vitals encara que es trobin a milers de quilòmetres de la Terra.

El sobreenvelliment de la població ha
fet necessària la creació de nous
serveis d’atenció sociosanitàriaÉs a partir de la dècada dels anys vuitanta quan països com ara Alemanya,

França i Gran Bretanya desenvolupen els primers serveis d’atenció domiciliària,
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Envelliment de la població

L’Organització de les Nacions
Unides (ONU) prediu que, al

2050, un terç de la població dels
països desenvolupats tindrà més

de seixanta anys; això suposa uns
700 milions de persones.

mitjançant la comunicació telefònica, que permet l’atenció de les necessitats
socials i sanitàries d’una població cada cop més envellida.

1.1.1 Marc administratiu

Actualment, no hi ha una llei marc estatal que reguli els servei socials al territori
espanyol. És competència delegada de cada comunitat autònoma garantir aquest
tipus de serveis a la població.

Per part de les administracions públiques i ens locals, hi ha l’obligació d’oferir als
seus habitants la prestació del servei de teleassistència dins dels serveis d’atenció
domiciliària. Actualment, hi ha tres vies mitjançant les quals les administracions
i ens locals poden oferir el servei; són les següents:

• Adhesió per part dels ajuntaments o ens locals a la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies (FEMP), amb la finalitat de conveniar el servei
de teleassistència sota un acord de desenvolupament fins que la mateixa
Administració es faci càrrec directament de la seva gestió.

• Licitació pública. És el procediment que s’inicia quan l’Administració pren
la decisió de contractar el servei a una entitat privada. En aquest cas, es
determinen un seguit de requisits, s’elaboren unes clàusules de prestació
administratives i tècniques i les entitats que compleixen els requisits opten
a l’adjudicació. La prestació del servei l’executa l’entitat adjudicatària, sota
la titularitat de l’Administració local.

• Gestionat per la mateixa Administració o ens local. Aquesta modalitat
té molt poca incidència ja que suposa un desplegament molt important
d’infraestructura tècnica i personal. Per altra banda, aquest tipus de via
no fomenta la competitivitat i millora en la prestació del servei.

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència, coneguda popularment com
a llei de la dependència, és vigent a tot l’Estat espanyol i reconeix un nou dret als
ciutadans: el dret a la promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones
amb dependència.

La Llei 39/2006 valora l’estat de dependència de la persona i ofereix una àmplia i
variada cartera de serveis i prestacions. Disposa d’un catàleg que inclou, priorità-
riament, ajudes en forma de serveis, però també garanteix ajudes econòmiques per
a aquelles persones que no hagin pogut accedir als serveis públics o concertats.

A la taula 1.1 detallem els diferents tipus d’ajudes que estableix la llei, segons
la seva naturalesa. A banda, la llei catalana permet la compatibilitat d’alguns
serveis, com per exemple l’ajut a domicili i la teleassistència o un servei amb una
prestació econòmica, com per exemple l’ajuda per un cuidador o una cuidadora
no professional.
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Taula 1.1. Serveis i prestacions establerts a la Llei de la dependència, segons la seva naturalesa

Serveis Prestacions econòmiques

Ajut a domicili Ajuda per pagar un servei

Centres de dia i de nit Ajuda per a un/a cuidador/a no professional

Atenció residencial Ajuda per a un/a assistent personal

Teleassistència

Programes de rehabilitació i/o de caràcter preventiu

Assistent personal

1.1.2 El cuidador no professional

Entenem per cuidador o cuidadora no professional la persona que dedica part del
seu temps a la cura i atenció d’una persona gran o en situació de dependència.
Les persones cuidadores no professionals acostumen a ser membres de la pròpia
família o d’un entorn proper.

La necessitat i temps de cura d’una persona depèn de la seva capacitat i autonomia
en la realització de les ABVD, i es pot perllongar durant molts anys.

L’experiència de cuidar pot arribar a ser molt satisfactòria per a la persona
cuidadora, però a la llarga també pot comportar problemes en la seva salut
física, psíquica i social. La persona cuidadora ha de ser capaç de cuidar-se
a si mateixa. L’autocura és fonamental i, a la llarga, implica un major èxit
en l’atenció de la persona dependent.

És important saber gestionar el temps, planificar les tasques; delegar i compartir
amb altres persones de l’entorn familiar el dia a dia, i sobretot fer front a pensament
erronis que moltes vegades apareixen i que acaben en estats d’esgotament físic o
depressió.

El burn out o síndrome del cuidador cremat és una situació en la qual es veuen
abocats molts cuidadors. L’estrès, la falta de descans, una descura en l’alimentació,
l’excés de responsabilitats, el poc temps per a un mateix o el fet de no saber
posar límits acaba provocant en molts casos situacions de malestar físic, mental i
d’aïllament social.

Una bona alternativa per als cuidadors no professionals és conèixer els diferents
serveis de suport i cura existents en el territori, tant de tipus públic com privat, i
on han de dirigir-se per gestionar la seva sol·licitud o contractació.

Persona gran atesa per la seva
cuidadora familiar al domicili.
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A la secció “Annexos”
podreu consultar la pàgina
web “Ciutat Cuidadora” de

l’Ajuntament de
Barcelona, on trobareu
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serveis d’ajut a domicili i

la cura.

1.2 Tecnologies de suport i cura com a complement d’altres serveis
domiciliaris

Els serveis d’atenció domiciliària, anomenats també SAD, s’engloben dins del
conjunt de recursos i accions dirigides a donar suport dins del domicili a les
persones que per la seva situació física i/o de dependència necessiten l’ajut d’una
tercera persona per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària
(ABVD) o bé de les anomenades activitats instrumentals de la vida diària (AIVD).

Es tracta, doncs, d’un conjunt d’estratègies planificades i normalitzadores per
compensar les mancances que una persona pot tenir per continuar vivint en el
seu domicili de manera autònoma (vegeu la figura 1.1).

Figura 1.1. Principals ABVD i AIVD

El servei domiciliari es presta a través de personal qualificat, acreditat amb la
certificació de professionalitat “Atenció sociosanitària a persones en el domicili”.
Hi ha una àmplia oferta, tant pública com privada.

És competència dels ajuntaments i ens locals vinculats a l’Administració garantir
el dret d’atenció i prestació del SAD a tots els seus ciutadans, ja que es tracta d’un
servei universal incorporat dins de la cartera de projectes d’atenció social. Els dos
àmbits d’actuació del SAD són:

• Serveis d’atenció personal (cura i higiene personal).

• Serveis d’atenció a la llar (organització dels àpats i neteja de la llar).

El SAD permet que la persona gran o
en situació de dependència pugui

continuar vivint més temps de
manera autònoma en el seu domicili.

La incorporació dels serveis tecnològics de suport i cura com a complement dels
serveis domiciliaris tradicionals forma part d’una línia d’innovació en la prestació
de serveis d’atenció integral a la persona i la seva comunitat.

Les noves tecnologies d’informació i comunicació (TIC) dimensionen una nova
concepció de l’atenció sociosanitària dins del domicili. La revolució en el món de
la comunicació i la informació permet plantejar nous models d’atenció en què la
persona pot ser atesa de manera més personalitzada amb el suport de la tecnologia.
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Per a més informació,
podeu consultar el punt
“El sistema de
comunicació tecnològic de
teleassistència”, de
l’apartat “Els dispositius
de les tecnologies de
suport i cura”.

Cada cop són més les llars que disposen d’algun tipus de connectivitat amb
l’exterior mitjançant dispositius fixos o mòbils. El valor afegit que aporta la
implementació d’aquest tipus de serveis en el dia a dia de les persones no sols els
permet millorar la seva qualitat de vida, sinó que obre un ventall de possibilitats
emergents en la comunicació, la promoció de xarxes relacionals i l’entreteniment.

L’anomenat envelliment saludable o actiu, basat en actituds de promoció de la
salut, es tradueix en importants avantatges per a la persona; com per exemple:
assumir reptes i noves inquietuds envers les TIC, superar la por de la soledat,
potenciar les aficions o simplement treballar les capacitats físiques mitjançant
exercicis de motricitat i les cognitives, amb la realització d’activitats d’expressió
verbal i memòria, entre d’altres.

Evitar o retardar la institucionalització de les persones, afavorint la seva perma-
nència en el domicili, contribueix no sols a una millora del seu benestar personal,
sinó també del seu entorn pròxim, com ara la família.

1.3 Principals serveis tecnològics de suport i cura

Quan parlem de serveis tecnològics de suport i cura en el domicili, el principal i
més estès entre la població és el Servei de Teleassistència Bàsic.

D’uns anys cap aquí, podem trobar un ampli ventall de serveis tecnològics que
s’han afegit a les prestacions bàsiques de la teleassistència. Els sistemes de
localització i posicionament GPS/LBS han permès la instauració de serveis com
la teleassistència mòbil o el geolocalitzador de persones:

• La teleassistència mòbil: tan sols prémer el botó del terminal mòbil fa
possible contactar amb el centre d’atenció. La teleassistència mòbil dona
llibertat de moviment fora del domicili a aquelles persones que encara volen
mantenir la seva autonomia a l’exterior. La localització del terminal de
manera remota permet resoldre aquelles situacions d’emergència en cas de
necessitat.

• Servei de geolocalització: dins dels anomenats serveis tecnològics de
suport i cura, podríem dir que en el cas dels serveis de geolocalització,
encara que el seu usuari principal i per tant portador del dispositiu sigui
una persona amb deteriorament cognitiu lleu o moderat, el seu principal
beneficiari és el seu cuidador familiar.

Dotar d’autonomia aquelles persones que presenten els primers estadis d’una
malaltia amb deteriorament cognitiu és important, però també ho és donar
tranquil·litat i seguretat a les seves famílies.

La desorientació temps-espai no sempre és constant, pot manifestar-se en mo-
ments determinats i privar la persona de les habilitats personals per orientar-se
i tornar al seu domicili. En aquest sentit, els terminals de geolocalització són una
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eina que permet, d’una manera ràpida i precisa localitzar la posició de la persona
usuària en el moment que es necessiti, com per exemple, si la persona no ha tornat
al domicili a l’hora habitual de dinar.

Per altra banda, la comunicació bidireccional, amb so i imatge, ha permès pal·liar
l’aïllament social a què a vegades s’enfronten les persones grans o en situació de
dependència. Entre aquests serveis tecnològics podem trobar:

• Videoatenció: és un servei que estableix una comunicació bidireccional
on a més del so s’incorpora la imatge en temps real de la persona i imatges
prèviament gravades. Mitjançant l’aparell de TV convencional, un terminal
fix o router que s’instal·la al domicili de la persona usuària, és possible
realitzar sessions d’estimulació cognitiva tutelades per un professional
especialitzat, com ara un psicòleg o treballador social, i permet treballar
aspectes cognitius amb persones que mostren inicis de deteriorament lleu o
moderat.

• Xarxes socials mitjançant tauletes: és un recurs molt semblant a la
videoatenció, ja que es basa també en la comunicació bidireccional, però en
aquest cas l’element utilitzat és una tauleta convencional. El seu objectiu
és mitigar la soledat i l’aïllament de les persones usuàries mantenint el
contacte amb l’exterior, participant en xarxes socials afins a les seves
característiques.

Finalment, la teleassistència avançada és la mostra dels últims avenços en
tecnologia de suport i cura dins del domicili. A part de les prestacions de la
teleassistència bàsica, inclou suports tecnològics complementaris dins i fora del
domicili, així com la interconnexió amb serveis de recollida d’informació sanitària
i social de la persona usuària. I es basa en un programa d’atenció integral de la
persona, on el control i la supervisió remots de la seva situació sanitària, social i
de la pròpia llar prenen protagonisme.

1.4 El Servei de Teleassistència

El Servei de Teleassistència és una prestació bàsica que amb la tecnologia
adequada permet prestar una atenció permanent, les 24 hores del dia els 365 dies
de l’any, donar una resposta immediata davant les situacions d’emergència i actuar
de manera preventiva davant de condicions de risc.

El Servei de Teleassistència és la prestació domiciliària més implementada
en el nostre territori.

Fins fa pocs anys el servei de teleassistència, era una recurs exclusiu del domicili i
només donava resposta si la persona usuària es trobava dins de la llar. Actualment
es complementa amb la teleassistència mòbil, que facilita una atenció permanent
quan la persona es troba a l’exterior.
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La teleassistència domiciliària (TAD) ofereix atenció, seguretat i protecció
als seus usuaris dins del domicili. La teleassistència mòbil (TAM), a més,
afavoreix l’autonomia personal a l’exterior, contribuint a millorar la qualitat
de vida de les persones usuàries.

És bastant comú utilitzar erròniament el terme telealarma quan ens referim a la
teleassistència. Encara que pugui semblar que estem parlant d’un mateix servei,
hi ha diferències importants en les seves prestacions.

La telealarma és un sistema d’alerta en situacions d’emergència, basat en la
mobilització dels recursos necessaris però que gairebé no ofereix comunicació
bidireccional entre la persona usuària i el centre d’atenció. Acostuma a ser un
servei prestat per empreses de seguretat de tipus privat que el que fan és alertar els
contactes de referència davant d’una situació d’alarma.

En canvi, la teleassistència s’ha constituït com un servei més evolucionat i integral
que no solament resol les situacions d’emergència i perill de la persona usuària,
sinó que a més a més ofereix una resposta més àmplia i integral a les seves
necessitats, incorporant sistemes de seguiment periòdic i serveis complementaris.

1.4.1 Objectius generals i específics del servei de teleassistència

La teleassistència és un recurs que facilita el contacte sociofamiliar, dona tran-
quil·litat a la família i ajuda a detectar situacions de crisis personals, socials
i/o sanitàries. Podem dir que és un sistema d’alerta davant de situacions de
vulnerabilitat de la persona usuària.

La teleassistència permet a les
persones usuàries continuar vivint
amb seguretat i autonomia al seu
domicili

L’objectiu de la teleassistència és promoure la permanència de la persona
usuària en el seu entorn habitual, garantint una atenció personalitzada i
integral que millori la seva qualitat de vida, la seguretat personal, evitar el
seu aïllament social i alhora fomentar la seva autonomia.

El servei de teleassistència s’adreça principalment a persones que viuen soles i
necessiten una atenció permanent. Entre els seus objectius específics trobem:

• Atenció personalitzada.

• Comunicació permanent durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

• Millora de l’autoestima personal.

• Prevenció de situacions de risc.

• Servir d’enllaç amb el seu entorn més proper.

• Donar suport als familiars i cuidadors de la persona usuària.
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Recorda que cada persona
és diferent i, per tant,

necessita un tracte
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expressió oral. Aquest servei

funciona mitjançant l’enviament
de missatges SMS entre la
persona usuària i el centre

d’atenció.

1.4.2 Característiques de les persones usuàries del servei de
teleassistència

Cada cop més, el servei de teleassistència domiciliària i/o mòbil té un ús més
estès entre la població general. Principalment, s’adreça a persones en situació de
risc que, per la seva edat i/o situació personal, poden patir aïllament sociosanitari,
manca d’autonomia en la realització de les ABVD o que necessiten d’un seguiment
durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Les característiques o trets més comuns que trobem entre les persones usuàries
del servei de teleassistència domiciliària i mòbil són (vegeu la taula 1.2):

• Persones de més de 85 anys.

• Persones de més de 65 anys que viuen soles.

• Persones grans amb situació de dependència, independentment de la seva
edat.

• Persones amb discapacitat (física, intel·lectual o sensorial).

• Persones amb malalties cròniques.

• Dones víctimes de violència de gènere (VIGE).

• Persones víctimes de violència domèstica (VIDO).

• Persones que presenten deteriorament cognitiu lleu o moderat.

• Persones que fan activitats de risc a l’exterior.

Taula 1.2. Característiques de les persones usuàries del servei de teleassistència

Persones grans Persones dependents i/o mlalalts crònics

Volen continuar vivint soles i mantenir la seva
autonomia.
En mols casos conviuen amb la parella.

Per determinade causes (edat, malaltia...) han perdut
la seva capacitat d’autogestió i necessiten una
atenció personalitzada.

Persones amb discapacitat Persones vítimes de violència

La seva capacitat d’actuar ha quedat reduïda i
necessiten un suport i seguiment pertsonalitzat.

Han patit una situació de violència física o psíquica,
per part de la sdeva parella o dins de l’entorn familiar
i necessiten protecció.

Persones amb deteriorament cognitiu Altres

Es troben en un estat de la malaltia on els problemes
de desorientació són importants i necessiten un
seguiment puntual.

Volen seguretat i confiança mentre realitzen activitats
físiques i de lleure que comporten un risc.

Queden excloses del servei de teleassistència domiciliària (TAD) i/o mòbil
(TAM) totes aquelles persones diagnosticades amb malaltia mental greu o
que presentin deficiències notòries d’audició o expressió oral.
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Trobareu més informació
sobre les ABVD al punt
“Tecnologies de suport i
cura com a complement
d’altres serveis
domiciliaris”, dins d’aquest
mateix apartat.

Les persones grans

Les persones de més de 65 anys formen el col·lectiu de persones més extens atès
dins del Servei de Teleassistència. Parlem d’un col·lectiu molt divers, pel que
fa a la seva salut, edat i situació social. Aquesta diversitat fa que el Servei de
Teleassistència s’ajusti a les diferents necessitats, ja que no presenten les mateixes
demandes ni situacions.

És important desenvolupar serveis i prestacions complementàries que fomentin
un envelliment actiu, optimitzant les accions de salut física, mental i social que
permetin que la gent gran participi plenament de la societat on viu.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix tres punts bàsics que
engloben el concepte d’envelliment actiu:

1. Salut: garantir el benestar físic, mental i social.

2. Seguretat: protecció i dignitat de les persones grans.

3. Participació: potenciar la seva autorealització personal.

Persones en situació de dependència o discapacitat

Els conceptes dependència i discapacitat porten moltes vegades a confusió i fan
pensar que parlem d’un mateix estat, quan són situacions diferents que pot tenir
una mateixa persona:

• La discapacitat és una condició sota la qual certes persones presenten una
disfunció física, psíquica, intel·lectual o sensorial que afecta la seva manera
d’interactuar amb la societat (persones cegues, sordes...).

• La dependència és la situació permanent en què es troben les persones que
per diferents causes (edat, malaltia, accident...) han perdut part de la seva
autonomia personal o tota, per a la realització de les activitats bàsiques de
la vida diària (ABVD).

Exemples de situació de discapacitat i de dependència (diferències)

Discapacitat: persona de 45 anys, amb una cama amputada. Presenta problemes de
mobilitat per caminar. Té reconegut el grau de discapacitat física amb un %, en funció d’uns
criteris de limitació. No té reconeguda la dependència ja que és una persona autònoma
per a la realització de les ABVD.

Dependència: persona de 85 anys. Camina amb bastó i pateix importants riscos de
caiguda. No té reconegut el certificat de discapacitat ja que no presenta disminucions o
absències físiques o motores. Té concedit el grau de dependència, ja que per si sola no
pot realitzar les ABVD.

Persones amb malaltia crònica

Una malaltia crònica és una malaltia que dura tota la vida. No posa en risc la vida
de la persona, però sí que li planteja un repte. Entendre el que passa i participar
activament en la cura de la salut és positiu per gaudir d’una millor qualitat de vida.
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Una malaltia crònica és possible que no sols afecti la salut física, sinó també
l’emocional i social. La teleassistència pot ser un bon recurs per afrontar la
situació i donar seguretat a les persones malaltes. És part del servei conèixer les
particularitats dels usuaris, alertant amb la màxima urgència els serveis mèdics de
qualsevol situació d’emergència.

Persones amb deteriorament cognitiu

El deteriorament cognitiu és un problema neurològic que comporta dificultat de
memòria, raonament i concentració. Les persones grans, a conseqüència de l’en-
velliment és normal que presentin pèrdues lleugeres i puntuals de memòria, però
quan aquesta circumstància s’agreuja pot acabar desenvolupant deteriorament
cognitiu o demència.

Un dels símptomes més comuns és la pèrdua de memòria, fet que comporta un
problema important d’orientació temps-espai. Aquesta situació presenta moltes
vegades dificultats de moviment i angoixa a la persona, ja que no és capaç de
recordar un recorregut com el de tornada a casa seva. La geolocalització ha ofert
una oportunitat a aquestes persones, ja que els permet tenir més autonomia mentre
el deteriorament avança.

1.4.3 Tipologia de les persones usuàries

A banda dels col·lectius de persones a qui s’adreça el servei de teleassistència
(persones grans, amb dependència, discapacitat...), el servei inclou una tipologia
d’usuaris en funció del tipus de prestació que reben. D’aquesta manera, podem
parlar de:

• Titular del servei de teleassistència domiciliària (TAD): és la persona
física que reuneix els requisits necessaris per ser usuària del servei. Disposa
d’un terminal fix al domicili i una unitat de control remot (UCR). Acostuma
a ser la persona que contracta el servei. En seria un exemple:

– Persona gran, de més de vuitanta anys o dependent, que viu sola o amb
un altra persona que no necessita el servei, i que passa molta part del
dia sola.

• Beneficiari amb UCR addicional: persona física que conviu al domicili
del titular del servei i que compleix també els requisits per ser usuària del
servei, per tant, disposa d’una UCR pròpia. En seria un exemple:

– Parella que conviu en un domicili i que per les seves característiques
personals (edat, riscos de caigudes,...) o pròpies de l’habitatge (domi-
cili amb molts metres, llar unifamiliar, casa amb jardí...) requereixen
ser portadors cada un d’ells d’una UCR per avisar en cas d’emergèn-
cia.
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• Beneficiari sense UCR: persona física que conviu al domicili del titular
del servei i no disposa d’una UCR pròpia, però pot beneficiar-se de les
prestacions del servei en cas de necessitat i que per les seves característiques
personals (físiques, psíquiques o sensorials) no té capacitat per poder fer ús
de la UCR. En seria un exemple:

– Persona gran o dependent que conviu en el domicili amb el titular del
servei de teleassistència, que necessita les prestacions del servei, però
que no té capacitat per fer ús de la UCR per si mateixa.

• Persona convivent: persona que viu al domicili amb la persona titular i
beneficiària, si escau, però no necessita les prestacions del servei ja que es
tracta d’una persona autònoma. En seria un exemple:

– Persona que conviu al domicili, com per exemple un familiar (fills,
nets...) o personal professional i que donades les seves característiques
personals no necessita les prestacions del servei.

• Titular del Servei de Teleassistència mòbil:és la persona física portadora
del dispositiu de teleassistència mòbil sempre que està a l’exterior. En seria
un exemple:

– Persona gran o amb discapacitat que manté una autonomia fora del
domicili i és portadora del terminal sempre que es troba a l’exterior.

• Titular del servei de geolocalització: persona amb deteriorament cognitiu
lleu o moderat que disposa d’un dispositiu de geolocalització per poder ser
localitzada de manera remota. En seria un exemple:

– Persona malalta d’Alzheimer o una altra malaltia amb deteriorament
cognitiu que encara manté certa autonomia per realitzar activitats a
l’exterior, però que necessita poder ser localitzada de manera remota
en cas de desorientació.

La teleassistència, un recurs de suport, per a serveis comunitaris

En determinades situacions, el servei de teleassistència domiciliària funciona com a servei
de suport dins d’un recurs de caire comunitari; com per exemple pisos tutelats, residències,
alberg de nit... En aquest cas, no acostuma a haver-hi una persona física com a titular
del servei, sinó que és l’entitat gestora la que apareix com a titular. L’espai disposa d’un
terminal fix i una UCR per accionar en cas d’una situació d’emergència.

1.4.4 Modalitats de servei

Cada cop més, les empreses que presten el servei de teleassistència s’ajusten a les
necessitats de les persones usuàries, oferint diferents modalitats d’un mateix ser-
vei, en funció de les prestacions contractades i la tecnologia utilitzada. Aquestes
modalitats de servei permeten personalitzar pràcticament el servei a les necessitats
de la persona i del seu entorn.
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Empresa adjudicatària //vs//.
empresa prestadora

Si una empresa presta el servei
perquè ha guanyat una licitació
pública, se l’anomena empresa
adjudicatària. Si aquest mateix

servei el presta de manera
privada, se l’anomena empresa

prestadora.

Dins de les diferents prestacions vinculades al servei i que la persona usuària pot
escollir trobem:

• Custòdia de claus.

• Unitat mòbil.

• Agendes de seguiment periòdic.

• Agendes de medicació.

• Agendes de seguiment postemergència.

• Avisos a familiars i contactes.

• Suport i acompanyament per fer gestions.

Pel que fa a les modalitats de servei vinculades a la tecnologia utilitzada, trobem:

• Teleassistència amb línia telefònica pròpia del domicili

• Teleassistència que incorpora targeta GSM

• Teleassistència avançada:

– Monitoratge de salut (controls biomèdics)

– Monitoratge de dispositius de seguretat (com els detectors de fum o
gas)

• Geolocalització

1.4.5 Accés al Servei de Teleassistència (públic i privat)

La teleassistència domiciliària i mòbil té dues vies d’accés: servei públic i servei
privat.

La sol·licitud del servei públic de teleassistència es gestiona a través dels Serveis
Socials de l’Ajuntament. El poden sol·licitar totes les persones que reuneixin els
requisits següents:

• Persones de més de 75 anys que viuen soles.

• Persones menors de 65 anys que disposen d’un certificat de discapacitat
on consti que superen el barem d’assistència de tercera persona o mobilitat
reduïda (65%).

• Persones amb grau de dependència reconegut.

Tanmateix, per poder accedir al servei s’han de complir els següents requisits
d’accés:
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Prospecció del mercat

És important fer una bona
prospecció del mercat abans de
contractar un servei de
teleassistències privat.
Actualment hi ha diverses
empreses que presten el servei de
manera privada, per tant, és molt
important conèixer les
prestacions i cobertures que
ofereix el servei abans de
decidir-se.

• Estar empadronat en el municipi on es fa la sol·licitud.

• Preferiblement disposar de línia telefònica fixa en el domicili compatible
amb la tecnologia del servei.

Els Serveis Socials municipals són els encarregats de realitzar una valoració
econòmica i social de la persona sol·licitant i establir si la modalitat d’accés
al servei serà 100% gratuïta (la persona usuària no ha de pagar res) o bé si hi
haurà copagament per part de la persona usuària, i per tant cal acordar quina part
proporcional haurà de pagar.

Per la seva banda, el servei de teleassistència privat està pensat per a aquelles
persones que no compleixen els requisits d’accés establerts en el servei públic, o
que per motius personals prefereixen contractar un servei de caire privat.

Hi ha nombroses empreses dins del sector de la prestació de serveis que ofereixen
la teleassistència com un recurs per contractar. En aquest cas, no és necessari
complir tant estrictament uns requisits d’accés, sinó que el marge és molt més
ampli i s’inclouen diferents escenaris d’atenció.

1.4.6 Procés d’alta al servei de teleassistència

Com qualsevol altre tipus de contractació, el servei de teleassistència inclou
un procés d’alta. En el sistema públic els Serveis Socials municipals són els
responsables de garantir la idoneïtat de les persones usuàries en el servei. En la
contractació privada, l’empresa prestadora serà la responsable de verificar-ho.

L’alta efectiva en el servei es realitza en el moment en què s’estableix la
primera comunicació entre la persona usuària i el centre d’atenció.

Anteriorment al dia d’alta al servei, l’empresa adjudicatària/prestadora ha hagut
de posar a disposició de la persona usuària o persona contractant la documentació
necessària relativa al servei i les seves prestacions. La documentació per tramitar
el procés d’alta inclou:

• El formulari de sol·licitud d’alta en el servei.

• La fitxa de recollida de les dades personals, de salut i característiques de
l’habitatge.

• El document contractual.

Formulari de sol·licitud

El formulari de sol·licitud d’alta és el document escrit mitjançant el qual la
persona sol·licitant del servei (persona usuària o tutor, en cas d’incapacitació) dona
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Protecció de dades de
caràcter personal

El conjunt de les dades
facilitades per la persona usuària
del servei de teleassistència, així
com les dels seus referents, han
de ser tractades de conformitat
amb el que s’estableix a la Llei

orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades

de caràcter personal.

fe de la voluntat de rebre el servei i el seu consentiment per a l’ús de les seves dades
personals. Aquest document ha de recollir, com a mínim, les següents dades:

• Dades de la persona titular del servei (nom i cognoms, adreça, població,
telèfon, data de naixement...).

• Dades de contacte de la persona sol·licitant del servei si aquesta no coinci-
deix amb la titular (nom i cognoms i telèfon de contacte).

• Dades d’accés al servei (si disposa de línia telefònica, grau de discapacitat,
grau de dependència...).

• Dades d’identificació del nucli de convivència (si viu sol o acompanyat).

• Signatura de la persona sol·licitant o del tutor, en cas d’incapacitació.

• Detall de la documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud (informe
mèdic, fotocòpia DNI, targeta sanitària...).

Fitxa de recollida de les dades personals, de salut i característiques de
l’habitatge

La fitxa de recollida de dades del Servei de Teleassistència és el document que
recull tota la informació vinculada a l’esfera personal de la persona usuària i que
és rellevant per a la prestació del servei. És el conjunt de la informació que gira
al voltant de la seva persona (vegeu la figura 1.2):

Figura 1.2. Esfera personal

Les dades mínimes que ha d’incloure una Fitxa de recollida de dades del Servei
de Teleassistència són les següents (vegeu la figura 1.3 i la figura 1.4):
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• Dades identificadores: són aquelles dades de caire personal que donen
informació per identificar una persona de manera directa o indirecta. El nom
i cognoms, el DNI, l’adreça, el telèfon, el codi postal, la data de naixement...
són algunes de les principals dades identificadores.

• Dades del domicili: tenen relació amb les característiques de l’habitatge.
Donen informació sobre el tipus de llar (casa unifamiliar, edifici, veïns,
masia...), si disposa d’accés adaptat, si les claus estan en custòdia, si
l’habitatge disposa d’ascensor, gas...

• Perfil de la persona usuària i beneficiària: facilita informació sobre les
característiques personals de la persona usuària i beneficiària, com per
exemple si es tracta d’una persona gran, amb discapacitat, amb grau de
dependència reconegut, nivell de comunicació, si presenta problemes per
a la mobilitat...

• Dades de la unitat de convivència: recull informació sobre el nombre de
persones que conviuen al domicili i el tipus de parentiu que les uneix.

• Dades de salut: fan referència a informacions relacionades amb la salut
passada, present i futura, de caire físic o mental, de la persona. Les dades
de salut recollides en el servei de teleassistència tenen relació amb els
problemes de salut, malalties, riscos específics de la persona i medicació
pautada pel metge.

• Contactes personals: són totes aquelles persones, físiques i/o jurídiques,
que la persona usuària facilita en el moment de la contractació del servei
perquè se les pugui avisar i informar davant situacions que afectin la persona
usuària del servei. Entre les persones físiques més habituals trobem els fills,
veïns, amics... Entre les persones jurídiques trobaríem les mútues mèdiques,
asseguradores, entitats de decés...

• Contactes de la comunitat: són aquells contactes que no són propis de
la persona usuària del servei, sinó que formen part de la comunitat on
viu, i que cal activar davant d’una situació d’emergència, com per exemple
l’ambulatori, el centre hospitalari de referència, policia local, bombers...

• Informació del servei i el tipus de prestacions contractades: és l’espai
on es recull el tipus de servei contractat (TAD, TAM, localitzador...) i si fa
referència a un servei públic, de copagament o privat.
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Figura 1.3. Exemple de sol·licitud del Servei de Teleassistència

Ajuntament de Barcelona
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Figura 1.4. Exemple de Servei de Teleassistència, Informe Mèdic

Ajuntament de Barcelona

Annexada a la Fitxa de recollida de dades, podem trobar la Fitxa de recollida
de dades de contacte. Es tracta d’un document que utilitzen algunes entitats
on la persona o persones de contacte faciliten, de manera voluntària i lliure, les
seves dades personals per ser localitzades en cas de necessitat i col·laborar de
manera coordinada amb l’entitat adjudicatària o prestadora, davant les necessitats
del servei. Aquestes dades han de ser autoritzades i signades per la persona o
persones referents i han de ser tractades garantint la seva protecció. Les dades que
es recullen fan referència a (vegeu la figura 1.5):

• Nom i cognoms de la persona de contacte.

• Telèfon o telèfons de la persona referent de contacte.

• Relació o parentiu amb la persona usuària del servei.

• Si disposa o no de claus de l’habitatge de la persona usuària del servei .
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A la secció “Annexos”
podreu veure un

document contractual
d’una entitat que presta el
Servei de Teleassistència

de manera privada.

Figura 1.5. Exemple de fitxa de contactes

Creu Roja

Document contractual

Les persones que volen contractar el servei de manera privada a més del
Formulari de sol·licitud i la Fitxa de recollida de dades han d’emplenar i signar
el document contractual. Es tracta d’un document privat que formalitza la relació
entre les dues parts, la persona usuària i l’entitat prestadora del servei, i és d’obligat
compliment per a ambdues parts.

En el document contractual s’estableixen les condicions generals del servei, els
requisits d’accés i permanència, les característiques i prestacions, els drets i
deures de la persona usuària, les obligacions de l’empresa subministradora, les
condicions econòmiques i de facturació, les responsabilitats i altres condicions
vinculades a la prestació i regulació del servei.
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1.4.7 Prestacions del servei de teleassistència per part de l’empresa
adjudicatària o prestadora

Les persones usuàries del servei de teleassistència tenen el dret de ser informades
de les prestacions que inclou el servei. Aquest document ha d’estar escrit de
manera clara, senzilla i comprensible. Ha d’incloure, de manera ordenada, les
prestacions que inclou el servei de teleassistència, per tal d’informar les persones
usuàries i/o familiars del que comporta el servei.

És responsabilitat de l’Administració pública establir, en el redactat de les
licitacions públiques, quines prestacions ha de garantir el Servei de Teleassistència,
per tal que siguin d’obligat compliment per part de l’empresa adjudicatària i
puguin ser sancionables en cas que no es compleixin.

En la contractació privada, és responsabilitat de cada empresa prestadora
incloure, dins de les seves condicions contractuals, el redactat de les prestacions
ofertes per tal que estiguin a l’abast de la persona usuària i/o familiar.

Per norma, la majoria d’entitats que donen el servei de teleassistència, ofereixen
les següents prestacions:

• Atenció directa i personalitzada les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any
de manera ininterrompuda.

• Actuació davant d’emergències i situacions de crisis.

• Mobilització de recursos propis de la persona usuària i de la comunitat.

• Comunicació i alerta a familiars i persones de contacte.

• Seguiment postemergència.

• Conversa i companyia.

• Familiarització sobre l’ús del servei.

• Seguiment periòdic i comprovació del sistema.

• Recordatori de cites mèdiques, presa de medicació...

• Telelocalització en cas de persones que disposin del servei de teleassistència
mòbil o servei de geolocalitzador (persones amb deteriorament cognitiu lleu
o moderat).
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2. Els dispositius de les tecnologies de suport i cura

El sistema de comunicació tecnològic de la teleassistència es basa en elements
bàsics i comuns d’altres sistemes de comunicació. Les noves tecnologies de suport
i cura han avançat tant en el camp de la comunicació com en la forma d’assistir
les persones usuàries.

És important que els nous avenços en la tecnologia de suport i cura vagin cada cop
més dirigits a afavorir l’autonomia de la persona usuària, facilitar per més temps
la permanència de les persones a casa seva i inserir plans de promoció de la salut
dins del domicili.

2.1 El sistema de comunicació tecnològic de teleassistència

El sistema de comunicació tecnològic de teleassistència està format pel maquinari
(o hardware) i el programari (també anomenat software.)

El maquinari és el conjunt de les parts físiques que conformen un ordinador i que
estan interconnectades entre si (vegeu la figura 2.1). El maquinari del servei de
teleassistència està format per:

• Terminal de teleassistència, que permet generar alarmes només prement
un botó.

• Unitat de control remot (UCR), que permet a la persona usuària generar
alarmes des de qualsevol lloc de la llar.

• Sensors i dispositius addicionals, com ara els detectors de fum, gas,
caigudes, presència..., que generen una alarma automàticament davant
d’una situació de risc.

• Dispositius de geolocalització, que permeten conèixer la posició de la
persona usuària mitjançant el posicionament GPS/LBS.

• Lloc d’atenció del personal operador, format per diferents dispositius
tecnològics que faciliten la comunicació entre el domicili de la persona
usuària i el centre d’atenció.
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Figura 2.1. Elements que formen el maquinari del servei de
teleassistència

El programari en teleassistència el configura el conjunt de programes i aplicaci-
ons que interactuen entre si i permeten l’atenció de les alarmes entrants i gestió de
les trucades sortints (vegeu la figura 2.2). De programari de teleassistència n’hi
ha de dos tipus:

• Programari orientat a garantir la interconnectivitat entre els diferents dis-
positius; que està orientat a garantir l’intercanvi d’informació entre el
terminal de teleassistència, la UCR, els dispositius auxiliars i el terminal
geolocalitzador. Han de ser compatibles entre si per garantir que les alarmes
entrin en el centre d’atenció.

• Programari dirigit a la gestió de les alarmes i trucades sortints no planifica-
des; que és una mica més complex, ja que es basa en quatre funcionalitats
diferents:

– Programari dirigit a l’atenció i gestió d’alarmes.

– Programari per a la realització d’agendes o trucades programades.

– Programari dirigit a la gestió de dades.

– Programari per a la geolocalització.

Figura 2.2. Elements que formen el programari del Servei de
Teleassistència

El programari dirigit a l’atenció i gestió de les alarmes, el forma la interfície
que permet al personal operador visualitzar, d’una manera ràpida i operativa, la
informació relacionada amb les dades personals, de contacte, habitatge... de la
persona usuària del servei. Mostra de forma gràfica la informació de l’alarma
entrant al centre d’atenció.



Teleassistència 31 El servei de tecnologies de suport i cura

En funció del perfil professional del personal del centre és podrà veure o restringir
la informació que es mostra, així com la modificació de la informació. Ofereix un
alt nivell de seguretat, ja que totes les activitats realitzades queden enregistrades i
per tant queda anotat qui les fa.

Alhora, permet la realització de les trucades sortints no planificades cap al domicili
de la persona usuària o altres agents, com ara contactes personals o de la comunitat.
També permet ajustar paràmetres, com ara apujar/abaixar el volum; programar
absències/retorns, realitzar multiconferències...

El programari per a la realització d’agendes o trucades programades planifica
la programació de trucades sortints, no planificades, segons diferents patrons o
regles (per exemple, una trucada que es repeteix cada quinze dies –agenda de
seguiment– o un cop a l’any –agenda d’aniversari–).

Per la seva banda, el programari dirigit a la gestió de dades permet la introducció,
gestió i explotació de les dades, com per exemple sol·licitar informes segons tipus
d’alarmes, dades estadístiques del perfil dels usuaris... També s’utilitza per a la
facturació del servei a les diferents administracions i usuaris privats, fent possible
determinar serveis i/o convenis diferents segons el tipus de servei prestat. El
programari de gestió permet la introducció de dades des d’un lloc d’operador
remot, però en cap cas permet l’atenció d’alarmes o gestió de trucades sortints.

Finalment, el programari de geolocalització està dissenyat per mostrar la geolo-
calització del dispositiu en el lloc d’operador. La interfície dissenyada mostra
un mapa indicant l’últim posicionament GPS o LBS de la persona usuària, així
com les coordenades de latitud i longitud. Durant la localització del terminal,
l’aplicació permet fer el seguiment dels moviments i canvis de posició que fa el
terminal, i constitueix si cal un recorregut sobre el mapa de les últimes posicions.

2.1.1 La comunicació en el servei de teleassistència

La comunicació és basa en l’intercanvi d’informació i la comprensió d’aquesta
informació. Podem parlar de comunicació verbal, no verbal (gestos, signes,
expressió facial) i escrita. Els elements que intervenen en tota comunicació són:

• Emissor: persona o persones que originen i emeten el missatge o informa-
ció.

• Receptor: també anomenat destinatari. És la persona o persones que reben
el missatge o informació.

• Missatge: és la informació que es vol transmetre.

• Canal: mitjà pel qual s’envia el missatge.

• Codi: conjunt de signes o regles utilitzats per enviar el missatge i que són
coneguts tant per l’emissor com pel receptor. Un exemple seria: la llengua
parlada, escrita, el Braille, el sistema Morse...
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Retroalimentació

La retroalimentació permet a
l’emissor saber si el seu missatge

ha arribat al receptor i si aquest
ha estat capaç de comprendre’l.

• Context: situació en la qual es produeix la comunicació.

Dins de la comunicació verbal trobem:

• Llenguatge verbal: fa referència al contingut, allò que volem dir.

• Llenguatge paraverbal: fa referència als components no directament
verbals, com ara el to, l’entonació, la velocitat, el volum, és a dir, com ho
diem.

És molt important en una comunicació cuidar la nostra entonació (evitar que
sigui monòtona), cridar, mostrant un to càlid, respectuós, amb fermesa..., cap a
la persona a la qual ens estem dirigint.

Importància de la comunicació

En el servei de teleassistència el tipus de comunicació utilitzada és la comunicació
verbal. És molt important que el personal operador del centre d’atenció que fa
l’atenció telefònica sigui capaç de gestionar una comunicació eficaç i eficient tant
amb la persona usuària com amb la resta d’agents implicats. Per aquest motiu, és
molt important posar en pràctica el que s’anomena escolta activa.

La comunicació és la principal finalitat del servei de teleassistència.
L’escolta activa és la capacitat d’escoltar els nostres interlocutors sense
interrupcions, retroalimentant el seu missatge per tal que comprovi que hem
entès el que ens vol comunicar.

L’objectiu de l’escolta activa és tractar de comprendre el que l’altre ens vol dir;
això engloba les idees, les emocions i els sentiments. Escoltar activament implica
actitud i predisposició per part de la persona receptora. Alguns aspectes que ens
poden ajudar a tenir una bona escolta activa són:

• Generar confiança amb el nostre interlocutor.

• Verificar el que ens està explicant per garantir que ho hem entès (retroali-
mentar).

• Permetre al nostre interlocutor que expressi les seves emocions.

• Intentar conèixer el verdader motiu del problema.

• Mostrar comprensió cap al que ens està explicant.

• Facilitar les condicions i el temps necessari perquè la persona pugui
expressar-se obertament.

• No emetre judicis de valor sobre el que ens estan explicant.

• Adaptar una posició positiva.
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• Empatitzar amb el nostre interlocutor i amb el que ens està explicant.

Elements que faciliten la comunicació són:

• No interrompre.

• No avançar-se. Deixar acabar el nostre interlocutor.

• Empatitzar amb el que ens està explicant.

• Retroalimentar la comunicació perquè el nostre interlocutor comprovi que
l’estem entenent.

• Utilitzar un llenguatge paraverbal adequat.

A banda, hi ha una sèrie de barreres que poden sorgir en la retroalimentació.
És possible que durant l’atenció d’una trucada de teleassistència l’operador del
centre es trobi amb dificultats a l’hora de retroalimentar la comunicació amb el
seu interlocutor, degut a dificultats que poden aparèixer de manera voluntària
o involuntària. Entre els elements més comuns que dificulten una comunicació
podem trobar:

• La persona amb qui parlem no mostra cap interès cap al que li estem
explicant.

• No vol escoltar el que diem. Monopolitza la conversa.

• Mostra dificultats cognitives de comprensió.

• Hi ha problemes tècnics que impedeixen o dificulten la correcta comunica-
ció (sorolls, talls de comunicació...).

• La persona es troba en un entorn sorollós, com per exemple: té el volum de
la TV molt alt, està envoltada d’altres persones que parlen alhora, animals
que criden...

Tipus de comunicació en el servei de teleassistència

Dins del servei de teleassistència (domiciliària i mòbil) hi ha tres tipus de
comunicacions:

• Comunicació bidireccional: és aquella comunicació entre la persona
usuària del servei i el centre d’atenció. Engloba diferents tipus, com per
exemple, les trucades informatives, d’emergència, agendes (de seguiment
periòdic, aniversari, medicació...), trucades de suggeriment o reclamació...
(vegeu la figura 2.3).

• Comunicació per l’activació dels diferents sistemes d’alarma: són
aquelles trucades generades des de qualsevol dels dispositius instal·lats en
el domicili de la persona usuària. En aquest cas, tindríem les alarmes
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Protocols d’atenció

No s’han de confondre els
protocols de comunicació amb

els protocols d’atenció. Els
d’atenció fan referència al

conjunt de regles que de manera
consensuada estableixen com
s’ha de gestionar una acció o

activitat.

Trobareu més informació
sobre els protocols

d’atenció a l’apartat
“L’atenció i la gestió de les

trucades entrants”, dins
de la unitat 2.

produïdes per pulsació de la UCR o a través del botó d’alarma del mateix
terminal i les alarmes produïdes per l’activació dels dispositius perifèrics,
com ara el detector de fum, gas, caigudes...

• Comunicacions tècniques: fa referència a les trucades realitzades de
manera automàtica pels diferents dispositius per verificar i garantir que
funcionen correctament. Aquest tipus de comunicació es fa de manera
periòdica entre el dispositiu i el centre d’atenció. Acostumen a realitzar-se
en horari nocturn i la persona usuària no se n’assabenta.

Figura 2.3. Comunicació bidireccional

2.1.2 Protocols tècnics de comunicació

D’una manera senzilla, podríem dir que els protocols tècnics de comunicació
són el llenguatge que utilitzen els diferents dispositius per comunicar-se amb el
centre d’atenció. Utilitzen paràmetres propis i definits amb anterioritat que el
sistema identifica; en aquest sentit, fan servir un llenguatge binari, mitjançant tons
multifreqüència; és el que es coneix com a Sistema DTMF (Dual-Tone Multi-
Frequency). D’acord amb el seu ús i disponibilitat, els protocols de comunicació
poden ser de dos tipus:

• Obert: compatible amb tots els sistemes, equips i plataformes existents en
el mercat.

• De propietat: són propis d’una empresa i només compatibles amb els seus
equips i plataformes.

Entenem per protocol tècnic de comunicació en el servei de teleassistència
el conjunt de normes o pautes que permeten que els diferents dispositius
que formen part del sistema es comuniquin entre si, realitzant l’intercanvi
d’informació.

Els dispositius utilitzats al servei de teleassistència poden fer servir diferents
protocols de comunicació en funció de la seva programació o model d’aparell. És



Teleassistència 35 El servei de tecnologies de suport i cura

Trobareu més informació
sobre els centres
d’atenció al punt “Espais
del Servei de
Teleassistència”, de
l’apartat “Organització del
servei de tecnologies de
suport i cura”, d’aquesta
mateixa unitat.

important tenir en compte la particularitat de cada terminal a l’hora de configurar
el llenguatge d’entrada a cadascuna de les línies d’atenció telefònica. Una
programació incorrecta fa que el dispositiu no funcioni. La informació mínima
que un equip de teleassistència ha de reportar és la següent:

• Qui està trucant: facilita un codi que identifica el dispositiu que emet
l’alarma.

• Per què està trucant: informa del tipus de criteri que ha motivat la trucada.

Exemples de llenguatges de comunicació i d’informació mínima reportada

Protocol obert:

• Telalarma

• Telèfon

Protocol de propietat:

• TT92

• TTNew

• TT92ST

Informació mínima reportada:

• 0801502543 - Pulsació de penjoll

• 4312584479 - Tall de llum

2.1.3 Tecnologia dels centres d’atenció (eines telemàtiques)

Quan ens referim al centre d’atenció, fem referència a l’espai físic que dona
cobertura al servei de teleassistència i on hi ha ubicades part de les eines
telemàtiques que formen part del servei. El centre d’atenció ha de disposar
d’espais diferenciats, amb l’equipament adequat per garantir l’atenció del servei.

Entenem per eines telemàtiques de la comunicació dins del servei de teleassis-
tència el conjunt de dispositius informàtics i de telecomunicació amb els quals
treballen els operadors del centre d’atenció.

Per garantir la comunicació entre la persona usuària i el centre d’atenció s’utilitzen
línies telefòniques commutades que permeten la comunicació bidireccional de veu
i dades.

El sistema de comunicació utilitzat ha de ser de tipus modular i escalable, que
permeti incrementar en cas de necessitat, el nombre de llocs d’operador, línies de
telèfon d’entrada/sortida, augmentar la capacitat de magatzematge de dades...
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El conjunt d’eines temàtiques que utilitzen els professionals del servei de teleas-
sistència per fer la seva tasca d’atenció es divideix en dos grans grups:

• Sistema general

• Sistema de seguretat

Sistema general

El sistema general fa referència a tots els components dirigits a la recepció,
atenció i gestió de les alarmes en el servei de teleassistència.

Dins del sistema general, trobem diferents eines tecnològiques que fan possible
l’atenció de trucades entrants i sortints, en qualsevol de les seves modalitats de
servei (TAD, TAM, geolocalitzador...). El sistema general està format per:

• Central telefònica

• Lloc d’operador

• Servidor de dades

• Sistema d’emmagatzematge de dades

• Programari de gestió

La central telefònica o central de commutació és la plataforma on s’interconnec-
ten les línies telefòniques que permeten les comunicacions entre els operadors del
centre d’atenció i els usuaris del servei de teleassistència. Per ser compatible amb
el servei de teleassistències ha de poder:

• Gestionar les línies telefòniques que s’utilitzen en el servei.

• Possibilitar telefonia IP.

• Recepcionar les alarmes entrants procedents dels terminals de teleassistèn-
cia domiciliària, mòbil i servei de geolocalització, així com dels dispositius
auxiliars.

• Dirigir les alarmes entrants als llocs d’operadors lliures.

• Gestionar les trucades cap a l’exterior efectuades pel personal operador del
centre.

• Disposar de línies suficients, proporcionals al nombre de terminals atesos.

• Identificar i reconèixer el número de telèfon entrant si està introduït a la base
de dades.

• Possibilitat d’habilitar el servei de multiconferència.
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Tipus de comunicació

Pot ser símplex (unidireccional),
semidúplex (bidireccional no
simultània) i dúplex
(bidireccional simultània).

El lloc d’operador és el conjunt d’elements a disposició del personal operador
de teleassistència que li permet comunicar-se amb la persona usuària que ha emès
una alarma o be fer un seguiment de la seva situació.

El lloc d’operador de teleassistència és multitasca. Ha de permetre al personal
operador realitzar diferents treballs durant l’atenció d’una alarma: atendre la
trucada, consultar l’expedient, veure l’històric de trucades, omplir el tancament...
Un lloc d’operador ha de complir les característiques següents:

• Ordinador de taula amb dues o tres pantalles.

• Auriculars i micro.

• Control de volum en auriculars i micro.

• Pedal (opcional) per controlar la comunicació segons sistema utilitzat
(símplex, semidúplex o dúplex).

• Senyal acústic i visual d’alarma entrant i alarmes pendents.

• Compatible amb la central telefònica i el sistema d’emmagatzematge de
dades.

• Permetre atendre trucades de forma simultània.

• Possibilitar la comunicació de tipus símplex, semidúplex o dúplex.

• Funció traspàs de trucades d’un lloc d’operador a un altre.

• Opció multiconferència

Per la seva banda, el servidor de dades és l’equip informàtic encarregat de
transmetre la informació a qualsevol lloc d’operador perquè el servei funcioni
correctament. Format per elements redundants:

• Equipat amb doble processador.

• Doble targeta de xarxa.

• Doble connexió amb el sistema d’emmagatzematge.

• Doble font d’alimentació.

El sistema d’emmagatzematge de dades fa referència als mitjans de gravació
que s’utilitzen per conservar i preservar les dades relacionades amb el servei.
Disposa d’un sistema d’emmagatzematge primer, anomenat memòria RAM i amb
la possibilitat d’incorporar-ne altres de secundaris, com per exemple, un disc
dur portàtil, CDs, llapis de memòria...). Un sistema d’emmagatzematge ha de
permetre:

• Garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades.

• Accés restringit i sota control.
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• Accessible de manera remota des del lloc d’operador.

• Organització i classificació de la informació en diferents epígrafs (dades
personals, familiars, sanitàries, de contacte, dispositius assignats, tipus de
trucades...).

• Permetre l’actualització de la informació introduïda i gestió d’informes.

• Recepció, atenció i registre de les alarmes de teleassistència domiciliària i
mòbil; de les trucades externes (rebudes i realitzades) i el seguiment de les
agendes programades.

El programari de gestió és el programa informàtic mitjançant el qual es poden
atendre les alarmes i gestionar les trucades sortints vinculades al servei de
teleassistència. Pot disposar de diferents mòduls de gestió:

• Gestió de dades i atenció de trucades: serveix per a la realització d’altes,
baixes, modificació de dades a l’expedient, recepció de trucades i gestió de
trucades sortints.

• Custòdia de claus: control de les claus dipositades i dels llocs de custòdia.

• Agendes: programació de les agendes en funció del tipus (despertador,
medicació, aniversari...)

• Explotació de dades i realització d’informes estadístics.

Sistema de seguretat

El sistema de seguretat està format per diferents elements interrelacionats entre si
amb l’objectiu d’establir nivells de protecció davant de possibles riscos que puguin
afectar de manera negativa la prestació del servei. El sistema de seguretat en el
servei de teleassistència està format per:

• Sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI)

• Grup autònom generador de corrent

• Seguretat informàtica

• Seguretat d’accés a les dependències

Tot centre d’atenció, per complir amb l’especificat a la Norma UNE158401 de
Teleassistència, ha de disposar d’un sistema d’alimentació ininterrompuda
(SAI). És a dir, d’un sistema elèctric amb garantia per satisfer l’ús de corrent a
tot el servei i que compleixi les normatives i reglaments vigents.

El SAI és un aparell que subministra energia quan hi ha una fallada elèctrica. La
seva diferència amb un grup autònom generador és que la posada en marxa és
pràcticament immediata des de la fallada del corrent. Això és possible gràcies a
l’energia que subministra una bateria que s’activa de manera automàtica.
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Trobareu més informació
sobre la Norma
UNE158401, a l’apartat
“Organització del servei
de tecnologies de suport i
cura”, d’aquesta mateixa
unitat.

Disposar d’un SAI assegura que en cas que sorgeixi un problema amb el submi-
nistrament de corrent (tallada elèctrica o pujada/baixada de la tensió), l’atenció
de les alarmes i la base de dades continuen funcionant. Per altra banda, permet
iniciar l’arrencada del grup autònom amb comoditat, ja que aquest necessita d’uns
minuts per iniciar-se.

El grup autònom generador de corrent és un equip que permet continuar
prestant el servei en cas de caiguda elèctrica o averia en el sistema electrogen.
Permet una autonomia amb el dipòsit ple (dièsel) d’unes 12 hores. Donada la
importància del seu correcte funcionament, disposa d’un protocol específic de
posada en marxa que dona garantia en cas de fallada elèctrica.

La seguretat informàtica és un procés que garanteix la màxima protecció i
confidencialitat de les dades del servei davant d’un intent d’accés no permès.
La instal·lació d’un tallafoc bloqueja les connexions a l’ordinador de fonts
desconegudes, cosa que ajuda a evitar fissures de seguretat. El sistema permet
monitorar qualsevol acció o activitat realitzada sobre les dades, identificant-ne
l’origen, franja horària i forma d’accés utilitzada.

La seguretat d’accés a les dependències consisteix en controlar l’accés i deam-
bulació per dins de les dependències del centre d’atenció i altres espais vinculats
al servei; ha de estar restringit a persones alienes al servei. El control d’accés a
les zones s’ha de realitzar-se mitjançant sistemes de registre personalitzats d’hora
d’entrada i sortida, utilitzant lectors de targetes o d’empremta.

2.2 Dispositius de teleassistència: tipus, funcionament i
característiques

En l’actualitat, i principalment a Europa, hi ha un ampli ventall d’empreses
privades distribuïdores de dispositius tecnològics de suport i cura i els seus
complements. El sector de les noves tecnologies, vinculat als serveis dins i fora
del domicili, està en augment; per tant, són cada cop més les empreses, nacionals i
multinacionals, que s’interessen per aquest sector sociosanitari que està en continu
creixement.

Per altra banda, aquelles entitats interessades en prestar el servei de teleassistència
de manera pública, optant a concursos i licitacions, o bé de manera privada, han
de garantir que tots els seus dispositius compleixen els estàndards de qualitat
establerts.

Actualment, a l’Estat espanyol, la Norma UNE158401 és la norma específica que
regula els servei de teleassistència domiciliària i mòbil. Regula de forma homo-
gènia tots els aspectes relacionats amb els terminals, equipament, instal·lacions i
la prestació del servei pròpiament.

Són les pròpies administracions les que, a l’hora d’establir els plecs de les seves
licitacions públiques, utilitzen els estàndards de qualitat recollits a la Norma
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UNE158401, per establir les especificacions tècniques de funcionament, tipus de
dispositius i característiques que han de complir aquelles empreses o entitats que
vulguin optar al concurs.

2.2.1 Terminal domiciliari

A finals dels anys vuitanta s’instal·len els primers terminals de teleassistència
domiciliària a l’Estat Espanyol. Barcelona, Las Palmas de Gran Canària i
Guadalajara són les províncies pioneres en la incorporació d’aquest nou servei
conveniat amb la FEMP i l’Imserso.

Aquests primers terminals només disposen de comunicació unidireccional. És a
dir, tant sols és possible la comunicació des del domicili cap a la central d’atenció,
no a la inversa. En el domicili de la persona usuària, s’instal·la un petit dispositiu
que davant d’una situació d’emergència o crisi la persona ha d’accionar per activar
l’alarma i que es traduirà en un codi identificador de la seva fitxa. El personal
operador del centre d’atenció busca de manera manual la fitxa de la persona
identificada i truca per telèfon al seu domicili per conèixer el motiu de la trucada.

Als anys noranta la instal·lació de les primeres teleassistències amb comunicació
bidireccional fa possible la comunicació entre el domicili de la persona usuària i
el centre d’atenció a través del terminal de teleassistència. Els primers terminals
instal·lats són aparells de sobretaula, de grans dimensions i que porten incorporat
un auricular per utilitzar com a telèfon fix. Això és degut a que en molts domicilis
només hi havia una única caixa de connexió telefònica i si s’utilitzava per a la
instal·lació de la teleassistència, el domicili es quedava sense aparell de telèfon.

Posteriorment, els aparells van canviant en disseny i forma, se’n redueix el volum i
s’adapten a les necessitats dels domicilis. Desapareix l’auricular incorporat, ja que
és més comú l’ús de telèfons sense fils i per tant ja no és necessari afegir aquesta
prestació. Actualment, els terminals de teleassistència domiciliària disposen de
característiques tècniques i de funcionament molt similars entre si i que venen
donades per la Norma UNE158401 de teleassistència (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. Aparell de teleassistència domiciliària amb telèfon fix
incorporat (anys noranta) i model actual (dispositiu i UCR)

El sistema sobre el qual es presta el servei la teleassistència domiciliària ha de
garantir els següents requisits tècnics:
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• Permetre la connectivitat d’una unitat de control remot com a mínim.

• Ser accessible i de fàcil comprensió per a la persona usuària.

• Disposar d’un sistema de mans lliures i que compleixi la normativa especí-
fica.

• Disposar d’un botó d’alarma que al ser accionat enviï una trucada al centre
d’atenció.

• Botó de cancel·lació d’alarma.

• Incorporar un sistema de codificació de les trucades diferenciant cada tipus
de comunicació amb el centre receptor.

• Integrar un altaveu i micròfon amb un abast suficient per donar cobertura a
tot el domicili.

• Permetre el control de volum de manera remota des del centre d’atenció.

• Autonomia de més de 24 hores mitjançant l’ús d’una bateria autocarregable.

• Detectar la situació de bateria baixa del terminal, i de baixa càrrega de la
bateria de la unitat de control remot.

• Permetre la connexió de diferents aparells perifèrics sense fils.

• Alerta de desconnexió/connexió a la xarxa elèctrica.

• Realitzar de manera automàtica i en silenci una check list diària de compro-
vació per garantir el funcionament correcte.

• Evitar el bloqueig del centre receptor en cas de fallada general de subminis-
trament elèctric en un àrea gran, fent entrar les alarmes de manera aleatòria
en un període de temps no superior a dues hores des del començament de
la fallada i sempre que aquesta persisteixi.

Un cop identificats els requisits tècnics mínims de funcionament, el terminal de
teleassistència domiciliària ha de permetre a la persona usuària, la capacitat per:

• Reconèixer de forma fàcil i senzilla l’estat de normal funcionament del
terminal i l’estat de la bateria.

• Anul·lar l’alarma en un període de temps establert. Aquest període, anome-
nat prealarma, estarà senyalitzat de manera acústica en un so diferenciat a
l’alarma.

• Despenjar el telèfon amb la unitat de control remot activant el sistema de
mans lliures.

• Detectar les anomalies elèctriques o telefòniques que restaran senyalitzades
de manera acústica i òptica.
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Activitats del terminal

Entenem per activitat del
terminal accions com ara prémer

els botons d’alarma (terminal o
penjoll), el botó de cancel·lar,

activar algun dispositiu
perifèric...

Exemples de missatges acústics informatius programats en un equip de
teleassistència

A continuació transcriurem, a tall d’exemple, alguns del missatges acústics que es poden
programar en els terminals i que informen d’alguna anomalia en el seu funcionament:

• “No es preocupi, la seva unitat d’alarma està marcant per demanar ajuda”.

• “Trucada d’alarma cancel·lada”.

• “Atenció, el terminal no disposa d’alimentació elèctrica”.

• “Atenció, línia telefònica desconnectada”.

En definitiva, el correcte funcionament del terminal i la seva programació
personalitzada han de permetre:

• Identificar el terminal de la persona usuària quan l’alarma entra en el centre
d’atenció.

• Tenir capacitat d’emmagatzematge de tres números de telèfon mínim, cor-
responentment a la central receptora, per tal que de manera aleatòria pugui
contactar amb el centre d’atenció un cop activada l’alarma.

• La programació del terminal i de les dades bàsiques de la persona usuària
en una memòria volàtil i amb possibilitat de ser gravada.

• La programació de manera local i remota des del centre d’atenció. Així com
la seva verificació.

• Ha de prioritzar qualsevol pulsació d’alarma, tant del terminal com de la
UCR, davant de qualsevol altre tipus de comunicació telefònica de la llar.
És el que s’anomena instal·lació en sèrie.

• Garantir la comunicació amb el centre d’atenció mitjançant un cicle d’in-
tents repetits continuats de manera periòdica fins que s’estableixi una
connexió amb èxit amb el centre d’atenció.

• Un cop passat el període prealarma i iniciada l’alarma, el sistema no ha de
permetre anul·lar l’alarma iniciada ni alliberar la línia telefònica.

Alguns dispositius de teleassistència domiciliària disposen d’un sistema de con-
trol d’inactivitat que emet una alarma de manera automàtica, si detecta que en un
període superior a les 24 hores no s’ha realitzat cap activitat des d’aquell terminal.

Terminal domiciliari amb connexió GSM

La teleassistència domiciliària ha donat un pas endavant amb la incorporació dels
dispositius domiciliaris amb connexió GSM (de l’anglès global system for mobile
communications, és a dir, ‘sistema global per a les comunicacions mòbils’). El
servei ofereix les mateixes prestacions que la teleassistència domiciliària, però
està pensat per donar resposta a dues necessitats diferents:
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Teleassistència mòbil

No s’ha de confondre el terminal
domiciliari amb connexió GSM
amb la teleassistència mòbil, ja
que tot i que els dos ofereixen
itinerància en el dispositiu, els
serveis prestats no són els
mateixos.

• Oferir el servei de teleassistència domiciliària a aquelles persones que no
disposen de línia telefònica fixa al domicili o bé és incompatible amb la
tecnologia del terminal.

• Oferir a la persona usuària la possibilitat de disposar del servei en més d’un
domicili.

És el que anomenem servei de teleassistència domiciliària itinerant. El dispo-
sitiu GSM permet a la persona usuària utilitzar el servei dins del seu habitatge
principal, i emportar-se’l a una segona residència o al domicili d’un altre familiar
en cas d’anar-hi a passar uns dies.

Parlem d’un dispositiu de fàcil portabilitat, amb els mateixos requisits tècnics i de
funcionament que la teleassistència domiciliària convencional. L’única diferència
és que no necessita línia telefònica fixa ja que porta incorporada una targeta GSM
en el propi dispositiu.

2.2.2 Unitat de control remot (UCR)

La unitat de control remot (UCR) és el dispositiu sense fils que de manera remota
permet accionar el terminal de teleassistència domiciliària instal·lat a l’habitatge
de la persona usuària, des de qualsevol lloc de la seva llar, i sense haver d’estar al
costat del terminal domiciliari.

Portar la UCR les 24 hores del dia i conèixer-ne el funcionament és garantia d’un
major èxit i una millor resposta davant riscos i situacions d’emergència que es
produeixin en el domicili.

Exemple de domicili amb més d’una unitat de control remot

Cada terminal de teleassistència domiciliària disposa, com a mínim, d’una unitat de control
remot, però és possible que un terminal de teleassistència domiciliària tingui programades
més d’una unitat de control remot. Un exemple seria el cas d’una parella que conviu i que
tots dos compleixen els requisits d’accés al servei i tenen les capacitats físiques i cognitives
necessàries per ser usuaris del servei.

La unitat de control remot o UCR, de manera més col·loquial, s’anomena penjoll,
ja que és el dispositiu que la persona porta penjat al voltant del coll. Hi ha unitats
de control remot que fan servir altres formes de portabilitat, com ara la UCR tipus
polsera o la UCR amb una pinça per posar a la roba. Aquests dos últims models,
també homologats, no són tan utilitzats per algunes empreses prestadores de servei,
perquè dificulten la seva activació en algunes situacions d’emergència (vegeu la
figura 2.5).
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Noms col·loquials de les
UCR

Algunes persones usuàries del
servei de teleassistència

domiciliària anomenen la UCR
de formes molt variades,

curioses i divertides, com per
exemple: medalló, pito, pèndol,

xivato, tocador, picador, pitjador,
busca, àngel de la guarda, cordill,

xiulet...

Figura 2.5. Unitat de control remot (UCR), per penjar i en forma de
polsera

La unitat de control remot és un dispositiu petit, de poc pes i volum i de fàcil
portabilitat. Entre les seves característiques trobem que:

• Ha de disposar d’un botó d’activació del sistema amb una superfície
reconeguda al tacte i assenyalat de manera clara, normalment acostuma a
ser de color vermell.

• Per poder-se penjar, porta un cordó realitzat amb material antial·lèrgic.

• Compte amb un mecanisme d’auxili que permet obrir-se de l’extrem davant
de situacions mecàniques d’estirament (sistema antiestrangulament).

• El seu radi d’acció dins del domicili ha de ser de llarg abast i ha de permetre
la instal·lació d’un sistema d’amplificació, en cas necessari, que garanteixi
la cobertura en tot el domicili.

• El dispositiu és estanc i submergible per tant és molt important que
els usuaris del servei el portin inclús quan estan realitzant les activitats
d’higiene personal, ja que es un dels moments en què hi ha un risc molt
elevat de relliscades i caigudes.

• Disposar d’una bateria homologada de llarga duració, que permet més de
15.000 pulsacions, que equivaldria a una durada d’uns tres anys.

2.2.3 Terminal mòbil

La teleassistència mòbil (TAM) és una variant del servei de teleassistència que
permet la localització de la persona usuària quan es troba a l’exterior. La TAM
ofereix a les persones usuàries del servei un ventall d’avantatges complementaris
al servei de teleassistència domiciliària:

• Tranquil·litat: en qualsevol moment la persona usuària pot accionar el botó
d’alarma i contactar amb la central d’atenció de manera immediata les 24 h
del dia els 365 dies a l’any.

• Mobilitat: la persona portadora pot sortir del seu domicili i desplaçar-se per
tot el territori. En cas d’activació de l’alarma el centre d’atenció localitzarà
el seu dispositiu via GPS o LBS mentre parla amb la persona usuària.

• Confiança: la persona usuària sap en tot moment que serà atesa de manera
immediata i es mobilitzaran els recursos necessaris allà on es trobi.
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Restriccions telefonia
mòbil

Cal tenir present que la cobertura
GSM de les empreses de
telefonia mòbil varia en funció
del territori, per tant, l’èxit en la
localització dependrà d’altres
factors limitants, com per
exemple àrees forestals o zones
rurals.

• Acompanyament: igual que la teleassistència domiciliària, la teleassistèn-
cia mòbil gestiona un seguit de trucades d’acompanyament i cortesia cap a
la persona usuària per saber el seu estat i situació en tot moment.

La teleassistència mòbil és un tipus de dispositiu dirigit a un col·lectiu de persones
molt més ampli. La seva portabilitat no queda reduïda a les persones grans
que volen estar segures dins del seu domicili, sinó que està pensada per donar
autonomia i seguretat fora de la llar.

La TAM permet continuar gaudint de les activitats a l’exterior d’una forma més
segura, ja que en qualsevol moment, només prement el botó del dispositiu, la
persona usuària serà atesa des del centre d’atenció, i amb la possibilitat de ser
localitzada geogràficament en cas d’emergència.

Dispositiu TAM amb alarma en curs

La teleassistència mòbil comparteix els objectius de la teleassistència domiciliària,
però a més a més ha de permetre:

• La localització geogràfica de la persona via GPS o LBS.

• Parlar amb la persona a través de la telefonia mòbil.

• Gestionar els recursos necessaris, propis o de la comunitat, independent-
ment de la ubicació de la persona usuària.

Per poder conèixer la localització del terminal, la TAM porta incorporada tecno-
logia que permet la geolocalització o el posicionament a través de dos sistemes:

• Global Positioning System (GPS) o ‘sistema de posicionament global’.
Funciona mitjançant la utilització de la xarxa de satèl·lits que orbiten
al voltant de la Terra. Permet conèixer amb molta precisió la posició
geogràfica en gairebé qualsevol lloc de la Terra.

• Localition Based Services (LBS) o ‘serveis basats en la localització’. El
posicionament per LBS s’obté a través de la telefonia mòbil que utilitza el
servei per al seu funcionament. La posició LBS no és una localització tan
exacta com la del sistema GPS, ja que en aquest cas depèn de la triangulació
de les antenes de telefonia que hi hagi en aquella zona i això pot variar molt
d’un lloc a un altre; ofereix un radi de cobertura i no pas un punt exacte.
Tot i no ser tan precisa com la GPS, la seva utilització no es descarta com a
sistema de localització de suport.

Els terminals mòbils de teleassistència han de garantir, com a mínim, els següents
requisits tècnics:

• Ser compatibles amb les xarxes mòbils existents al mercat.

• Disposar d’un botó d’alarma diferenciat de la resta.

• Autonomia mínima de 24 hores.
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• Fàcil ús: encendre, apagar, accés als botons...

• Pantalla amb icones clares i comprensibles.

• Disposar d’indicador de bateria i cobertura GSM, perquè la persona usuària
conegui en tot moment el seu estat.

• Incorporar sistema de geolocalització GPS/LBS.

Alhora, ha de permetre a la persona usuària identificar mitjançant un sistema
de vibració o acústic que l’alarma ha estat accionada i que d’aquí a uns segons
contactarà amb el centre d’atenció. En cas de falsa alarma, ha de permetre anul·lar-
ho de forma fàcil i senzilla dins d’un període de temps establert.

Ja hi ha disponible una nova variant del servei de teleassistència mòbil que no
requereix la portabilitat d’un dispositiu específic i programat per a aquest fi, sinó
que permet que la persona usuària pugui utilitzar el seu propi telèfon mòbil com
a base.

La instal·lació d’una senzilla aplicació (app) en el mòbil particular permet oferir
el servei de TAM a aquelles persones que en el seu dia a dia fan un ús habitual del
telèfon mòbil, però que a més a més volen optar a la tranquil·litat i seguretat que
ofereix la TAM. El procés d’alta serà l’habitual d’una teleassistència mòbil, així
com les prestacions rebudes; simplement la persona usuària utilitzarà el terminal
de la seva propietat en lloc d’un cedit per l’empresa prestadora per contactar amb
el centre d’atenció i activar l’alarma.

Per altra banda, a diferència de la teleassistència domiciliària, que va dirigida,
principalment, a donar suport i atenció dins del domicili al col·lectiu de persones
grans, amb malaltia crònica, situació de discapacitat o dependència, la teleassis-
tència mòbil permet oferir el seu servei a altres col·lectius vulnerables que es
troben en situació de risc i necessiten protecció. Entre aquestes modalitats del
servei trobem la teleassistència dirigida a dones víctimes de violència de gènere i
a persones que pateixen violència domèstica.

Teleassistència mòbil per a dones víctimes de violència de gènere

La violència de gènere (VIGE) és un fet cada vegada més present en la nostra
societat. Durant dècades, la violència física i psicològica cap a les dones ha estat
una pràctica amagada i silenciada, tant per les pròpies víctimes i familiars, com
per part de la comunitat, i ha passat gairebé inadvertida.

D’uns anys cap aquí, els mitjans de comunicació se n’han fet ressò i han començat
a visibilitzar aquest fenomen de violència cada vegada més greu. Les associacions
de dones i les administracions treballen de manera coordinada plans d’acció per la
prevenció i protecció cap a les víctimes de violència de gènere. Cada vegada més
s’implementen mesures polítiques i protectores cap a les dones, per deixar sense
impunitat als agressors.
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A la secció Annexos
podreu visualitzar un
vídeo de la Creu Roja,
actual gestora del servei
ATENPRO, on podreu
conèixer amb molta més
profunditat el servei, tant
des del punt de vista de
l’atenció i la tecnologia
utilitzada, com de la part
més de contenció i suport
emocional cap a les dones
i la seva reincorporació a
la societat.

Servei ATENPRO

Per sol·licitar el servei
ATENPRO, les persones
interessades han de dirigir-se als
serveis socials municipals.

La violència de gènere no només implica violència física cap a la dona.
L’amenaça, coacció, privació de llibertat o control sobre la seva persona són
formes de violència psicològica incloses dins de la violència de gènere.

L’any 2005, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat instaurà un Pla de
mesures urgents per la prevenció de la violència de gènere assumint la gestió d’un
servei telefònic d’atenció i protecció a les víctimes de violència de gènere, anome-
nat ATENPRO (atenció i protecció). Entre les diferents mesures implementades
hi ha la de posar a disposició de les víctimes el servei de teleassistència mòbil. Els
objectius d’aquesta modalitat de teleassistència mòbil són:

• Garantir una atenció immediata i adequada a les víctimes davant de situaci-
ons d’emergència.

• Proporcionar seguretat i tranquil·litat a la persona usuària tant dins com fora
del seu domicili les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

• Potenciar l’autoestima i qualitat de vida de les persones usuàries oferint
informació, assessorament i suport emocional sempre que ho necessitin.

Per tirar endavant la gestió d’aquest servei, igual que amb la teleassistència
domiciliària, se subscriuen convenis de col·laboració de caràcter anual amb la
Federació de Municipis i Províncies (FEMP) per impulsar subvencions per a la
contractació de la prestació del servei mitjançant concurs públic, al que es poden
presentar aquelles entitats interessades i que garanteixin una millor protecció i
servei cap a les persones usuàries. Els serveis que ofereix ATENPRO a les dones
víctimes de violència són:

• Alta en el servei de teleassistència mòbil per a dones víctimes de violència
de gènere (TAM-Atenpro).

• Assessorament i acompanyament a les dones víctimes de violència i als seus
fills durant el procés de recuperació.

• Accés als serveis especialitzats i d’acollida residencial.

• Elaboració d’informes acreditatius de la situació de víctima de violència per
accedir a prestacions socials.

El Servei ATENPRO ofereix
seguretat i tranquil·litat a les dones
víctimes de violència de gènere

Poden sol·licitar els servei ATENPRO totes aquelles persones que compleixin els
següents requisits:

• No conviure amb l’agressor.

• Participar en els programes d’atenció especialitzada per a víctimes de la
violència de gènere en el seu territori.

• Acceptar les normes de funcionament del servei.
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VIODOM

VIODOM és un servei que
ofereix Creu Roja en

col·laboració amb els serveis
municipals i Policia local per

donar protecció a les víctimes de
violència domèstica.

Per oferir la millor atenció en el servei ATENPRO, el centre d’atenció de referència
ha de garantir, a part de la compatibilitat dels sistemes tecnològics, per a la
recepció de les trucades, els aspectes següents:

• Garantir que els operadors que atenen el servei disposen de formació
específica en violència de gènere.

• Disposar de professionals qualificats en VIGE amb capacitat per donar
una resposta adequada en situacions de crisi (com per exemple, psicòlegs,
treballadors socials...).

• Disposar de protocols específics dins de la TAM, dirigits a l’atenció de
TAM-Atenpro.

Teleassistència mòbil per a persones que pateixen violència domèstica

Violència domèstica fa referència a conductes violentes entre pares i fills, avis i
nets, germans... La violència domèstica, a diferència de la VIGE, que es produeix
dins de l’entorn de les relacions de parella, es produeix normalment cap a aquelles
persones més febles de la família. En alguns casos aquest tipus de conductes
venen precedides de situacions de vulnerabilitat d’un dels seus membres, com
ara problemes per consum de tòxics, malaltia mental, maltractament...

Entenem per violència domèstica o violència intrafamiliar aquella que es
produeix dins del nucli de la pròpia família, d’un membre cap a un altre. En
la violència domèstica, el gènere de la persona no té importància, ja que es
pot produir entre persones d’un mateix sexe.

No hi ha un pla estatal per prevenir aquest tipus de conductes, però sí diferents
iniciatives en les quals s’utilitza el servei de teleassistència mòbil com a mesura
de protecció cap a les víctimes. Serveis com ara VIODOM, en el qual s’utilitza
la teleassistència mòbil com a recurs per protegir les persones que pateixen aquest
tipus de violència, permeten en molts casos evitar o minimitzar les seves conse-
qüències si arriben a produir-se, facilitant un entorn de seguretat i d’intervenció
immediata amb la mobilització, si escau, dels recursos necessaris.

2.2.4 Terminal de geolocalització

Els terminals de geolocalització o localització són dispositius que, igual que la
teleassistència mòbil, utilitzen tecnologies de comunicació mòbil i de telelocalit-
zació (GPS/LBS i GSM). A través de la xarxa de telefonia i un dispositiu GPS, és
possible localitzar de manera remota la posició de la persona usuària.

El servei de geolocalització està dirigit, principalment, a aquelles persones que
presenten deteriorament cognitiu lleu o moderat en els primers estadis de la
malaltia (malalts d’Alzheimer, altres demències...). Té dos objectius principals:
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• Permetre a la persona usuària continuar realitzant activitats a l’exterior de
manera autònoma.

• Proporcionar tranquil·litat i confiança a la família de la persona usuària, ja
que en qualsevol moment pot ser localitzada de manera remota i saber la
seva posició.

Els dispositius utilitzats han de complir els següents requisits tècnics:

• Compatibles amb les xarxes de telefonia existents.

• Autonomia de càrrega de 36/48 h.

• Permetre deshabilitar les funcions del teclat (s’han de poder inhabilitar.

• Pantalla amb icones comprensibles i de fàcil visualització.

• Pantalla amb indicador de bateria, cobertura i nombre de satèl·lits.

• Possibilitat de programació d’alarmes.

• Disseny simple i discret, de fàcil portabilitat.

L’Ajuntament de Barcelona ofereix un servei d’aquestes característiques, anome-
nat MIMAL (motorització intel·ligent del moviment per a l’autonomia personal.
Les persones interessades han de dirigir-se l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de
referència, on un equip de professionals valorarà la seva idoneïtat i l’informarà
sobre el servei.

Les persones que no poden o no volen accedir als serveis públics, poden optar al
LoPe (Localitzador de Persones), un servei de geolocalització de tipus privat que
ofereix la Creu Roja a tot el territori.

El LoPe és un dispositiu de
geolocalització per a persones amb
deteriorament cognitiu lleu o moderat,
ofert per Creu Roja. Gràcies als
geolocalitzadors, els usuaris poden
continuar realitzant activitats a l’aire
lliure de manera segura.

Funcionament del servei

Donades les característiques personals dels usuaris del servei de
geolocalització, és requisit indispensable disposar, com a mínim,
d’una persona de referència amb la qual gestionar les incidències que es
produeixen en el servei.

El procés de funcionament del servei de geolocalització és el següent:

1. La persona usuària porta un dispositiu GPS dins d’una funda. Acostuma a
posar-se amb una corretja o cenyidor al voltant de la cintura.

2. El dispositiu és passiu. La persona usuària no ha de prémer cap alarma,
simplement portar-lo quan estigui a l’exterior.

3. El dispositiu està permanentment localitzat des del centre d’atenció.
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Només es pot accedir al
servei web a través d’un

nom d’usuari i contrasenya
facilitats per l’empresa
prestadora del servei.

4. Disposa d’una bateria amb una autonomia entre 36/48 h.

5. El dispositiu és configurable. Permet la programació de quatre tipus
d’alarmes diferents:

• Sortida zona segura.

• Entrada zona perillosa.

• Excés velocitat.

• Bateria baixa terminal.

1. De manera immediata la persona referent o cuidadora és alertada, en cas de
que alguna de les prefixades de sortida o entrada s’activi.

2. El sistema emmagatzema de manera automàtica les posicions emeses pel
dispositiu i permet consultar-les en un moment determinat, dibuixant rutes
o trajectes realitzats per la persona usuària (vegeu la figura 2.6).

3. La persona referent o familiars tenen a la seva disposició un servei web a
través del qual de manera remota poden sol·licitar la posició del dispositiu
sense haver de consultar el centre d’atenció.

Figura 2.6. Seguiment de posicions de la persona usuària del servei de geolocalització

Configuració d’alarmes

L’alarma inclosa en el servei és la de bateria baixa terminal. Quan el terminal es
troba per sota dels 33% de la seva càrrega, salta una primera alarma en el centre
d’atenció. El personal operador informa la persona referent de la necessitat de
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No varia el preu del servei

La família pot demanar que li
configurin nous tipus d’alarmes
segons el perfil de la persona
usuària i a mesura que la
malaltia es va agreujant, sense
que vari el preu del servei. En
canvi, l’alarma de bateria baixa
la té tothom programada.

posar el dispositiu a carregar al més aviat possible per restablir els paràmetres
normals. Quan el terminal es troba al 4% de càrrega, emet una nova alarma
indicant que està a punt d’apagar-se. Novament és contacta amb la família per
recordar-li la necessitat de càrrega del dispositiu. En cas de no fer-se, el terminal
s’apagarà i no emetrà cap més avís.

La resta d’alarmes són configurables segons les necessitats de la persona usuària
(vegeu lafigura 2.7):

• Sortida zona segura. Aquesta àrea defineix el perímetre on la persona
usuària es mou de manera segura. És aquell espai configurat al voltant, nor-
malment de la seva llar, on pot passejar sense risc evident de desorientació.
Els límits s’acorden amb la família i es configuren segons les necessitats
de cada persona i és revisable sempre que sigui necessari (per exemple: si
avança la malaltia i per tant cal reduir els límits programats).

En el moment que el dispositiu creua la zona establerta salta una alarma en el
centre d’atenció que alerta de la sortida del terminal. El personal operador,
un cop confirmada la posició del dispositiu i verificat que no es tracta d’una
falsa alarma, avisa la persona referent per tal que estigui al cas de la situació.

• Entrada zona perillosa. En aquest cas, l’àrea definida és la zona on no
volem que la persona usuària entri, ja que pot comportar un perill per a ella.
Un exemple de zona perillosa seria: una àrea de bosc, un riu, un pantà...
Igual que en el cas anterior, en el moment que salta l’alarma, es contacta
amb la família o persona referent i s’informa de la situació.

• Excés de velocitat. El dispositiu es configura per tal que salti una alarma
en el centre d’atenció quan aquest superi una velocitat determinada. És una
manera de saber si la persona usuària s’està desplaçant en algun mitjà de
locomoció i no hauria de fer-ho. Igual que amb les dues alarmes anteriors
es truca a la persona referent i s’informa.

Figura 2.7. Àrees configurables: sortida zona segura i entrada zona perillosa
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2.3 Dispositius auxiliars: la llar domòtica

Els dispositius auxiliars són un conjunt de diferents unitats sense fils que s’activen
de manera remota i sense necessitat de rebre un estímul físic, és a dir, sense la
necessitat de prémer o accionar el mecanisme.

En el mercat hi ha múltiples models de dispositius auxiliars, pensats per donar
resposta a diferents necessitats dins de la llar. El seu objectiu és oferir una major
seguretat i facilitar la interacció de la persona usuària amb el seu entorn.

L’avenç en les noves tecnologies de suport i cura ha fet créixer la implementació
d’aquests dispositius auxiliars, i ja som en una nova era d’habitatges domòtics.

Una llar domòtica és aquella que està dotada de mecanismes automàtics
per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen, aportant serveis
de gestió energètica, seguretat, benestar i comunicació. Tots ells, integrats
mitjançant sistemes de xarxes connectades i sense fils que permeten el
control des de dins i fora de la llar.

Diferents opcions de prestacions
d’una llar domòtica.

Els sistemes domòtics actuals permeten gestionar simultàniament la integració
de diferents dispositius instal·lats a la llar, pensats i programats per donar resposta
davant diferents tipus de situació i/o emergència. En el mercat actual podem trobar
tres tipus de dispositius:

• Controlador: dispositius pensats per gestionar i interactuar amb tots els
aparells instal·lats a la llar.

• Sensor: la seva funció és alertar de qualsevol situació de canvi, per a la qual
estan programats.

• Actuador: pensat per donar ordres als dispositius.

Exemples de dispositius domòtics

• Controlador: el comandament que s’utilitza per apujar i abaixar una persiana elèctrica, apujar
i abaixar els tendals, obertura de portes, controlar sistemes multimèdia (àudio i vídeo)...

• Sensor: detector de fum, detector de gas o monòxid de carboni, detector de presència,
detector de caiguda, detector de moviment, sensor de llum...

• Actuador: sistema de climatització (regulador de temperatura), sistema d’obertura/tancament
llums exteriors, sistema de reg, programació automàtica d’electrodomèstics...

Cada cop més equipem les nostres llars de forma voluntària i involuntària, amb
aquests tipus de dispositius (controladors, sensors i actuadors). Un habitatge
actual, incorpora en determinades estances alguns d’aquests dispositius, tant pel
que suposa la comoditat i servei que ofereixen, com per l’autonomia i accessibilitat
que proporcionen a determinades persones.
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Una llar domòtica, és una llar accessible i integradora. L’avenç de la tecnologia i
la seva integració dins dels habitatges ha permès salvar barreres arquitectòniques
i empoderar les persones. Accions tan simples com apujar o abaixar una
persiana, mitjançant un comandament a distància és aportar solucions simples a
problemes quotidians que es presenten a persones amb poca mobilitat, discapacitat
o dependència.

Els dispositius auxiliars de la llar, també anomenats dispositius perifèrics, s’han
d’entendre com un complement a les prestacions de seguretat que ofereix el servei
de teleassistència domiciliària. Dins d’aquest conjunt de dispositius podem trobar:

1. Detector de fum

2. Detector de gas o monòxid

3. Detector d’inundació

4. Dispensador de medicació

5. Detector de caigudes

6. Sensor de moviment

7. Sensor d’obertura de porta

8. Sensor d’enuresi

9. Sensor d’epilèpsia

10. Sensor d’ocupació de llit o sofà

Recordeu que les alarmes produïdes per l’activació d’un dispositiu perifèric
disposen de protocols d’atenció i actuació específics.

2.3.1 Detector de fum

El detector de fum està ideat per alertar de situacions de foc dins del
domicili. Pensat per a persones que encara realitzen les activitats bàsiques
de la vida diària de manera autònoma.

Detector de fum instal·lat al sostre
d’un domicili.

S’instal·la un petit sensor al sostre de la cuina que un cop detecta un cert nivell de
fum dispara una alarma de manera remota que activa el terminal de teleassistència
domiciliària. El centre d’atenció rep l’alarma identificada com a alarma de foc i
es posa en contacte amb el domicili de la persona usuària per verificar la situació
i activar la mobilització de recursos si escau.

Les característiques de l’aparell són:
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• Compatible amb la teleassistència domiciliària.

• Sistema de radiofreqüència.

• No necessita cables.

• Sensible a productes de combustió.

• Preparat per emetre doble senyal: visual i acústic.

• Sistema d’alimentació per bateria.

• Indicador de bateria baixa.

2.3.2 Detector de gas o monòxid

El detector de gas o monòxid permet alertar de situacions de perill per
inhalació de gas o monòxid de carboni. Ideal per a persones autònomes en la
realització de les ABVD i per a aquelles que presenten limitacions olfactives
o visuals.

Dispositiu format per una petita cèl·lula electroquímica programada segons uns
paràmetres que alerta de si s’han sobrepassat. Depenent del tipus de gas que es
vulgui detectar s’instal·larà en un lloc o altre de l’habitatge.

Davant d’una situació de fuita, activarà una alarma en el terminal de teleassistència
domiciliària que es rebrà al centre d’atenció com a alarma de gas. El personal
del centre d’atenció contactarà amb el domicili de la persona usuària per verificar
la situació d’alerta i mobilitzar recursos, si escau.

Les característiques de l’aparell són:

• Compatible amb la teleassistència domiciliària.

• Sistema de radiofreqüència.

• No necessita cables.

• Preparat per detectar la presència de gasos tòxics i explosius.

• Preparat per emetre doble senyal: visual i acústic.

• Sistema d’alimentació per corrent.

• Indicador de bateria baixa.
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2.3.3 Detector d’inundació

El detector d’inundació té la finalitat d’avisar davant fuites d’aigua dins
de la llar. És apte per a persones que tenen deteriorament cognitiu lleu o
persones amb problemes de demència.

El seu funcionament és molt senzill: el dispositiu està format per tres sensors;
quan dos d’ells entren en contacte amb l’aigua generen una alarma que enviarà
un senyal al terminal de teleassistència i que es rebrà al centre d’atenció com a
alarma inundació. El personal del centre contactarà amb la persona usuària i/o
contactes per alertar del tipus d’alarma entrant.

Les característiques de l’aparell són:

• Compatible amb la teleassistència domiciliària.

• Sistema de radiofreqüència.

• No necessita cables.

• Preparat per emetre doble senyal: visual i acústic.

• Sistema d’alimentació per bateria.

• Indicador de bateria baixa.

2.3.4 Dispensador de medicació

El dispensador de medicació té la finalitat de fer recordar a la persona
usuària que ha de prendre la medicació. És apte per a persones que tenen
deteriorament cognitiu lleu.

El dispensador de medicació és un administrador de pastilles. Mitjançant
l’emissió de senyals acústics, el dispositiu alerta la persona usuària que és l’hora de
la medicació. Si passats uns minuts des de l’alerta no s’ha obert el compartiment
on està guardada la medicació, el dispensador activa de manera automàtica el
dispositiu de teleassistència domiciliària, enviant una alarma al centre d’atenció.

Els operadors del centre d’atenció trucaran al domicili per verificar que la persona
usuària es troba en perfecte estat i recordar-li que és l’hora de prendre la medicació.

Les característiques de l’aparell són:

• Compatible amb la teleassistència domiciliària.
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• Sistema de radiofreqüència.

• No necessita cables.

• Preparat per emetre doble senyal: visual i acústic.

• Sistema d’alimentació per bateria.

• Indicador de bateria baixa.

2.3.5 Detector de caigudes

El detector de caigudes activa de manera automàtica una alarma si la
persona usuària ha caigut. Indicat per a persones que tenen dificultat per
a la deambulació i riscos de caigudes dins de casa.

La seva funció és detectar possibles caigudes, en aquells casos en què per situaci-
ons de salut les persones usuàries poden patir un esvaïment amb la impossibilitat
d’accionar la UCR.

Hi ha de dos tipus de sensors:

1. Els que detecten la caiguda per acceleració del dispositiu.

2. Els que detecten la caiguda per canvi de posició de la persona usuària.

Tots dos dispositius envien un avís al terminal de teleassistència domiciliària; si
el dispositiu continua en la mateixa posició després d’uns segons, llançarà una
alarma per caiguda que serà atesa des del centre d’atenció i segons la situació
s’activarà el protocol corresponent.

Les característiques de l’aparell són:

• Compatible amb la teleassistència domiciliària.

• Sistema de radiofreqüència.

• No necessita cables.

• Sensor d’acceleració i sensor de posició.

• Preparat per emetre senyal acústic.

• Sistema d’alimentació per bateria.

• Indicador de bateria baixa.
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2.3.6 Sensor de moviment

El sensor de moviment serveix per controlar la presència de la persona dins
de l’habitatge. Està pensat per a persones grans que no compten amb un
àmplia xarxa social amb la qual relacionar-se.

El sensor de moviment és un dispositiu petit que s’instal·la en punts estratègics
de l’habitatge de la persona usuària. Mitjançant un petit sensor controla peri-
òdicament que hi ha moviment en el domicili. Si passades unes hores detecta
una situació de passivitat activa una alarma en el dispositiu de teleassistència
domiciliària que es rep en el centre d’atenció i actuarà segons protocol.

Les característiques de l’aparell són:

• Compatible amb la teleassistència domiciliària.

• Sistema de radiofreqüència.

• No necessita cables.

• Sensor de presència per infrarojos.

• Preparat per emetre doble senyal: visual i acústic.

• Preparat per permetre el moviment de mascotes.

• Sistema d’alimentació per bateria.

• Indicador de bateria baixa.

2.3.7 Sensor d’obertura de porta

El sensor d’obertura de porta permet controlar l’activitat i/o inactivitat de
la persona, en determinades rutines diàries. Dirigit a persones en situació de
vulnerabilitat extrema.

El sensor d’obertura de portes és un petit detector que s’instal·la principalment en
electrodomèstics com ara la nevera o el microones i permet controlar l’activitat de
la persona en l’ús d’aquests aparells. La manca d’activitat en unes hores concretes
fa saltar una alarma en el dispositiu de teleassistència domiciliària i alerta la central
d’atenció d’aquest fet.

Les característiques de l’aparell són:

• Compatible amb la teleassistència domiciliària.
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• Sistema de radiofreqüència.

• No necessita cables.

• Sensor d’obertura tipus magnètic.

• Preparat per emetre senyal acústic.

• Sistema d’alimentació per bateria.

• Indicador de bateria baixa.

2.3.8 Sensor d’enuresi

El sensor d’enuresi permet avisar davant aquest tipus de situacions,
especialment en casos d’enuresi nocturna. Dirigit a persones en situació
de dependència i amb problemes de control d’esfínters.

L’enuresi és un problema que afecta més del 65% de les persones grans o en
situació de dependència. Pot ser un problema important sobretot durant la nit,
que és quan la persona passa moltes hores enllitada. El sensor consisteix en una
petita estora impermeable que es posa entre el matalàs i la baixera ajustable. Tan
punt detecta humitat, envia una alarma al dispositiu de teleassistència, que avisa
el centre d’atenció de la situació.

És una solució discreta i senzilla, facilita la tasca de cura de la persona cuidadora
i ajuda a prevenir problemes a la pell, com ara les nafres.

Les característiques de l’aparell són:

• Compatible amb la teleassistència domiciliària.

• Sistema de radiofreqüència.

• No necessita cables.

• Sensor d’estora.

• Reutilitzable.

• Preparat per emetre senyal acústic.

• Sistema d’alimentació per bateria.

• Indicador de bateria baixa.
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2.3.9 Sensor d’epilèpsia

El sensor d’epilèpsia avisa si la persona usuària té risc de patir un atac
epilèptic. Dirigit a persones amb malaltia crònica d’epilèpsia.

Dirigit a detectar situacions d’epilèpsia quan la persona està dormint. Entre el
matalàs i la baixera ajustable s’instal·la el sensor que controla els moviments de
la persona, la respiració i el batec del cor. El sensor identifica situacions inusuals,
com ara convulsions. Genera dos tipus d’alarmes:

• Alarma sonora local per alertar el cuidador familiar que la persona usuària
esta patint un atac epilèptic.

• Alarma a través de la teleassistència domiciliària, que s’atén des del centre
d’atenció. El personal operador contactarà amb el familiar per oferir el
suport necessari.

Les característiques de l’aparell són:

• Compatible amb la teleassistència domiciliària.

• Sistema de radiofreqüència.

• No necessita cables.

• Sensor d’estora.

• Preparat per emetre senyal acústic.

• Sistema d’alimentació per bateria.

• Indicador de bateria baixa.

2.3.10 Sensor d’ocupació de llit i sofà

El sensor d’ocupació de llit o sofà està pensat per fer seguiment del temps
d’estada d’una persona en el llit o sofà. Dirigit a persones amb problemes
de mobilitat reduïda i riscos de caiguda.

El sensor activa una alarma si la persona usuària se salta les rutines establertes de
moviment; com per exemple:

• La persona usuària no ha anat a dormir a l’hora predeterminada.

• La persona usuària no s’ha aixecat del llit a l’hora predeterminada.
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• Durant la nit la persona usuària s’ha aixecat del llit i no ha tornat en un
període determinat.

Les característiques de l’aparell són:

• Compatible amb la teleassistència domiciliària.

• Sistema de radiofreqüència.

• No necessita cables.

• Sensor d’estora.

• Preparat per emetre senyal acústic.

• Sistema d’alimentació per bateria.

• Indicador de bateria baixa.

2.3.11 Manual de funcionament

Per garantir un correcte ús i funcionament dels diferents terminals i dispositius
perifèrics instal·lats a l’habitatge, l’empresa prestadora del servei té l’obligació de:

• Informar verbalment, amb un llenguatge clar i entenedor, la persona usuària
del funcionament i característiques del servei prestat.

• Entregar per escrit un manual de funcionament del dispositiu instal·lat.

• Facilitar un telèfon de contacte permanent les 24h del dia per consultar
dubtes i resoldre incidències.

Tot manual ha d’incloure, com a mínim, els següents apartats:

• Descripció física dels components del servei (terminal domiciliari, mòbil,
UCR, geolocalitzador, carregador...).

• Descripció de la funcionalitat de cada un dels elements que conformen el
dispositiu (funció dels diferents botons, avisos visuals i acústics...).

• Tipus de font d’alimentació utilitzada (corrent elèctric, bateria, si necessita
carregador...).

• Limitacions tecnològiques del dispositiu (cobertura, àrees programables,
radi d’acció...).

• Consells per al correcte funcionament i manteniment del dispositiu.

• Consells per a la correcta funcionalitat del dispositiu (ús de la UCR, no tapar
l’altaveu del terminal...).
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• Garantia.

• Què fer en cas d’avaria.

Alhora, és important que les persones usuàries del servei rebin per escrit una
bateria de consells a tenir en compte per a una correcta funcionalitat i utilització
del servei:

• Portar sempre posada la UCR quan la persona es troba dins del domicili. És
important el seu ús durant la realització de les activitats d’higiene personal
(dins de la dutxa).

• En cas de teleassistència mòbil, recordar a la persona l’ús de la TAM sempre
que surt de casa.

• Informar el centre d’atenció de les absències domiciliàries que superin les
24 hores.

• Comunicar al centre d’atenció els retorns.

• Realitzar de manera periòdica trucades de prova des de la UCR per verificar
el seu correcte funcionament, així com familiaritzar-se amb el seu ús.

• Informar de qualsevol canvi important en la situació personal o sociosani-
tària de la persona usuària, com per exemple: agreujament de la malaltia,
canvi de medicació, canvi de telèfon d’un referent...

2.4 Nous serveis TIC integrals: la telemedicina

La teleassistència actual aporta una nova revolució en l’atenció de la persona. La
teleassistència domiciliària convencional, que fins ara només permetia incorporar
diferents serveis perifèrics dins de la llar, dirigits a la prevenció de riscos,
revoluciona el món de la teleassistència oferint un servei d’atenció integral.

Definir les múltiples variables que poden posar en risc la nostra salut, tant
dins de casa com fora, és pràcticament impossible; ara bé, sí que és possible
prevenir i aplicar sistemes que permetin fomentar l’autocura d’un mateix.

Una nova generació del servei de teleassistència permet, mitjançant la incorpora-
ció de les noves tecnologies, oferir una atenció i supervisió de l’estat biomèdic de
la persona. La prevenció i alerta de situacions de risc continua sent un objectiu
principal, però incorpora tota una variant d’autocura i proactivitat de la persona
mateixa cap a la seva salut.

El concepte telemedicina, també anomenada e-salut, uneix les prestacions de la
teleassistència domiciliària convencional amb diferents tipus de controls i sistemes
de diagnòstic de la persona usuària de manera remota. La telemedicina obre un
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ampli ventall de serveis dirigits a vetllar per la salut i detectar situacions de risc
de persones en situació de vulnerabilitat amb la comoditat de no haver de sortir de
casa.

Les noves tecnologies i sistemes de comunicació han permès el telemonitoratge
de moltes llars i de la salut de les persones que hi viuen. Controlar el pes,
la temperatura corporal, mesurar el nivell d’oxigen a la sang o de la tensió
arterial, entre altres, és possible gracies a petits dispositius vinculats al terminal
de teleassistència i que activen una alarma davant de mesures fora dels límits
programats.

Els objectius de la telemedicina es basen en:

• Apoderar la persona usuària en la cura de la seva pròpia salut. Implantar
un model proactiu d’atenció, on la pròpia persona sigui capaç de realitzar-se
controls quotidians i fer un seguiment de malalties cròniques.

• Monitorar les rutines diàries de control per tenir un historial de la persona.

• Preservar la persona usuària davant riscos o accidents dins de la llar.

• Informar els cuidadors familiars de canvis en la situació biomèdica de la
persona usuària.

• Permetre el seguiment i l’autocura de la pròpia salut sense haver de sortir
de casa.

Entre les persones destinatàries a les quals es dirigeix el servei, podem trobar:

• Persones grans que viuen soles.

• Malalts crònics: afectats per patologies com ara la diabetis, problemes
cardiovasculars, EPOC...

• Persones convalescents d’una operació quirúrgica i que necessiten un con-
trol pre-alta hospitalària.

• Persones que viuen en zones rurals o aïllades i que tenen difícil el desplaça-
ment a centres de salut.

• Dones gestants amb situació de risc.

• Cuidadors familiars o domiciliaris.

La telemedicina té en compte altres aspectes envers la teleassistència domicilia-
ria convencional, com per exemple:

• Seguiment personalitzat de l’estat de salut.

• Mesures biomèdiques (temperatura, pes, tensió arterial, mesura d’oxigen...)

• Transmissió de les dades al centre de salut davant de situacions de risc.
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• Petició de cites mèdiques.

• Informació instantània dels controls biomèdics als cuidadors interessats en
cas d’alteració d’un resultat.

• Recordatoris de medicació.

Detectar canvis en el pes d’una
persona gran o dependent pot servir
d’indicador en el seguiment de la
seva salut

Els dispositius de telemedicina actuals són compatibles amb altres dispositius de
seguretat o perifèrics que es poden instal·lar en el domicili. Actualment és possible
dissenyar una llar adaptada a les necessitats de salut i seguretat de les persones que
hi viuen.

2.4.1 Perifèrics de salut

El funcionament dels diferents dispositius pensats per al control de les constants
és bastant similar. Mitjançant una alerta audible es recorda a la persona usuària
l’hora del control. La programació dels dispositius és personalitzada i automàtica,
tant pel que fa a:

• Mesura biomèdica (en funció de la situació personal de cada persona), com
a

• Dia i hora de la mesura, segons necessitat.

El dispositiu alerta la persona usuària que és l’hora del control mitjançant una
alarma acústica. A partir d’aquell moment, disposa de quinze minuts per realitzar
la mesura. En cas de no fer-ho, el terminal repeteix el missatge sonor, dues vegades
en el temps sincronitzat. Si passat aquest temps la persona usuària no ha realitzat
el seguiment programat, el dispositiu envia una alarma al centre d’atenció.

A més, en el cas que la persona usuària sí que realitzi el control biomèdic
corresponent, però el resultat obtingut estigui fora de la configuració preestablerta,
el dispositiu, de manera automàtica, gestionarà una alarma dirigida al centre
d’atenció per alertar de la situació i valorar l’activació dels recursos adequats.

Els familiars o cuidadors, si ho sol·liciten, poden rebre, mitjançant un missatge
SMS, la situació d’alerta sobre els valors obtinguts.

Entre els dispositius perifèrics de control de salut més habituals tenim :

• Tensiòmetre: control de la tensió arterial sistòlica i diastòlica.

• Bàscula: pujades i baixades de pes (persones amb problemes de Tiroides)

• Termòmetre: mesura de la temperatura corporal.

• Glucòmetre: seguiment dels nivells de glucosa a la sang.

• Pulsòmetre: mesura la saturació arterial de l’oxigen a la sang i el pols.
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• Coagulòmetre: control dels nivells de coagulació de la sang de les persones
que prenen anticoagulants diàriament.

El tensiòmetre és un perifèric de
salut complementari al servei de

teleassistència domiciliària.
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Què entenem per
’habilitats’?

Les habilitats són les
disposicions i experiències
necessàries per realitzar una
tasca concreta, per a la qual es
necessiten prèviament uns
coneixements, actituds i valors
que l’afavoreixin.

3. Organització del servei de tecnologies de suport i cura

Atesa la complexitat de llocs de treball i funcions diferents que interactuen
dins dels serveis basats en tecnologies de suport i cura, és bastant habitual
l’organització d’equips de treball multidisciplinaris que es relacionen de manera
transversal per donar resposta a les demandes del servei.

Un servei multidisciplinari és un conjunt de persones, amb diferents
formacions acadèmiques i professionals, que de manera coordinada treballen
durant un temps determinat per resoldre una situació, problema o dificultat
amb un mateix objectiu, donar-hi solució.

Treballar amb un equip multidisciplinari dins d’un servei, aporta avantatges com:

• Diversitat d’opinions.

• Diferents punts de vista.

• Major competència i eficàcia a l’hora de resoldre els problemes.

• Disminució en el temps de resposta.

L’organització del servei de tecnologies de suport i cura inclou aspectes com la
coordinació de diversos equips professionals, l’espai on realitzen la seva tasca, les
normes que el regeixen, així com els drets i els deures de la persona usuària en el
Servei de Teleassistència i la qualitat del servei ofert.

3.1 Els professionals que atenen el Servei de Teleassistència

El recurs humà és l’actiu més important de què disposa qualsevol entitat o
empresa.

L’equip professional adscrit i que configura el servei de teleassistència ha d’estar
qualificat i format en la matèria, amb habilitats tècniques que els permetin
desenvolupar coneixements i experiències en relació amb els processos i funcions
vinculats al seu lloc de treball.

Tanmateix, és responsabilitat de les empreses establir un Pla de formació continu-
ada i de reciclatge als seus professionals. Les entitats que inverteixen en els seus
equips obtenen els següents beneficis:

• Millor qualificació del seu personal.



Teleassistència 66 El servei de tecnologies de suport i cura

Organigrama

Un organigrama és la
representació gràfica del recurs

humà d’una empresa o entitat.
Fa referència a les persones que

hi treballen i els llocs que
ocupen, amb les seves jerarquies

i competències.

• Adquisició de nous coneixements i habilitats.

• Possibilita la incorporació de noves tecnologies i formes de treballar sense
ser una amenaça.

• Professionals satisfets, motivats i més productius.

• Creix la competitivitat de l’empresa i millora el seu nivell d’eficiència.

• Millora la comunicació entre els professionals i l’empresa.

• Afavoreix els processos en la gestió de la qualitat.

• Disminució del nombre d’accidents laborals.

Un bon servei de teleassistència, s’aconsegueix amb la suma de la tasca de molts
individus que treballen de manera independent, en equip, i amb un objectiu comú:
oferir un servei de qualitat.

El treball en equip, però, necessita la implicació de tots els individus que el formen,
amb les seves habilitats i competències personals. Un bon equip professional ha
de treballar com un engranatge perfectament coordinat (vegeu la figura 3.1).

Figura 3.1. L’equip de treball ha d’estar coordinat

El disseny d’un organigrama funcional i estructurat facilita el disseny dels llocs
de treball i permet establir les funcions dins de l’organització. En l’organització
d’un servei de teleassistència és habitual trobar un organigrama estructurat en
quatre departaments o equips, encara que cada empresa o entitat és lliure de
configurar-ho segons les seves necessitats (vegeu la taula 3.1):

• Equip d’atenció

• Equip tecnològic

• Equip territorial

• Equip de gestió
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Taula 3.1. Professionals que formen l’equip de teleassistència

Atenció Tecnologia Territori Gestió

Director/responsable
Màxim responsable de la prestació
del servei dins la Central d’atenció

Magatzem
Control de magatzem
Comandes de material
Distribució de material

Personal UME
Creació i cobertura continuada
amb UME

Recursos econòmics
Control pressupostari
Facturació
Impagats

Supervisor
Supervisió continuada de tots els
processos d’atenció a l’ususari,
tant telefònics com presencials

Manteniment
Tecnologia de terminals
Tecnologia del centre

Àrea social Incorporació de
voluntaris a les diferents tasques
Dinamització territorial

Qualitat
Indicadors
Reunions i actes
Seguiment

Operadors
Atenció de trucades entrants
Atenció de tota mena d’agendes
Resolució d’incidències
Resolució de queixes
Informació
Atenció als tècnics
Introducció de modificacions

Instal·lacions
Primeres instal·lacions
Introducció de fitxes noves
Control d’agenda de visites
Resolució d’avaries per telèfon
Resolució d’avaries presencials
Baixes
Canvis de claus

Administracions
Custòdia de claus
Convenis
Referents

3.1.1 Equip d’atenció

L’equip tècnic que treballa al centre d’atenció ha d’estar format per professionals
que estiguin en possessió del títol formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones
en Situació de Dependència o bé disposar del Certificat de Professionalitat en
Teleassistència.

La Norma UNE 158401 del Servei de Teleassistència dimensiona el mínim de
personal que ha de tenir un centre d’atenció, establint un escalable de creixement
segons el nombre de terminals que s’han de gestionar (vegeu la taula 3.2):

Taula 3.2. Personal operador mínim amb què ha de comptar un centre d’atenció segons la norma UNE
158401

Terminals en ús Total h/any de treball efectiu de personal operador

Fins a 1.000 8.760

1.001 - 5.000 Increment de 1.750 h per cada tram de 500 terminals addicionals

5.001 - 7.500 Increment de 1.750 h per cada tram de 575 terminals addicionals

7.501 - 10.000 Increment de 1.750 h per cada tram de 650 terminals addicionals

A partir dels 1.000 terminals s’ha de fer un increment de 1750 h. de treball efectives del personal operador o equivalent a la incorporació

d’una persona a jornada completa.

És imprescindible que el personal operador domini habilitats i competències
relacionades amb:

• L’atenció a les persones i la comunicació:

– Habilitats de comunicació.

– Reconèixer i atendre les persones usuàries de manera diferenciada.

– Ser capaç de vincular totes les àrees que formen la persona per oferir
la millor atenció integral.



Teleassistència 68 El servei de tecnologies de suport i cura

– Ser professionals, discrets i respectuosos amb el tracte.
– Capacitat per expressar-se amb fluïdesa en diferents llengües.
– Domini dels diferents protocols d’actuació.
– Conèixer els drets i deures de la persona usuària.
– Control de l’estrès.

• La tecnologia que s’ha d’utilitzar:

– Domini del maquinari i programari específic del servei.
– Coneixement bàsic dels diferents equips i dispositius auxiliars.

• La gestió del servei:

– Introducció i modificació d’expedients.
– Coneixement dels recursos propis del servei.
– Coneixement de la xarxa de recursos d’emergència i comunitaris.
– Coneixement dels diferents processos que formen part del sistema de

qualitat del servei de teleassistència.
– Elaboració de la documentació necessària.
– Gestió de les incidències i detecció d’avaries.
– Relació amb la resta de professionals.

Per altra banda, l’equip d’atenció del centre està format per:

• Personal operador per a l’atenció de trucades entrants.

• Personal operador per a l’atenció de les trucades sortints.

• Personal supervisor.

• Responsable del centre d’atenció.

• Direcció.

Personal operador per a l’atenció de trucades entrants

El personal operador per a l’atenció de les trucades entrants és el responsable
d’atendre i gestionar les trucades que es reben al centre d’atenció i aplicar els
diferents protocols segons el tipus d’actuació.

El personal operador és el
responsable d’atendre i gestionar les

trucades que es reben al centre
d’atenció del Servei de

Teleassistència.

Les trucades entrants poden ser produïdes per dues vies:

• Pels terminals i dispositius del servei (TAD, TAM, geolocalitzador, perifè-
rics...). És el que anomenem alarmes.

• Trucades externes procedents, majoritàriament, de familiars, recursos pro-
pis, serveis comunitaris..., que acostumen a ser comunicacions vinculades
a alguna actuació o incidència amb el servei.

És tasca de l’operador gestionar qualsevol demanda efectuada a través del disposi-
tiu de teleassistència facilitant tot el suport necessari a la persona usuària.
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Personal operador per a l’atenció de les trucades sortints

La seva funció és la realització de les trucades sortints planificades o agendes. Les
agendes són les trucades realitzades des del centre d’atenció a través del telèfon
i que han estat acordades amb la persona usuària i que tenen com a missió el
seguiment de la seva situació.

La realització de les agendes dins del servei de teleassistència implica diferents
objectius:

• Comunicar-se amb la persona usuària del servei.

• Prevenir situacions de risc.

– Facilitar consells relacionats amb l’època estacional.

– Recordar campanyes de vacunació.

• Servir de suport a la persona cuidadora.

• Mantenir actualitzada la informació dins de l’expedient de la persona
usuària.

• Reforçar l’ús del servei i recordar la necessitat de fer proves de manera
continuada.

Personal supervisor

El supervisor o supervisora del servei de teleassistència és la persona responsable
d’assegurar i supervisar la tasca de l’equip d’operadors i del personal de la unitat
mòbil. La seva tasca se centra en:

• Garantir la correcta implementació dels protocols davant de les diferents
actuacions.

• Assegurar la gestió adequada de les alarmes entrants i de les trucades
sortints.

• Organitzar l’equip segons prioritats del servei.

• Supervisar la mobilització de recursos d’emergència o propis de la persona
usuària i ratificar el temps d’arribada.

• Autoritzar la mobilització de les claus en custòdia.

• Mobilitzar la unitat mòbil.

• Validar la documentació elaborada pel personal operador i posterior trame-
sa.
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Responsable del centre d’atenció

El responsable del centre d’atenció és la persona encarregada de liderar el recurs
humà i l’operativa del servei dins del centre d’atenció. Solen ser professionals
formats en diplomatures de l’àmbit social. Entre la seves funcions trobem:

• Garantir la cobertura diària del centre d’atenció, elaborant els calendaris
laborals de l’equip.

• Supervisar la correcta organització del servei i de l’equip de persones que
hi treballen.

• Fer d’interlocutor entre la direcció i la resta de professionals del centre
d’atenció.

• Vetllar pel compliment dels protocols en cada una de les actuacions.

• Detectar situacions fora del que és normal en la gestió diària i intervenir en
una solució.

• Realitzar el seguiment dels indicadors relacionats amb les alarmes i trucades
planificades que s’efectuen des del centre d’atenció.

• Participar en les reunions organitzades pe la Comissió de Qualitat del Servei
de Teleassistència.

• Participar en el disseny de plans formatius dirigits a l’equip d’atenció del
centre.

Direcció

La direcció té la màxima responsabilitat del centre d’atenció. És la persona
encarregada d’assegurar la millor atenció i el compliment dels objectius de
l’entitat, treballant coordinadament amb el seu equip. Són tasques directes de
la direcció:

• Supervisar l’assignació de recursos tècnics.

• Seleccionar el recurs humà.

• Instaurar de manera correcta els processos.

• Vetllar per la millor utilització dels espais del centre d’atenció.

• Revisar i aprovar els informes realitzats envers la prestació del servei.

• Assegurar la satisfacció tant dels usuaris particulars com de l’administració
del servei prestat per part del centre d’atenció.

• Fer seguiment de les partides pressupostàries del projecte.

• Participar en les reunions de la Comissió de Qualitat del Servei de Teleas-
sistència.
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• Donar resposta a les demandes, independentment de la seva naturalesa,
procedents de l’equip d’atenció.

Una bona gestió dels equips de treball és part de l’èxit d’una entitat.

3.1.2 Equip tecnològic

L’equip tecnològic del Servei de Teleassistència està format per diferents perfils
professionals. Són els responsables directes de la gestió, instal·lació i manteniment
dels dispositius:

• Personal de magatzem

• Personal de manteniment tecnològic

• Personal instal·lador

Una entitat pot disposar de més d’un equip tecnològic, normalment un per
província. Com més gran és la seva àrea d’influència més professionals hi haurà
dins de l’equip.

Personal de magatzem

Són les persones encarregades d’organitzar, coordinar i dirigir les activitats que
es porten a terme dins del magatzem. Un dels processos diaris amb els quals
s’enfronta el Servei de Teleassistència és la logística i control dels diferents estocs.
El personal de magatzem és responsable de:

• Recepció dels nous terminals.

• Realització i seguiment de comandes.

• Coordinar l’entrada i sortida de les altes, baixes i avaries de terminals.

• Mantenir l’ordre als espais de magatzem.

• Analitzar les cobertures i caducitats dels dispositius.

• Realitzar l’inventari anual.

• Tasques administratives vinculades als proveïdors.

És recomanable que els professionals que treballen dins del magatzem disposin
del títol formatiu de Grau Mitjà en Activitats Comercials.
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Personal de manteniment tecnològic

És el responsable de les eines i dispositius telemàtics relacionats amb el servei.
La seva funció és vetllar pel correcte funcionament dels diferents elements que
intervenen de manera directa i indirecta en l’atenció del servei de teleassistència,
com per exemple:

• Sistema general: maquinari i programari de gestió, central telefònica, llocs
del personal operador i servidor de dades.

• Sistema de seguretat: SAI, grup autònom generador, seguretat informàtica
i seguretat accés dependències.

Personal instal·lador

El personal instal·lador és el recurs humà que es desplaça fins al domicili de la
persona usuària per fer la instal·lació i programació dels terminals nous, així com
la resolució de les avaries.

Són els responsables a nivell tècnic de configurar l’equip correctament i verificar el
seu funcionament amb la realització de diferents proves. Entre les seves funcions
hi ha:

• Realitzar la instal·lació a nivell tècnic de l’equip dins del domicili.

• Configurar l’equip amb el protocol de trucada corresponent.

• Provocar diferents alarmes des del domicili per verificar el correcte funcio-
nament de l’equip.

• Verificar amb el personal del centre d’atenció i en veu alta davant de la
persona usuària, les dades bàsiques tal com consta en el protocol de primera
instal·lació.

• Ensenyar a la persona usuària l’ús del dispositiu i fer tantes proves com
siguin necessàries perquè s’hi familiaritzi.

• Emplenar la documentació corresponent a la instal·lació.

• Registrar les noves dades que es facilitin en aquell moment i que tenen a
veure amb la persona usuària.

• En el cas que la persona usuària sol·liciti custòdia de claus, haurà de recollir
i custodiar les claus del domicili, fent-les arribar, com a molt tard, al lloc de
custòdia al finalitzar el seu torn.

• Fer el seguiment i resolució de les avaries dels equips instal·lats.

El perfil professional sol·licitat acostumen a ser persones formades en els diferents
cicles formatius de Grau Mitjà en Electricitat, Electrònica, Telecomunicacions i
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. És requisit imprescindible disposar de
carnet de conduir.
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3.1.3 Equip territorial

Cada entitat prestadora dissenya el seu mapa de desplegament territorial, en funció
del nombre d’habitants, el nombre de dispositius instal·lats en una localitat o dels
acords a què s’ha arribat amb l’Administració pública pel que fa a la implementació
del servei de teleassistència en un territori.

L’atenció de les persones usuàries del servei de teleassistència no recau tan sols
en els operadors del centre d’atenció, sinó que es comparteix amb equips ubicats
en el territori i que efectuen un treball de proximitat i presencial.

Els professionals desplegats al territori són:

• Personal unitat mòbil

• Tècnic de proximitat

• Personal administratiu

Personal unitat mòbil

El personal de la unitat mòbil és el recurs humà encarregat de desplaçar-se fins
al domicili de la persona usuària en cas de necessitat. Dona suport a l’equip de
professionals del centre d’atenció i la seva actuació dins del domicili serveix per
prestar una primera atenció a la persona usuària davant una situació d’emergència
sanitària o social. Són els encarregats de:

• Mobilitzar les claus custodiades si la persona usuària es troba sola i no pot
obrir la porta de casa seva davant d’una situació d’emergència.

• Prestar suport i acompanyament dins del domicili a la persona usuària i
esperar l’arribada dels serveis mèdics si fossin necessaris.

• Donar suport a la persona usuària davant d’emergències de tipus social
(caigudes, problemes per aixecar-se, canvis de bolquer, etc.)

• Mesurar les constants vitals (tensió arterial, pols, glucosa...)

• Informar de tot el que succeeix dins del domicili al centre d’atenció per tal
que l’operador pugui fer-ne l’informe corresponent.

• Garantir la cadena de custòdia de les claus un cop ha finalitzat el servei.

Parlem de professionals formats en l’àmbit dels primers auxilis, atenció a la
dependència i formats en coneixements tècnics, que acostumen a disposar de
formació en Grau Mitjà en Tècnic d’Emergències Sanitàries o en Atenció a
Persones en Situació de Dependència.
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Tècnic de proximitat

Són professionals amb grau o diplomatura de l’àmbit social (treballador social,
educador social o psicòleg). Tenen la responsabilitat de detectar i/o donar resposta
a qualsevol incidència o demanda de caire psicosocial que tingui la persona
usuària. Entre les seves funcions hi ha:

• Gestionar les altes, baixes i canvis de dades relacionats amb l’expedient de
la persona usuària.

• Assegurar-se el dia de la instal·lació que la persona usuària ha entès
perfectament el funcionament del servei.

• Estar a disposició de la persona usuària o família davant de qualsevol
situació de demanda vinculada amb el servei o de tipus psicosocial.

• Realitzar visites de seguiment al domicili per valorar la situació en què es
troba la persona i alertar, en cas necessari, els serveis socials davant de
situacions de vulnerabilitat o maltractament.

• Elaboració d’informes socials.

• Treballar de manera coordinada amb la resta de tècnics de la zona dinamit-
zant activitats de caire lúdic o social entre els usuaris del servei.

• Reforçar les campanyes de prevenció de riscos realitzades des del centre
d’atenció.

• Recull de determinades dades vinculades a explotació.

• Promoure la incorporació del voluntariat com a valor afegit al servei.

Personal administratiu

L’equip administratiu, ubicat a les dependències territorials, treballa com a
nexe entre l’entitat prestadora i l’Administració pública: ajuntaments, consells
comarcals i diputacions. Tenen les tasques següents:

• Vetllar pel mantenir les relacions administratives derivades de la prestació
del servei.

• Coordinar-se amb els equips de serveis socials locals per al seguiment dels
terminals donats d’alta.

• Gestionar noves fitxes.

• Arxivar la documentació vinculada al servei.

• Custodiar i retornar les claus dipositades.
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Trobareu més informació
sobre el servei públic i
servei privat al punt “El
Servei de Teleassistència”,
dins de l’apartat
“Descripció del servei de
tecnologies de suport i
cura”.

3.1.4 Equip de gestió

L’equip de gestió és el responsable del seguiment pressupostari i del compliment
dels processos de qualitat del projecte. Gran part de la seva tasca és de caire
administratiu. Dins de l’equip de gestió trobem:

• Personal de facturació

• Responsable de qualitat

Personal de facturació

El personal de facturació del servei és l’encarregat de les següents tasques:

• Elaboració, execució i seguiment del pressupost.

• Facturació del servei públic i privat.

• Seguiment d’impagats.

• Seguiment comptable mitjançant suports convencionals o informàtics.

• Gestió de tresoreria.

La facturació del servei de teleassistència pot anar dirigida a:

• L’Administració pública: ajuntament, consell comarcal, diputació...

• Particulars: persones que han contractat el servei de teleassistència directa-
ment sense passar per l’Administració.

En aquest grup trobem persones amb formació en l’àmbit administratiu i diplo-
mats en ciències empresarials o econòmiques, depenent del grau de responsabilitat
dins de l’organigrama.

Responsable de qualitat

És el principal responsable del sistema de gestió de qualitat. Pot tractar-se
d’una única persona o d’una comissió formada per diferents membres de l’entitat.
S’encarrega de:

• Dirigir el procés d’implementació del sistema de qualitat.

• Garantir el compliment de tots els seus objectius.

• Organitzar tasques generals (fixar objectius, reunions, processos, registre de
la documentació generada...).
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• Determinar les funcions i recursos necessaris.

• Revisar periòdicament el sistema i els seus processos per detectar compor-
taments errats.

• Preparar les auditories internes i externes del sistema.

3.2 Espais del Servei de Teleassistència

El Servei de Teleassistència, per la seva pròpia naturalesa, necessita espais propis
i aliens a altres activitats que pugui prestar l’entitat. Depenent del tipus d’activitat
realitzada, en determinats espais serà necessari l’accés restringit a les zones.
Destaquen els espais adreçats a l’atenció directa del servei (centre d’atenció) i
a l’atenció presencial de les persones usuàries (centres territorials).

3.2.1 Centre d’atenció

El centre d’atenció és el principal espai del servei de teleassistència. La Norma
UNE estableix que les seves dependències han d’estar ubicades dins del territori
nacional.

Acostuma a ser un espai gran, diàfan pel que fa a la seva distribució interior i ha
de disposar d’accessos restringits a persones alienes al servei. Ha de disposar de
zones identificades i separades en funció de la tasca del personal que hi treballa,
disposar de mobiliari, maquinari i programari suficient per al conjunt del seus
treballadors.

La zona d’atenció de trucades entrants és l’espai on estan ubicats els operadors
que reben les alarmes. El lloc d’operador/a ha de disposar, com a mínim, dels
següents elements:

• Mobiliari bàsic d’oficina: taula i cadira.

• Espai individualitzat d’atenció, agrupat en illetes de 6 o 8 taules una davant
de l’altra.

• Sistema d’aïllament acústic entre llocs d’operador.

• Equip de comunicació telefònica que permeti la gestió de les trucades
entrants.

• Maquinari: pantalla, teclat, retolí, auriculars...

• Programari de gestió.

Alhora, la zona d’atenció de trucades sortints és l’espai continu a la zona
d’operadors de trucades entrants, i comparteix les mateixes característiques.
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L‘espai del supervisor acostuma a estar separat de les taules del personal
operador, però en una zona propera i amb visió general. Està equipat amb els
mateixos elements de mobiliari i telecomunicació que els operadors d’atenció,
però disposa d’un perfil de programari superior adequat a la seva funció.

L’àrea de direcció és l’espai on s’ubica el responsable i director del centre.
Es tracta d’un espai que permet desenvolupar la tasca diària amb determinada
privacitat, però sense estar allunyat del centre d’atenció. Disposa de mobiliari
bàsic d’oficina i d’un petit espai per despatxar temes amb els treballadors, així
com accés remot al programari de gestió.

La zona de descans forma part dels espais mínims que ha de garantir un centre
d’atenció de teleassistència. Els beneficis que aporta disposar d’aquest tipus
d’espai als treballadors es veuen reflectits en el seu rendiment i també en el seu
estat físic i mental.

Forma part de la voluntat de cada empresa o entitat oferir un tipus d’espai més
complet que un altre als seus treballadors, i sempre vindrà determinat pel nombre
de persones que hi treballen.

Una àrea de descans estàndard, en cas que també s’utilitzi com a espai menjador,
ha d’oferir:

• Pel que fa al seu contingut:

– Mobiliari: taules, cadires, sofà, etc.

– Màquines expenedores d’aigua, refrescos, cafè, entrepans, fruita, etc.

– Endolls d’ús lliure.

– Nevera.

– Microones.

– Pila amb aigua potable i amb aixeta calenta.

• Pel que fa a la seva disposició:

– Localització pròxima al lloc de treball.

– Aïllament d’agents agressius externs (soroll, temperatura, etc.)

– Proximitat als serveis.

Finalment, dins del centre d’atenció o ubicat de manera pròxima al servei, s’ha
de disposar d’un espai habilitat prou ampli per albergar una sala de reunions o
multiús. La sala ha de disposar de: mobiliari bàsic (taula i cadires), ordinador,
ratolí, projector, pantalla, endolls de sobretaula i aparell de TV. Si parlem d’una
sala de grans dimensions, s’hauria d’incloure: equip de so, micròfon sense fils,
wifi...
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3.2.2 Centres territorials

Es tracta dels espais descentralitzats de la seu principal i ubicats arreu del
territori que ofereixen atenció presencial als usuaris en cas de necessitat. Són
les oficines on estan ubicats els equips territorials. Les localitats escollides per
a la ubicació solen coincidir amb aquelles poblacions on es disposa d’un major
nombre d’usuaris connectats al servei.

L’espai personal tècnic és una àrea on s’ubiquen els tècnics de proximitat. Són
espais de treball individuals o comuns segons les possibilitats de l’edifici. Han de
poder disposar com a mínim d’un espai d’atenció presencial i confidencial.

El lloc de custòdia és un espai tancat i reservat on es guarden les claus de les
persones usuàries del servei que les han deixat en custòdia. L’accés a l’espai ha
de ser restringit amb mesures de seguretat i accés. Una entitat pot tenir més d’un
lloc de custòdia, i normalment, acostuma a coincidir amb la base de la unitat mòbil.

L’accès a determinats espais del
Servei de Teleassistència ha de ser

restringit mitjançant dispositius de
seguretat.

La base unitat mòbil està ubicada dins del centre territorial. Gaudeix d’unes
dependències pròpies on poder gestionar la tasca administrativa que li comporta
el servei (omplir informes, fulls de claus...). En el cas del servei públic, les
administracions locals estableixen en el seu plec de condicions el lloc on han
d’estar ubicades les unitats mòbils, així com el nombre i tipus de vehicles que
han de formar la flota.

3.2.3 Altres espais

A part dels espais adreçats a l’atenció directa del servei (centre d’atenció) i a
l’atenció presencial a les persones usuàries del servei (centres territorials), és
necessari disposar d’altres espais o àrees que donin cabuda a altres àmbits del
servei:

• Àrea de servidors i tecnològica. Espai restringit i on s’ubica la tecnologia
relacionada amb el centre d’atenció, els servidors i el sistema de gravació
de les trucades. Per mesures de seguretat es tracta d’una zona refrigerada
i amb mobiliari adequat als diferents elements tecnològics. És important
garantir la seguretat vista de les connexions i cablejat del servei.

• Zona d’arxius d’expedients. Es tracta d’un espai físic de gran capacitat,
amb suficient prestatgeria per emmagatzemar, en format paper, els expedi-
ents i contractes signats de les persones usuàries del servei. L’accés ha de
ser restringit al personal.

• Magatzem de terminals. És on es guarden els estocs de terminals nous i
altres elements del servei de caire tecnològic. Per millorar la funcionalitat,
acostuma a ser una infraestructura diàfana i plana, per facilitar la manipula-
ció dels estocs.
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• Zona de configuració i manteniment de terminals. Ubicat dins del
magatzem de terminals, és la zona dirigida a la configuració i manteniment
dels terminals i altres dispositius perifèrics. Ha de permetre la configuració,
manipulació i manteniment dels equips de teleassistència, així com la
realització de proves vinculades a la verificació del correcte funcionament
del dispositius, per tant ha de disposar d’un nombre suficient de connexions
telefòniques i de corrent.

3.3 Organització del lloc de treball (prevenció, salut i higiene)

El centre d’atenció és un espai on els recursos humans treballen 24 hores al dia,
365 dies a l’any, organitzat en torns dissenyats per complir amb la normativa
vigent. Cada treballador, en funció de la seva categoria i responsabilitat disposa
d’un calendari personal ajustat a les hores per les quals està contractat.

“Vetllar per la seguretat i higiene en el lloc de treball i promoure la seguretat i la salut
dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats
necessàries per la prevenció de riscos derivats del treball”.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

3.3.1 Prevenció riscos laborals en el lloc de treball

Els professionals que treballen en el servei de teleassistència, i més concretament
els operadors del centre d’atenció, no estan exempts de patir algun dels riscos
vinculats al seu lloc de treball. No parlem de riscos greus, sinó de petites
patologies que, si no són previngudes, poden acabar comportant problemes en
la salut.

L’operador de teleassistència desenvolupa una feina estàtica, és a dir, passa
pràcticament tota la seva jornada laboral assegut a la cadira i fent ús d’un ordinador
que incorpora entre dues i tres pantalles.

Entre els principals riscos laborals vinculats a la feina trobem:

• L’ús continuat de pantalles d’ordinador durant moltes hores pot comportar
problemes oculars (fatiga, sequedat ocular, presbícia, etc.).

• Alteracions en la fonació, conseqüència de tantes hores parlant: laringitis,
afonia...

• Problemes del sistema osteomuscular pel fet de passar moltes hores en una
mateixa postura. Dolors de tipus muscular, cervical, lumbar.

• La síndrome del túnel carpià és una lesió bastant freqüent en totes aquelles
persones que de manera contínua treballen amb ordinador. El desgast que
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Què són les emocions?

Una emoció és una reacció
psicofisiològica als estímuls que

una persona rep quan es
relaciona amb un objecte,

persona, lloc, succés, perill o
record important. Comporta

sentiments com alegria, amor,
odi, ira, terror...

realitzen les mans al teclejar i moure el ratolí acaba provocant a llarg termini
una inflamació del lligament anular del túnel carpià i dels ossos del canell.

• A llarg termini, en persones amb predisposició, poden aparèixer proble-
mes en el sistema circulatori: varius, aranyes vasculars, rampes, turmells
inflats..., com a conseqüència de passar llargues estones assegudes.

• La fatiga i estrès són conseqüència de la posició constant dels òrgans
sensorials. El soroll de la sala, el desgast que suposa l’escolta activa
constant, la visualització de pantalles durant tantes hores, acaba provocant
símptomes de cansament i estrès en els treballadors. Per aquest motiu és
molt important realitzar petites pauses per descansar mínimament.

• La contínua atenció de persones en situació de vulnerabilitat, l’excés
d’empatia, el poc control sobre les nostres emocions i sentiments, la
frustració, la sobrepreocupació cap als altres..., poden acabar comportant
riscos psicosocials importants per a la persona.

La salut emocional és una part important de la salut general. Les persones
que estan emocionalment sanes tenen el control dels seus pensaments,
sentiments i comportaments.

3.3.2 Normes d’higiene en el lloc de treball

El personal que treballa dins del centre d’atenció i la resta de professionals que
treballen en altres espais del servei de teleassistències han de complir amb un
seguit de normes establertes per preservar la higiene en el seu lloc de treball.
Aquestes normes poden ampliar-se i regular-se segons els reglamentes interns
de cada empresa. Són les següents:

• Una de les principals normes és la realització de petites pauses, amb
l’objectiu de prevenir el cansament físic, visual, mental i l’estrès.

• L’espai de treball és compartit, i continuat durant 24h, per tant és responsa-
bilitat de cada persona deixar el seu lloc de treball quan finalitza el torn en
perfectes condicions.

• És important adoptar mesures personals de protecció i de manera diària per
evitar la proliferació de gèrmens i bacteris en els elements comuns de treball.
És important incorporar en els nostres hàbits la utilització de productes
líquids desinfectants en les mans a l’hora d’iniciar el torn de treball i renovar
la seva aplicació cada cert temps.

• És important que, davant d’una malaltia comuna (grip, conjuntivitis, etc.) es
vagi al metge per acordar la baixa en cas necessari, ja que el risc de contagi
entre els companys acostuma a ser molt alt i pot desencadenar un seguit de
baixes laborals en cadena, amb la conseqüència negativa que suposa cap al
servei.
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3.3.3 Ergonomia del lloc de treball

L’ergonomia estudia la interacció de les persones i l’entorn artificial en el que
es mouen, amb l’objectiu d’optimitzar aquesta relació i millorar les condicions
de seguretat i malaltia, alhora que afavoreix les condicions de productivitat. En
aquest sentit, un mal disseny del lloc de treball pot desencadenar en postures
incorrectes i conseqüentment amb trastorns dels sistema muscular-esquelètic.

En l’àmbit laboral, l’ergonomia estableix com s’han d’adaptar els llocs de
treball a la persona, per tal que serveixi com a prevenció de possibles riscos
laborals.

En el disseny de l’espai artificial o espai de treball, no sols s’han de tenir en
compte els elements tangibles com ara les taules, mobles, cadires..., sinó també
tots aquells elements que no intervenen d’una manera tan presencial, com per
exemple la il·luminació, el soroll, la temperatura... (vegeu la figura 3.2).

Figura 3.2. Recomanacions ergonòmiques en el lloc de treball

Un lloc de treball ben dissenyat ha de tenir present dos aspectes claus de
l’ergonomia, relacionats tots dos amb conceptes dimensionals: l’antropometria,
que té en compte les nostres dimensions corporals, i la biomecànica, que es basa
en els nostres moviments i l’espai que ens envolta (vegeu la figura 3.3).
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Figura 3.3. Ergonomia dels diferents elements que formen el
lloc de treball

3.4 Accessibilitat a l’aplicació informàtica

A l’aplicació informàtica del servei de teleassistència només hi té accés el personal
que treballa al centre d’atenció i que ha estat prèviament autoritzat pel màxim
responsable del centre, la direcció.

Tanmateix, és possible un permís d’accés remot, habilitat per les administracions
públiques, i delimitat en el tipus de consultes. L’objectiu és facilitar a les entitats
locals la consulta i explotació de dades vinculades al servei i als seus usuaris.

En aquest sentit, la contrasenya és la clau personal de què disposa una persona
per accedir al seu ordinador de treball. Depenent del perfil professional i càrrec
s’adjudiquen uns permisos o altres per accedir a la informació.

Es important recordar que la contrasenya és unipersonal i, per tant, no pot
ser utilitzada per una altra persona. El seu mal ús pot ser sancionat dins del
règim intern de l’empresa.

A l’inici de la relació laboral, l’empresa assigna una contrasenya al professional
i aquest té l’obligació de canviar-la cada tres mesos, si no expirarà de manera
automàtica, en el termini establert.

La contrasenya d’accés a l’ordinador
és d’us personal i intransferible.

Les contrasenyes informàtiques acostumen a tenir unes característiques similars
en el seu disseny:
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• Estar formades per entre 8 i 12 caràcters com a màxim.

• Contenir com a mínim una lletra majúscula, una minúscula i un número.

• No contenir nom ni cognoms de la persona usuària.

• En cas de tres intents fallits, el sistema queda bloquejat i necessita la
intervenció d’un supervisor o administrador.

En el supòsit de no recordar la contrasenya assignada o que aquesta hagi caducat
passats els tres mesos, és possible sol·licitar-ne una de nova a la persona respon-
sable.

3.4.1 Aplicació de la Llei orgànica de protecció de dades

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia de drets digitals, té per objecte garantir i protegir el que pertoca al
tractament de les dades personals, les llibertats publiques i els drets fonamentals
de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

La llei obliga a les persones, empreses i organismes, tant privats com públics,
que treballin amb dades de caràcter personal a complir un seguit de mesures de
seguretat i protecció en funció del tipus de dades tractades.

Per entendre millor l’aplicació pràctica de la llei és important conèixer la següent
terminologia:

• Dades de caràcter personal: fa referència a qualsevol informació numèri-
ca, alfabètica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que vinculi una
persona física i permeti la seva identificació. Un exemple en seria el nom,
cognoms, l’adreça...

• Fitxer: és un conjunt de dades de caràcter personal, organitzat de forma
no automatitzada i estructurat conforme a uns criteris específics i relatius
a persones físiques, i que permet accedir sense gran esforç a les dades
personals. Un exemple seria un sistema informàtic.

• Tractament de dades: fa referència a qualsevol operació o procediment
tècnic, sigui de manera manual o automatitzada, que implica la recollida,
gravació, conservació, consulta, utilització, modificació, cancel·lació, etc ,
de las dades cedides. Un exemple seria la modificació de dades realitzat a
un expedient de teleassistència.

• Responsable del fitxer: és la persona física o jurídica, de naturalesa pública
o privada, que decideix sobre la finalitat del fitxer, el seu ús i tractament de
les dades.

• Persona interessada: és la persona física titular de les dades recollides i
que són objecte de tractament. Un exemple seria una persona usuària del
servei de teleassistència.
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• Consentiment de l’interessat: és el document mitjançant el qual la persona
interessada manifesta de manera lliure la seva voluntat de cedir les dades
perquè s’utilitzin i es tractin. Un exemple seria el document contractual que
es firma en el servei abans de donar-se d’alta.

• Dades relatives a la salut: és el conjunt d’informacions referents a la
salut passada, present i futura, física i mental, d’una persona. També
es consideren dades concernents a la salut les referides al percentatge de
discapacitat, dependència i la informació genètica.

• Secret: la persona responsable del fitxer i totes aquelles persones que en
qualsevol de les fases del servei tenen relació amb el tractament de les dades,
tenen l’obligació de guardar el secret professional, durant la seva vinculació
amb el servei i fins i tot un cop finalitzada. L’incompliment d’aquest deure
de secret constitueix una infracció important d’acord amb la llei i comporta
sancions importants de caire administratiu.

3.5 Drets i deures de la persona usuària en el Servei de
Teleassistència

El document que estableix els drets i deures aplicables al Servei de Teleassistència,
tant pel que fa als usuaris públics com privats s’anomena Carta de drets i deures.

Els drets són un conjunt de normes reconegudes i sobre les quals la persona
pot actuar amb llicència; en canvi, els deures són el conjunt d’obligacions
que es tenen cap a tercers, ja siguin persones físiques, jurídiques o béns
materials.

Els drets de la persona usuària envers el servei són els següents:

• Rebre informació sobre els requisits d’accés al servei, el seu funcionament
i les seves modalitats.

• Estar informada sobre el funcionament dels dispositius i les seves limitaci-
ons tecnològiques.

• Conèixer les prestacions incloses en el servei.

• Estar informada de les modificacions que es puguin produir en el servei.

• Ser atesa per personal professional i especialitzat en la matèria.

• Conèixer les tarifes del servei, en cas de ser aplicables.

• Tenir garantida la protecció de les seves dades personals, mèdiques i socials.

• Ser avisat amb suficient temps d’antelació de les visites domiciliàries per
personal del servei.
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• Tenir a la seva disposició un sistema de reclamacions i suggeriments.

• Donar-se de baixa del servei per petició pròpia.

D’altra banda, els deures de la persona usuària envers el servei són:

• Adoptar una actitud col·laboradora.

• Permetre la instal·lació de l’equip amb els requisits necessaris.

• Garantir un bon ús i utilitzar el servei correctament.

• Facilitar les dades sol·licitades de tipus personal, mèdiques i socials.

• Facilitar l’entrada del personal necessari en cas d’emergència sanitària i/o
social.

• Informar de les avaries i facilitar la seva resolució.

• Informar de qualsevol canvi de situació que pugui ser important per a la
prestació del servei.

3.6 La qualitat en el Servei de Teleassistència

Un sistema de gestió de qualitat és un conjunt de normes o pautes d’actuació
que una entitat o empresa articula de manera ordenada amb l’objectiu de garantir
la satisfacció dels seus clients i cobrir les necessitats i expectatives de les persones
a les quals presta el seu servei.

Els principis bàsics d’un sistema de qualitat són:

• Organització enfocada al client, a satisfer les seves necessitats.

• Planificació, aconseguir que tots els equips de treball que formen part de
l’organització desenvolupin les seves tasques d’acord amb la seva capacitat
de treball i objectius.

• Control de les seves activitats o serveis per facilitar la seva gestió.

• Lideratge, aconseguir que tots els equips treballin per un objectiu comú.

La implementació d’un sistema de qualitat en qualsevol entitat ve motivada per
expectatives de caire intern i extern. Parlem d’expectatives de caire intern, quan
els esforços van dirigits a analitzar els recursos propis de l’entitat, quins mitjans
són necessaris per poder posar en pràctica el servei i fer més eficients els processos.
Els de caire extern volen conèixer el grau de qualitat que té el servei en el mercat,
fer visible el producte i mesurar la seva competitivitat amb altres entitats del sector.

El sistema de qualitat actual és bastant complex i variat, ja que dona cobertura
pràcticament als tres sectors econòmics. Construcció, alimentació, educació,
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prestació de serveis..., parteixen de normes elaborades que regulen de manera
estandarditzada la seva activitat en el sector i que recullen tot el que es relaciona
amb els processos que integren el servei.

La valoració que podem fer d’un element o servei acostuma a tenir un component
subjectiu. De manera indirecta la nostra percepció com a persona, la situació
en la qual ens trobem, l’experiència viscuda o fins i tot el nostre estat d’ànim,
determinarà la nostra percepció respecte a qualsevol matèria. Per això és important
establir mecanismes objectius que permetin mesurar uns estàndards de qualitat
que no estiguin influenciats per la percepció personal.

El Servei de Teleassistència domiciliària i mòbil no queda exempt d’aquests
mecanismes de satisfacció i estableix els següents objectius o finalitats dins del
sistema de qualitat:

• Millorar els processos de gestió i atenció de les empreses prestadores.

• Augmentar el grau de satisfacció del servei de cara a les persones usuàries,
famílies i persones cuidadores.

• Desenvolupar noves metodologies de treball entre els diferents equips
professionals de manera que millori la seva eficàcia i competitivitat en la
prestació del servei.

• Establir mecanismes de detecció de possibles incidències o deficiències en
el servei i activar mecanismes correctors en els diferents casos.

La Norma UNE 158401 és la norma específica que regula els serveis de
teleassistència domiciliaria i mòbil i regula de manera homogènia aspectes
relacionats amb l’alta del servei, la instal·lació dels terminals, la prestació
del servei, el personal, els espais, els protocols d’atenció, la custòdia de les
claus, les baixes i la gestió de la qualitat.

Quan parlem de qualitat en el servei de teleassistència ens referim a:

• Satisfer les persones usuàries, els seus familiars i persones cuidadores en el
servei prestat.

• Donar resposta a les alarmes en els temps estipulats.

• Realitzar les agendes de seguiment i altres compromisos en el temps
establert.

• Assegurar el correcte funcionament dels terminals i dispositius perifèrics.

• Complir els terminis establerts a la norma pel que fa a la resolució de les
avaries, recollida de claus...).

• Mobilitzar els recursos propis i de la comunitat davant de qualsevol emer-
gència.



Teleassistència 87 El servei de tecnologies de suport i cura

• Donar resposta a les queixes, reclamacions i/o suggeriments de les persones
usuàries del servei.

Diferència entre queixa, reclamació i suggeriment

• Una queixa és l’expressió verbal, per part de la persona usuària, de la seva disconformitat o
insatisfacció pel que fa a la prestació d’un servei.

• Una reclamació és la disconformitat o insatisfacció que expressa una persona usuària davant
la prestació d’un servei. S’acostuma a presentar de manera formal per escrit davant l’entitat
prestadora o l’oficina de consum.

• Un suggeriment és qualsevol proposta que fa la persona usuària, segons el seu criteri, per
millorar el funcionament del servei.

3.6.1 Documentació

Normalment, quan es pensa amb la documentació que comporta un sistema
de qualitat, ens imaginem un munt de documents i procediments burocràtics
complexos en la seva complementació, però això no és així. La documentació
obligatòria dins del sistema de gestió de qualitat engloba dos documents: manual
de qualitat i manual de procediments.

El manual de qualitat és el principal document del sistema i s’ha d’ajustar a cada
organització. L’estructura i contingut pot variar segons el tipus d’entitat, la seva
pluralitat i la competència del personal que hi treballa. Serveix als professionals
de guia d’ús en la implementació del sistema i és on es defineixen les intencions
de planificació i organització del sistema de qualitat de l’empresa.

El manual de qualitat en el Servei de Teleassistència ha d’incloure els següents
continguts, encara que la mida i complexitat dependrà de cada empresa:

• Títol i abast del servei.

• Introducció sobre aspectes bàsics, valors i filosofia de l’organització i del
manual mateix.

• Objectius de qualitat.

• Mapa de processos i procediments..

• Descripció de l’organització, organigrama i responsabilitats.

• Definició dels diferents elements del sistema de qualitat.

El manual de procediment és conseqüència del manual de qualitat. És el
document que explica com han de ser els processos i com s’han d’executar dins
del servei. Descriu com s’han de portar a terme les activitats vinculades al
servei, com per exemple com s’ha d’emplenar una fitxa d’alta, com actuar en cas
d’avaria o quina documentació és necessària per recollir les claus en custòdia d’un
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domicili. Tot està documentat i explicat; d’aquesta manera s’eviten interpretacions
personals.

Per tant, el manual de procediments permet l’homogeneïtzació dels processos del
servei, i garanteix que les accions vinculants és realitzin de forma seqüencial i
idèntica independentment del professional o de la territorial que ho faci. Per altra
banda, el manual de procediment és una bona eina per formar el personal que
s’incorpora nou al servei, ja que els hi clarifica els aspectes teòrics i com portar-
los a la pràctica.

Exemple de recollida de claus d’una persona usuària del servei de teleassistència
domiciliària

La recollida de claus per custòdia d’una persona usuària del servei de teleassistència
domiciliària de la ciutat de Barcelona serà exactament igual a la d’un altra localitat on
estigui desplegat el servei. El personal de tècnic encarregat de la recollida haurà de portar
al domicili de la persona usuària el full de recollida de claus, la bossa de custòdia i un
precinte. Davant de la persona usuària s’ha de verificar que les claus corresponen a les
portes d’entrada del domicili. Un cop comprovat s’han de guardar a la bossa de custòdia i
precintar. S’ha d’emplenar el full de recollida, fent-hi constar el número de precinte utilitzat.
Les claus s’han de dipositar al lloc de custòdia durant aquell mateix torn.

3.6.2 Norma UNE 158401

La Norma UNE 158401 és la que regula el servei de teleassistència domiciliària
i mòbil, ordena de forma homogènia els requisits, aspectes i especificacions del
servei vinculats a:

• Instal·lacions

• Equipaments

• Prestació del servei

• Informació i comunicació amb les persones usuàries

• Protocols d’atenció

• Recursos humans

• Recursos materials

Obtenir la certificació de la Norma UNE 158401, en el Servei de Teleassistència,
permet a l’entitat prestadora demostrar la seva capacitat a l’hora d’oferir el serveis
i acreditar les seves competències davant de la part interessada.

Segell certificació AENOR.

Estar en possessió de la norma certifica uns estàndards de qualitat en el Servei
de Teleassistència i dona disposició a les entitats interessades a presentar-se als
concursos i licitacions de l’Administració pública per a la cobertura del servei, ja
que suposa una millora en la seva puntuació.
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Suficiència i eficàcia

La suficiència és l’habilitat i
capacitat per realitzar una cosa;
mentre que l’eficàcia és la
capacitat per obtenir els resultats
esperats.

La norma té un període temps de vigència determinat. Passat aquest temps,
l’entitat certificadora haurà de tornar a avaluar l’entitat interessada i atorgar de
nou la certificació.

Obtenir la certificació permet als clients identificar i diferenciar d’una manera
ràpida i segura els serveis que ofereixen les empreses, beneficiant-se d’una
informació pública que genera el mercat lliure i que està en constant certificació i
actualització.

3.6.3 Les auditories

L’objectiu de les auditories és avaluar la suficiència i l’eficàcia del servei mitjan-
çant la recollida periòdica d’uns indicadors objectius i d’aquelles situacions de
no compliment detectades en el servei. Hi ha dos tipus d’auditories: internes i
externes.

Les auditories internes es realitzen de manera espontània per la mateixa entitat
amb l’objectiu de detectar situacions de no conformitat o desviacions del servei
i poder adoptar les mesures correctores pertinents abans de l’auditoria externa.
Acostumen a fer-les membres de la mateixa entitat, i segueixen en tot moment la
forma i procediment de les externes.

Les auditories externes les fan professionals de l’empresa certificadora. Es fan
segons un període de vigència determinat i, un cop passat, s’avaluen els processos
portats a terme per l’entitat i el seu correcte compliment. Els seus propòsits són:

• Determinar l’efectivitat del sistema en el compliment dels objectius.

• Determinar les conformitats i no conformitats del sistema envers el servei.

• Fer complir els requisits mínims establerts.

• Detectar els punts febles i prendre mesures correctores.

• Ajudar a determinar accions correctives.

• Identificar el potencial de l’entitat per a la millora del servei.

3.6.4 Els indicadors de qualitat

Un indicador és una xifra representativa. És el resultat d’una mesura
expressada en termes numèrics i serveix per validar que s’estan complint
els diferents processos dins del sistema de qualitat.
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Tot sistema de qualitat necessita uns mecanismes de seguiment que han de ser
objectius i mesurables. Els indicadors mesuren l’objecte, els resultats i els
recursos. Dins del sistema de qualitat de les empreses acostumen a coexistir dos
tipus d’indicadors, interns i externs:

• Els indicadors interns els estableix la mateixa empresa i fan referència als
objectius que ella mateixa es marca envers el servei.

• Els indicadors externs els estableix l’entitat finançadora, generalment
l’Administració, i el seu incompliment comporta sancions econòmiques
per a l’empresa adjudicatària; fins i tot poden revertir en la pèrdua de
l’assignació del servei.

És fonamental que les empreses instaurin d’indicadors interns que facin possible
establir un sistema d’avaluació interna dirigit a detectar de manera immediata
possibles incidències o deficiències del servei envers la seva prestació i que
permetin implantar mesures de correcció òptimes orientades a assolir el nivell de
qualitat establert. La periodicitat dels indicadors pot variar (mensual, trimestral,
semestral o anual) en funció del procés a avaluar.

A la taula 3.3 podeu veure una classificació dels tipus d’indicadors, segons
l’activitat o servei que s’ha de mesurar:

• Demanda: vinculats al nombre de persones ateses en el servei.

• Satisfacció: dirigits a conèixer el grau de satisfacció de la persona usuària i
els seus familiars.

• Recursos humans: relacionats amb les capacitats i competències dels
recursos humans de l’empresa prestadora.

• Servei: mesuren l’activitat realitzada i com s’ha fet.

• Tècnics: relacionats amb els terminals.

• Resultat: mesuren el resultat final de l’activitat.

Taula 3.3. Tipus d’indicadors segons l’activitat o servei que s’ha de mesurar

Demanda Satisfacció Recurs Humà Servei Tècnics Resultat

N. d’altes N. de baixes per
disconformitat amb el
servei

N. de personal
d’atenció

N. de dispositius
auxiliars instal·lats

N. avaries % de creixement

N. de baixes N. de queixes cap al
servei

N. de personal
instal·lador

N. de claus
custodiades

N. avaries urgents N. de poblacions on el
servei està instaurat

N. d’usuaris actius N. d’usuaris que
participen en
activitats
complementàries

N. d’hores de
formació

Temps de demora en
la resposta de les
alarmes < 15 seg.

N. avaries urgents
resoltes abans de 48
h

_

N. de beneficiaris N. de voluntaris
participants

N. de baixes laborals Temps mitjà
d’arribada de la UM al
domicili

N. d’avaries urgents
resoltes després de
48 h

_
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Les no conformitats les
estableix l’auditor en el
moment de fer l’auditoria.

Les enquestes de satisfacció

Les enquestes de satisfacció són un eina utilitzada per les empreses per conèixer el
bon desenvolupament del seu projecte. En aquest cas, s’avalua la qualitat i el grau de
satisfacció envers el servei, tant de la persona usuària, familiars, recursos humans de
l’entitat prestadora i entitats licitadores en cas de serveis públics.

Acostumen a ser anònimes i disposen de qüestionaris específics per a cadascun dels grups
avaluats. Es poden fer presencialment o mitjançant una plataforma online.

Les no conformitats

Una no conformitat és un document per escrit que es planteja davant l’incom-
pliment d’algun dels requisits que s’estableix a la norma per la qual es regeix el
servei dins del sistema de gestió de qualitat.

Les no conformitats poden ser detectades per qualsevol professional del servei,
la mateixa persona usuària, un familiar o el personal responsable de l’auditoria
durant el procés. Cal registrar-les en paper i numerar-les perquè se’n faci un
seguiment.

Les accions correctores són conseqüència d’una no conformitat. Serveixen per
esbrinar la causa que ha provocat la no conformitat i evitar que torni a succeir.

Un altre tipus d’iniciativa són les accions preventives. Aquestes es porten a terme
per evitar que es torni a produir una no conformitat quan s’ha detectat que hi ha
possibilitat de que succeeixi.

Exemple de no conformitat, acció correctora i acció preventiva

Un exemple de no conformitat seria realitzar una alta del servei de teleassistència un cop
passats quinze dies des de la formalització de la demanda.

Com a cas d’acció correctora, imaginem que durant les proves d’un nou model de terminal
de teleassistència domiciliària es detecta que la bateria de la UCR dona senyal de bateria
baixa tot i que el dispositiu no ha estat mai utilitzat. Com a acció correctora es canvia la
bateria de la UCR per una de nova i es fan les proves pertinents per verificar-ne el correcte
funcionament.

Seguint l’exemple anterior on s’ha detectat una UCR nova amb bateria baixa, una acció
preventiva envers aquesta situació detectada seria comprovar totes les UCR comprades
en la mateixa partida per verificar si s’està davant d’un fet aïllat o davant d’una partida de
dispositius defectuosos.
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Introducció

La teleassistència és un dels serveis domiciliaris més estesos en l’actualitat, més
de 180.000 llars catalanes disposen d’aquest servei.

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, per a la promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència, estableix el servei de teleassis-
tència com un recurs prioritari dins del seu catàleg de serveis.

Des d’un desconeixement de la professió, la tasca del personal que atén el servei de
teleassistència pot semblar senzilla i fins i tot fàcil, però res més lluny de la realitat.
L’atenció de les trucades entrants, així com la gestió de les sortints, necessita
l’aplicació de diferents protocols i requereix competències i habilitats personals
específiques per part del professional que atén el servei.

Aquesta unitat té l’objectiu d’apropar-vos al món de la teleassistència des d’una
vessant pràctica, mostrant els processos d’atenció i la gestió diària d’un centre
d’atenció. Un servei que funciona 24 hores al dia 365 dies a l’any necessita un
operatiu de planificació i resolució eficient per tal d’oferir un servei de màxima
qualitat.

En el primer apartat, “L’atenció i la gestió de les trucades sortints”, treballareu
el procediment d’atenció de les agendes de seguiment planificades i de les trucades
no planificades. Coneixereu la metodologia utilitzada en l’organització i la
planificació diària del servei.

En el segon apartat, “L’atenció i la gestió de les trucades entrants”, veureu la
importància de donar una resposta adequada a una trucada d’alarma. En un 15%
dels casos, aquest tipus de trucades esdevenen una emergència sanitària o social,
d’aquí la importància que conegueu els diferents protocols d’atenció i mobilització
de recursos existents per tal de cursar la millor resposta

En el tercer apartat, “Seguiment de les trucades entrants i sortints, coneixereu
les diferents eines de gestió de la informació i les pautes de comunicació escrita
per a l’elaboració de comunicacions i informes, i entendreu la importància d’una
correcta codificació de les diferents actuacions realitzades.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Aplica procediments de gestió de les trucades sortints utilitzant aplicacions
informàtiques i eines telemàtiques.

1. Accedeix a l’aplicació informàtica mitjançant la contrasenya assignada.

2. Selecciona en l’aplicació informàtica les agendes que cal fer durant el torn
de treball.

3. Descriu els criteris que cal tenir en compte per establir l’ordre de les trucades
sortints.

4. Programa les trucades en funció del número, tipus o prioritat establerta en
el protocol.

5. Selecciona correctament la trucada d’agenda en l’aplicació informàtica.

6. Aplica un protocol de presentació personalitzat.

7. Aplica pautes de comunicació en funció del tipus de persona usuària.

8. Aplica habilitats psicosocials per afrontar situacions de crisi.

9. Ajusta la conversa a l’objectiu de l’agenda.

10. Segueix els protocols establerts per al comiat.

11. Argumenta la valoració de l’ús d’un llenguatge apropiat per a la persona
que rep la trucada sortint.

2. Aplica procediments de gestió de les trucades entrants seguint el protocol i les
pautes d’actuació establerts.

1. Segueix els protocols establerts per a la presentació.

2. Verifica l’alta de la persona usuària en el servei.

3. Informa la persona de les característiques i prestacions del servei.

4. Adequa l’explicació sobre el funcionament del terminal i els dispositius
auxiliars a les característiques de la persona usuària.

5. Actualitza les dades de la persona en l’aplicació informàtica.

6. Proporciona un tracte personalitzat.

7. Utilitza estratègies facilitadores de la comunicació.
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8. Respon segons el protocol davant de situacions de crisi i emergències.

9. Posa en marxa els recursos adequats per respondre a la demanda plantejada.

10. Segueix els protocols establerts per al comiat.

11. Argumenta la importància de respectar les opinions i decisions de la persona
usuària.

3. Fa el seguiment de les trucades entrants i sortints registrant les incidències i
actuacions realitzades i elaborant l’informe corresponent.

1. Explica els mitjans tècnics que afavoreixen la transmissió d’informació
entre torns.

2. Aplica tècniques i procediments de registre d’informació.

3. Descriu els tipus d’informes del servei de teleassistència.

4. Identifica els casos susceptibles d’elaboració d’informe.

5. Elabora informes de seguiment.

6. Valora la importància de l’avaluació en la seva tasca professional.

7. Identifica els aspectes de la seva pràctica laboral susceptibles de millora.

8. Identifica les situacions en les quals és necessària la intervenció d’altres
professionals.

9. Transmet les incidències i les propostes de millora als professionals compe-
tents.

10. Valora la importància d’adequar la seva competència professional a noves
necessitats en el camp de la teleassistència.
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1. L’atenció i la gestió de les trucades sortints

La tasca principal del centre d’atenció de teleassistència és la gestió de la
informació mitjançant les comunicacions. Actualment aquestes comunicacions
són essencialment telefòniques, però amb les noves tecnologies es poden fer servir
altres canals, com ara la missatgeria SMS, els xats de dades, el vídeo...

Les trucades sortints són totes aquelles comunicacions dirigides des del
centre d’atenció cap a l’exterior, independentment del canal que fem servir
i de l’interlocutor amb el qual comuniquem. Les més habituals són les
trucades de seguiment a les persones usuàries del servei de teleassistència.

Pel que fa a la tipologia de les trucades sortints, en trobem de dos tipus:

• Trucades sortints planificades o agendes: diem que una trucada sortint és
una agenda quan aquesta es programa amb anterioritat per algun motiu es-
pecífic; aquesta programació indica una data i hora de realització concreta.

• Trucades sortints no planificades: són aquelles que es fan en un moment
concret, fruit de les necessitats de la intervenció.

1.1 Pautes de comunicació per a les trucades sortints

La trucada sortint requereix una metodologia de comunicació específica. La
comunicació telefònica és, en principi, una transmissió bidireccional, distant i poc
personal, on els interlocutors únicament fan servir el llenguatge verbal. Però la
trucada de teleassistència requereix l’ús d’eines i recursos propis del llenguatge
paraverbal; així, les eines principals que podem controlar són:

• El volum

• El to de la nostra veu

• Les pauses o silencis

• L’èmfasi i els enllaços

• La velocitat o fluïdesa de les paraules

• Les repeticions
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Llenguatge paraverbal

Tipus de llenguatge que té la
funció de millorar la comprensió

del missatge, afegint-hi
emocions, sentiments i actituds

per part de l’emissor.

Amb l’objectiu de garantir l’èxit cal que el personal operador faci servir
eines del llenguatge paraverbal, adaptant-se al tipus d’interlocutor al qual
s’adreça i al tipus d’informació que vol transmetre.

També és important adequar el vocabulari que fem servir, adequant-lo al nostre
interlocutor. Per exemple, quan fem una trucada sortint a una persona usuària del
servei de teleassistència, i ens trobem davant una situació d’angoixa, farem servir
un to de veu càlid i cordial, fent pauses, repetint el nostre discurs per a una millor
comprensió i utilitzant un llenguatge senzill i proper. Tot plegat permetrà establir
una relació de confiança.

En canvi, davant una trucada sortint als serveis mèdics d’emergència farem servei
un to de veu ferm i segur, posant èmfasi en les dades que cal facilitar i utilitzant
un vocabulari més tècnic. En aquest cas, el missatge serà clar i concret.

D’altra banda, dins de l’estructura d’una trucada sortint podem diferenciar tres
moments:

1. Presentació: saludar, identificar-se i identificar amb qui parlem.

2. Contingut: què ha passat, motiu de la nostra trucada, accions realitzades...

3. Desenllaç: conclusions i comiat. Recordar la disponibilitat permanent del
servei.

En primer lloc cal presentar-se de forma clara. El personal operador saludarà i
s’identificarà sempre amb el nom de l’entitat titular del servei: Bon dia, truquem
des del servei de teleassistència de.... Depenent del tipus d’interlocutor i de la
situació podem afegir, a continuació, el nostre nom: ... l’atén en Joan.... Hem
d’evitar que la presentació del nostre nom generi confusió, és per això que de
vegades podem ometre aquesta informació. Per finalitzar la presentació, ara i mai
abans, demanarem per la persona amb la qual volem parlar: ... voldríem parlar
amb la Sra. Maria, es vostè?.

Seguidament, procedirem amb el contingut de la trucada, que serà diferent
depenent del tipus de trucada sortint. En tot cas, recordeu fer servir les eines del
llenguatge paraverbal. És important que el contingut es mostri de forma endreçada
per facilitar la comprensió. Primer cal explicar el motiu de la nostra trucada i
després cal formular les preguntes necessàries, mai a l’inrevés.

El tancament de la trucada ha de garantir que tots dos interlocutors han entès els
missatges. És important que l’operador/a del servei doni pas a la sortida de la
trucada d’una manera ordenada, mantenint el diàleg i oferint al seu interlocutor
l’oportunitat d’afegir nova informació o bé aprofitar per acomiadar-se. La trucada
només es dona per finalitzada quan es produeix el comiat final per part de les dues
parts. Sempre cal recordar la disponibilitat permanent del servei.
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Les agendes suposen, com
a mínim, el 50% del volum
diari de trucades totals
ateses pel centre d’atenció.

La periodicitat segons patró
s’indica seleccionant els
dies de la setmana, els dies
del mes i els mesos de l’any.

1.2 Les trucades sortints planificades

Les trucades sortints planificades o agendes són aquelles trucades que es
realitzen en una data i hora concreta, des del centre d’atenció i de forma
programada, per part del personal operador.

La tipologia de les trucades sortints planificades és molt variada; podem
classificar-les segons el motiu de la seva realització o segons la seva programació.

Segons el motiu de la seva realització, tenim:

1. Agendes de seguiment periòdic

2. Agendes d’aniversari

3. Agendes de familiarització

4. Agendes d’avaria

5. Agendes de suspensió temporal

6. Agendes de medicació

7. Agendes de despertador o avís

8. Agendes per parlar

9. Agendes després d’emergència

10. Agendes tècniques de comprovació de localització

11. Agendes de teleassistència mòbil

12. Agendes especials

Segons el tipus de programació, tenim:

• Les agendes que únicament es faran una vegada s’anomenen puntuals.

• Les agendes que es repetiran periòdicament durant un cert temps segons un
patró de calendari establert són les anomenades periòdiques segons patró.

• Les agendes que es repetiran periòdicament durant un cert temps segons
una periodicitat d’hores o dies són les periòdiques segons període (vegeu la
figura 1.1).
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Figura 1.1. Exemple d’aplicació per a agendes; personalitzat segons les necessitats de l’empresa

Programari Tunstall

1.2.1 L’aplicació per a les trucades sortints planificades

Atès el nombre elevat de trucades sortints planificades que cal fer diàriament des
del centre d’atenció, es fa imprescindible una eina informàtica de gestió. Aques-
ta, generalment, es desenvolupa de manera independent a l’aplicació d’atenció de
les trucades entrants.

Així, cada persona operadora disposa d’un perfil a l’aplicació amb un usuari i una
contrasenya personals. En accedir a l’aplicació, la persona operadora visualitza
una llista de les agendes actives (vegeu la figura 1.2).

Agenda activa és aquella trucada sortint planificada que es va programar i
que ja ha arribat al seu moment de realitzar-se.

Figura 1.2. Exemple d’aplicació per a agendes

Programari Agenda Creu Roja creat per Tunstall

L’aplicació permetrà, com a mínim, les següents funcions:

1. Disposar d’un camp per indicar i diferenciar clarament la tipologia de
l’agenda.
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Vegeu totes les accions
que cal desenvolupar a
l’hora d’atendre la trucada
de primera connexió en
l’apartat “L’atenció i la
gestió de les trucades
entrants”, en el punt
“Procediment d’atenció de
les trucades entrants de
primera instal·lació”.

2. Llistar les agendes actives filtrant per tipologia i/o el moment d’activació.

3. Visualitzar si hi ha agendes de recordatori de medicació actives per fer.

4. Crear agendes puntuals per persona usuària.

5. Crear agendes periòdiques segons un període per persona usuària.

6. Crear agendes periòdiques segons un patró per persona usuària.

7. Modificar i/o eliminar agendes creades.

8. Seleccionar una agenda activa presentant les dades bàsiques de la persona
usuària.

9. Registrar les accions realitzades per part de la persona operadora.

10. Sistema de marcatge telefònic automàtic.

11. Donar l’agenda per feta sense trucar segons protocol.

12. Retardar l’agenda indicant el motiu que correspongui segons protocol.

13. Donar l’agenda per realitzada una vegada hem fet la trucada segons proto-
col.

14. En el moment de donar per realitzada una agenda periòdica, crear automà-
ticament la següent.

El programari d’agendes que fa servir l’entitat prestadora del servei de teleassis-
tència pot ser propi o comprat a una empresa especialitzada que en faci el disseny
i el manteniment, com són Tunstall, Verklizan, Altitude o Neat.

1.2.2 Gestió de les trucades sortints planificades

L’objectiu general del servei de teleassistència és afavorir l’autonomia i la segu-
retat de les persones usuàries, mentre que l’objectiu especific de les agendes de
seguiment és mantenir el contacte i el seguiment d’aquestes.

La programació sobre l’aplicació d’aquestes trucades es fa, en alguns casos,
de manera automàtica i, en d’altres, manualment per part del personal
operador, seguint estrictament el manual establert.

El personal operador que atén la realització de les agendes pot ser específic o no
per a aquesta tasca. A l’inici de cada torn, el supervisor repartirà les agendes
a realitzar, segons la seva tipologia, entre el personal operador. Alguns serveis,
com per exemple la teleassistència domiciliaria i mòbil, comparteixen alguns tipus
d’agenda. Tanmateix, el servei de geolocalització personal disposa d’agendes
específiques.
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En el moment de l’alta en el servei, la persona usuària serà informada de la
programació de les agendes i de la seva periodicitat. En cas que ho desitgi pot
renunciar a aquesta prestació del servei. En el cas dels usuaris derivats des dels
serveis socials municipals, seran aquests els encarregats d’indicar quines han de
ser les agendes i la seva periodicitat.

La persona operadora, en atendre la trucada de primera connexió, programarà les
agendes segons el lapse o patró pactat amb la persona usuària. Opcionalment
també pot concretar una franja horària d’activació on habitualment trobarem la
persona disponible per atendre la nostra trucada. A l’agenda trobarem un camp
per indicar comentaris o observacions necessàries per a la seva correcta realització.
Per fer la trucada sortint planificada en agenda és indispensable que la persona
usuària estigui en situació activa.

Situació de la persona usuària

La situació ens indica el seu estat respecte de la prestació del servei. Poden existir més
tipologies de situacions segons les prestacions del servei; en general, trobem:

• En actiu: vol dir que es troba al seu domicili rebent el servei.

• En suspensió temporal: vol dir que no és al seu domicili i no rep el servei de manera temporal.

• En baixa definitiva: vol dir que ja no disposa del servei.

En moltes ocasions, la manca reiterada de resposta a una agenda és motivada per
una absència no comunicada. En aquest cas, una vegada disposem de la informació
necessària de l’absència, caldrà canviar l’estat de la persona usuària a suspensió
temporal i obrir un moviment temporal, registrant la data i hora de sortida, la data
i hora de tornada prevista i el lloc o persones amb qui anirà la persona usuària.

Per tancar la trucada, l’aplicació ens demanarà indicar les accions realitzades i el
resultat. El personal operador registrarà amb una codificació específica la trucada
d’agenda contestada i la trucada d’agenda no contestada.

Respecte a l’agenda que estem realitzat podrem (vegeu la figura 1.3):

1. Fer la trucada.

2. Donar-la per atesa sense trucar.

3. Demorar-la.

4. Cancel·lar-la.

5. Donar-la per atesa.

Figura 1.3. Accions que cal desenvolupar en el programari d’agendes

Programari Agenda Creu Roja creat per Tunstall
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Les agendes de seguiment
periòdic suposen el 90% de
les trucades sortints
planificades.

Procediment d’atenció d’agendes de seguiment periòdic

Les agendes de seguiment periòdic tenen per objectiu mantenir el contacte
actiu amb la persona usuària. Es tracta d’una de les prestacions més
importants del servei de teleassistència.

El contingut de la trucada ha d’incloure:

• Actualitzar l’estat de salut i estat d’ànim de la persona usuària.

• Constatar la correcta execució de les activitats bàsiques de la vida diària.

• Comprovar les dades bàsiques referents a les prestacions domiciliàries.

• Verificar les dades del contacte referent principal.

• Recordar el funcionament del servei: ús i prova mensual del penjoll.

• Incentivar la participació en actes de la comunitat.

• Fer difusió de campanyes actives o puntuals: onada de fred, onada de calor,
vacunació de la grip...

El personal operador accedirà a l’aplicació i filtrarà les agendes de seguiment
periòdic actives i pendents de realitzar. Seguidament, s’ordenaran les agendes
per la seva data i hora d’activació.

El procediment que caldrà seguir serà el següent (vegeu la figura 1.4):

1. Un cop seleccionada l’agenda activa, veurem la informació corresponent.
Abans de fer la trucada cal comprovar:

• Que la persona usuària està en situació activa i rebent el servei.

• Que durant les darreres 24 hores no s’ha realitzat cap contacte amb el
domicili al qual volen trucar.

2. Si alguna d’aquestes condicions és falsa, es podrà donar l’agenda per
realitzada, indicant a la nota el motiu corresponent.

3. Si la persona usuària es troba en situació activa i no hem tingut contacte
en les darreres 24 hores, trucarem al domicili. El marcatge del número de
telèfon es fa automàticament mitjançant l’aplicatiu.

4. En el moment en què la persona usuària despenja el telèfon, caldrà aplicar
les pautes de comunicació i els continguts corresponents. Durant la trucada,
la persona operadora pot modificar dades personals, de salut, contactes, etc.,
de la fitxa informàtica per a la seva actualització.

5. Tancarem la trucada i donarem l’agenda per realitzada. Una vegada s’ha
donat l’agenda per realitzada, l’aplicació d’agendes crea automàticament la
següent agenda, segons la periodicitat indicada.
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Figura 1.4. Exemple d’aplicació per a agendes de seguiment periòdic

Programari Agenda Creu Roja creat per Tunstall

En cas de manca de resposta, retardarem l’agenda unes hores. L’agenda
desapareixerà de la llista d’agendes actives fins que torni a activar-se.

Com a norma, es faran dues trucades al torn de matí i dues trucades al torn de
tarda. Si reiteradament no hi ha resposta passades 48 hores, es trucarà al contacte
referent per demanar informació de la situació de la persona usuària.

Procediment d’atenció d’agendes d’aniversari

Les agendes d’aniversari tenen per objectiu felicitar la persona usuària,
reforçant la seva autoestima. Es tracta d’una de les prestacions més valorades
del servei de teleassistència.

El contingut de la trucada ha d’incloure:

• Felicitar per l’aniversari.

• Constatar la correcta execució de les activitats bàsiques de la vida diària.

• Incentivar la participació en actes comunitaris.

De vegades, la programació de l’agenda d’aniversari es fa de manera automàtica
per l’aplicació en el moment d’activar la situació de la persona usuària.

L’agenda d’aniversari és una agenda periòdica segons patró, ja que el lapse de
temps no sempre és de 365 dies. Es programa per activar-se qualsevol dia de la
setmana, sempre el dia del mes corresponent a l’aniversari de la persona usuària.
Quan la persona operadora accedeix a l’aplicació pot filtrar per veure les agendes
d’aniversari actives i pendents de fer. Les agendes d’aniversari d’un mateix dia
s’activaran totes a les 9 hores del matí.

El procediment que caldrà seguir serà el següent (vegeu la figura 1.5):

1. Seleccionarem una agenda activa i veurem la informació corresponent.
Abans de fer la trucada comprovarem:

• Que la persona usuària està en situació activa i rebent el servei.
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2. Si la persona usuària no es troba en actiu donarem l’agenda per realitzada
sense trucar i n’indicarem el motiu en la nota corresponent.

3. En cas contrari, trucarem. El marcatge del número de telèfon es fa
automàticament.

4. En el moment que ens despengin caldrà aplicar les pautes de comunicació
i els continguts corresponents.

5. Tancarem la trucada i donarem l’agenda per realitzada. Una vegada s’ha
donat l’agenda per realitzada, l’aplicació d’agendes crea automàticament la
següent agenda, segons la periodicitat indicada.

Figura 1.5. Exemple d’aplicació per a agendes d’aniversari

Programari Agenda de Creu Roja creat per Verklizan

En cas de manca de resposta, retardarem l’agenda unes hores. L’agenda desapa-
reixerà de la llista d’agendes actives fins que torni a activar-se. Com a norma es
faran dues trucades al torn de matí i dues al torn de tarda. Si reiteradament no
hi ha resposta abans de les 21 hores es trucarà al contacte referent per demanar
informació de la situació de la persona usuària.

Procediment d’atenció d’agendes de familiarització

Les agendes de familiarització tenen per objectiu recordar a la persona
usuària el funcionament del servei i aclarir els dubtes necessaris.

El contingut de la trucada ha d’incloure:

• Comprovar les dades bàsiques referents a les prestacions domiciliàries.

• Recordar el funcionament del servei: ús del penjoll.

De vegades aquesta programació es fa de manera automàtica en el moment
d’activar la situació de la persona usuària. L’agenda de familiarització és una
agenda puntual que s’activa a les 48 hores de la primera instal·lació.
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Vegeu totes les accions
que cal desenvolupar en

atendre una trucada
d’avaria en l’apartat

“L’atenció i la gestió de les
trucades entrants”, en el

punt “Procediment
d’atenció de trucades

d’avaria”.

El procediment que caldrà seguir serà el següent:

1. Seleccionarem una agenda activa i veurem la informació corresponent.
Abans de fer la trucada comprovarem:

• Que la persona usuària està en situació activa i rebent el servei.

2. Si la persona usuària no es troba en actiu, donarem l’agenda per realitzada
sense trucar i n’indicarem el motiu en la nota corresponent.

3. En cas contrari, trucarem per telèfon. El marcatge del número de telèfon
es fa automàticament. En el moment que ens despengin caldrà aplicar les
pautes de comunicació i els continguts corresponents.

4. Tancarem la trucada i donarem l’agenda per realitzada. Una vegada s’ha
donat l’agenda per realitzada aquesta finalitzarà, ja que es tracta d’una
agenda puntual.

En cas de manca de resposta retardarem l’agenda unes hores. L’agenda desaparei-
xerà de la llista d’agendes actives fins que torni a activar-se. Com a norma es faran
dues al torn de matí i dues al torn de tarda. Si reiteradament no hi ha resposta
passades 48 hores es trucarà al contacte referent per demanar informació de la
situació de la persona usuària.

Procediment d’atenció d’agendes d’avaria

Les agendes d’avaria tenen per objectiu donar seguretat a la persona usuària
i fer un seguiment de la resolució de l’incident. Únicament és programaran
per a avaries urgents.

El contingut de la trucada ha d’incloure:

• Confirmar amb la persona usuària l’estat de resolució de l’avaria.

• Constatar la correcta execució de les activitats bàsiques de la vida diària.

En el moment de detectar l’avaria la persona operadora comunicarà a la persona
usuària la programació d’aquestes agendes. En cas que ho desitgi pot renunciar a
aquesta prestació del servei. L’agenda d’avaria es programa manualment. Es pot
configurar com una agenda puntual o una agenda periòdica, sempre dins de les
48 hores de termini de resolució de l’avaria. Quan la persona operadora accedeix
a l’aplicació pot filtrar per veure les agendes d’avaria actives i pendents de fer.

El procediment que caldrà seguir serà el següent:

1. Seleccionarem una agenda activa i veurem la informació corresponent.
Abans de fer la trucada comprovarem:

• Que la persona usuària està en situació d’activa i rebent el servei.
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Moviments temporals

És el lloc de la fitxa de la
persona usuària on trobarem
registrades totes les absències
amb una duració major de 24
hores i que han suposat un canvi
de situació a suspensió temporal.

2. Si la persona usuària no es troba en actiu donarem l’agenda per realitzada
sense trucar i n’indicarem el motiu en la nota corresponent.

3. En cas contrari, trucarem per telèfon. El marcatge del número de telèfon
es fa automàticament. En el moment que ens despengin caldrà aplicar les
pautes de comunicació i els continguts corresponents.

4. Tancarem la trucada i donarem l’agenda per realitzada. Una vegada s’ha
donat l’agenda per realitzada, l’aplicació d’agendes crea automàticament la
següent agenda periòdica, segons la periodicitat indicada.

En cas de manca de resposta retardarem l’agenda unes hores. L’agenda desapa-
reixerà de la llista d’agendes actives fins que torni a activar-se. Com a norma es
faran dues trucades al torn de matí i dues al torn de tarda. Si reiteradament no
hi ha resposta abans de les 21 hores es trucarà al contacte referent per demanar
informació de la situació de la persona usuària.

Procediment d’atenció d’agendes de suspensió temporal

Les agendes de suspensió temporal o absència tenen per objectiu fer un
seguiment del retorn de la persona usuària al seu domicili.

El contingut de la trucada ha d’incloure:

• Comprovar que la persona usuària ja es troba de retorn al domicili.

• Recordar el funcionament del servei: ús del penjoll.

La persona operadora, en atendre la trucada de comunicació de l’absència,
programarà l’agenda de suspensió temporal. De vegades aquesta programació es
fa de manera automàtica en el moment d’obrir el moviment temporal de la persona
usuària. L’agenda de suspensió temporal és una agenda puntual que s’activa el
dia després de la data prevista de retorn de la persona usuària al seu domicili (vegeu
la figura 1.6).

Figura 1.6. Exemple d’aplicació per a moviments temporals

Programari agenda Creu Roja creat per Verklizan
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El procediment que caldrà seguir serà el següent:

1. Seleccionarem una agenda activa i veurem la informació corresponent.
Abans de fer la trucada comprovarem:

• Que la persona usuària està en situació de suspensió temporal.

2. Si la persona usuària es troba en actiu donarem l’agenda per realitzada sense
trucar i n’indicarem el motiu en la nota corresponent. Aquesta situació es
pot produir perquè en el moment de la comunicació del retorn no es va
esborrar l’agenda de suspensió temporal.

3. En cas contrari, trucarem al domicili de la persona per confirmar si ja ha
tornat. El marcatge del número de telèfon es fa automàticament.

4. En el moment que ens despengin caldrà aplicar les pautes de comunicació
i els continguts corresponents.

5. Tancarem la trucada i donarem l’agenda per realitzada. Una vegada s’ha
donat l’agenda per realitzada, aquesta finalitzarà, ja que es tracta d’una
agenda puntual.

En cas de manca de resposta retardarem l’agenda unes hores. L’agenda desapa-
reixerà de la llista d’agendes actives fins que torni a activar-se. Com a norma es
faran dues trucades al torn de matí i dues al torn de tarda. Si reiteradament no
hi ha resposta abans de les 21 hores es trucarà al contacte referent per demanar
informació de la situació de la persona usuària. En moltes ocasions la manca
reiterada de resposta és motivada per un allargament de l’absència.

En aquest cas, una vegada disposem de la informació corresponent a la prolon-
gació de la situació de suspensió temporal, caldrà anotar-ho, mantenir la situació
i generar una nova agenda puntual per a l’endemà de la nova data prevista de
tornada al domicili. La trucada es tancarà amb una codificació específica que
indicarà que la persona usuària continua absent.

Procediment d’atenció d’agendes de recordatori de medicació

Les agendes de recordatori de medicació tenen per objectiu fer un
seguiment de les pautes de presa de medicaments de la persona usuària.

El contingut de la trucada ha d’incloure:

• El personal operador no pot indicar la presa d’una medicació, s’ha de limitar
a recordar les pautes indicades al pla de medicació de la persona.

• Comprovar l’estat de salut i l’estat d’ànim de la persona usuària.

Aquestes agendes es poden sol·licitar en el moment de l’alta en el servei o
posteriorment. Serà indispensable disposar, en la fitxa informàtica de la persona
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Pla de medicació
personalitzat

Es tracta d’una llista actualitzada
de tots els medicaments -els
prescrits o no, els complements
alimentosos i els compostos
d’herbolaris- que pren la
persona, indicant el nom, el
motiu, la dosi, la durada i les
hores d’administració.

usuària, de les dades del pla de medicació personalitzat. En molts casos, en tractar-
se de persones dependents polimedicades, és molt recomanable la utilització de
sistemes personalitzats de dosificació.

L’agenda de recordatori de medicació es programa manualment com una agenda
periòdica. En les observacions de l’agenda caldria indicar la informació corres-
ponent. Aquestes agendes són prioritàries, i cal que es facin exactament en la data
i l’hora d’activació prevista. És per això que quan la persona operadora accedeix
a l’aplicació sempre podrà veure si hi ha agendes de recordatori de medicació
actives i pendents de realitzar.

El procediment que caldrà seguir serà el següent:

1. Seleccionarem una agenda activa i veurem la informació corresponent.
Abans de fer la trucada comprovarem:

• Que la persona usuària està en situació activa i rebent el servei.

2. Si la persona usuària no es troba en actiu donarem l’agenda per realitzada
sense trucar i n’indicarem el motiu en la nota corresponent.

3. En cas contrari, trucarem per telèfon. El marcatge del número de telèfon
es fa automàticament. En el moment que ens despengin caldrà aplicar les
pautes de comunicació i els continguts corresponents.

4. Tancarem la trucada i donarem l’agenda per realitzada. Una vegada s’ha
donat l’agenda per realitzada, l’aplicació d’agendes crea automàticament la
següent agenda periòdica, segons la periodicitat indicada.

En cas de manca de resposta, retardarem l’agenda cinc minuts. L’agenda desapa-
reixerà de la llista d’agendes actives fins que torni a activar-se. Si reiteradament
no hi ha resposta abans de 10 minuts es trucarà al contacte referent per demanar
informació de la situació de la persona usuària.

Procediment d’atenció d’agendes de despertador o avís

Les agendes de despertador o avís tenen per objectiu fer un seguiment
puntual d’una situació concreta de la persona usuària.

El contingut de la trucada ha d’incloure:

• Comprovar l’estat de salut i l’estat d’ànim de la persona usuària.

Aquestes agendes es poden sol·licitar en el moment de l’alta en el servei o
posteriorment. L’agenda de despertador o avís és programa manualment com una
agenda puntual. En les observacions de l’agenda caldrà indicar la informació
corresponent. Aquestes agendes cal que es realitzin en la data i l’hora d’activació
prevista.
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El procediment que caldrà seguir serà el següent:

1. Seleccionarem una agenda activa i veurem la informació corresponent.
Abans de fer la trucada comprovarem:

• Que la persona usuària està en situació activa i rebent el servei.

2. Si la persona usuària no es troba en actiu donarem l’agenda per realitzada
sense trucar i se n’indicarà el motiu en la nota corresponent.

3. En cas contrari, trucarem per telèfon. El marcatge del número de telèfon es
fa automàticament. En el moment que la persona usuària despengi el telèfon
caldrà aplicar les pautes de comunicació i els continguts corresponents.

4. Tancarem la trucada i donarem l’agenda per realitzada (no es genera
automàticament la següent agenda, perquè és una agenda puntual).

En cas de manca de resposta retardarem l’agenda cinc minuts. L’agenda desapa-
reixerà de la llista d’agendes actives fins que torni a activar-se. Si reiteradament
no hi ha resposta abans de 10 minuts es trucarà al contacte referent per demanar
informació de la situació de la persona usuària.

Procediment d’atenció d’agendes per parlar

Les agendes per parlar tenen per objectiu fer companyia a la persona
usuària davant la detecció de situacions d’angoixa o soledat.

El contingut de la trucada ha d’incloure:

• Comprovar l’estat d’ànim de la persona usuària.

• Constatar la correcta realització de les activitats bàsiques de la vida diària.

• Incentivar la participació en activitats de la comunitat.

L’agenda es pot generar a partir de la valoració del mateix personal operador del
centre d’atenció, per petició d’un referent de la persona usuària o per demanda de
l’entitat titular del servei. L’agenda es programa manualment, i es pot configurar
com una agenda puntual o una agenda periòdica. Quan la persona operadora
accedeix a l’aplicació pot filtrar per veure les agendes per parlar actives i pendents
de realitzar.

El procediment que caldrà seguir serà el següent:

1. Seleccionarem una agenda activa i veurem la informació corresponent.
Abans de fer la trucada comprovarem:

• Que la persona usuària està en situació activa i rebent el servei.



Teleassistència 23
Perfil, competències i activitats del professional del servei de

tecnologies de suport i cura

Vegeu totes les accions
que cal portar a terme en
atendre una trucada
d’emergència en el punt
“Procediment d’atenció de
les trucades d’emergència
social o sanitària”, dins de
l’apartat “L’atenció i la
gestió de les trucades
entrants”.

2. Si la persona usuària no es troba en actiu donarem l’agenda per realitzada
sense trucar i n’indicarem el motiu en la nota corresponent.

3. En cas contrari trucarem per telèfon. El marcatge del número es fa
automàticament. En el moment que ens despengin caldrà aplicar les pautes
de comunicació i els continguts corresponents.

4. Tancarem la trucada i donarem l’agenda per realitzada. Una vegada s’ha
donat l’agenda per realitzada l’aplicació d’agendes crea automàticament la
següent agenda periòdica segons la periodicitat indicada.

En cas de manca de resposta retardarem l’agenda unes hores. L’agenda desapa-
reixerà de la llista d’agendes actives fins que torni a activar-se. Com a norma es
faran dues trucades al torn de matí i dues al torn de tarda. Si reiteradament no
hi ha resposta abans de les 21 hores es trucarà al contacte referent per demanar
informació de la situació de la persona usuària.

Procediment d’atenció d’agendes després d’emergència

Les agendes després d’emergència tenen per objectiu el seguiment a la
persona usuària posterior a una situació d’emergència.

El contingut de la trucada ha d’incloure:

• Comprovar l’estat de salut i d’ànim de la persona usuària.

La persona operadora, en atendre una trucada d’emergència social o sanitària,
una vegada finalitzada les actuacions necessàries, programarà l’agenda de després
d’emergència. És una agenda puntual que es programa manualment passades 24
hores de la situació d’emergència. En l’apartat observacions de l’agenda caldrà
quina ha estat l’emergència i si la persona usuària afectada ha estat traslladada
o no, i en cas afirmatiu, a on. Quan la persona operadora accedeix a l’aplicació
pot filtrar per veure les agendes de després d’emergència actives i pendents de
realitzar.

El procediment que caldrà seguir serà el següent:

1. Seleccionarem una agenda activa i veurem la informació corresponent.
Abans de fer la trucada comprovarem:

• Que la persona usuària està en situació activa i rebent el servei.

2. Si la persona usuària no es troba en actiu donarem l’agenda per realitzada
sense trucar i n’indicarem el motiu en la nota corresponent.

3. En cas contrari, trucarem per telèfon. El marcatge del número es fa
automàticament. En el moment que despengin caldrà aplicar les pautes de
comunicació i els continguts corresponents.
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4. Tancarem la trucada i donarem l’agenda per realitzada. Una vegada s’ha
donat l’agenda per realitzada, l’aplicació d’agendes crea automàticament la
següent agenda periòdica segons la periodicitat indicada.

En cas de manca de resposta retardarem l’agenda unes hores. L’agenda desapa-
reixerà de la llista d’agendes actives fins que torni a activar-se. Com a norma es
faran dues trucades al torn de matí i dues al torn de tarda. Si reiteradament no
hi ha resposta abans de les 21 hores es trucarà al contacte referent per demanar
informació de la situació de la persona usuària.

Procediment d’atenció d’agendes tècniques de comprovació de localització

Les agendes tècniques de comprovació de localització tenen per objectiu
la verificació del correcte funcionament dels dispositius de posicionament.

El contingut de la tasca ha d’incloure:

• Comprovar l’estat d’enviament dels posicionaments del terminal i l’estat de
la bateria.

• En cas necessari, recordar que cal posar el terminal a carregar cada nit.

Aquesta és una agenda de seguiment tècnic; per tant, només és trucarà a la
persona usuària o als contactes en el cas que es detecti un mal funcionament del
dispositiu.

En el moment de l’alta en el servei de geolocalització de persones, la persona
usuària i el contacte referent seran informats de la programació d’aquestes agendes
i de la seva periodicitat. La persona operadora programarà manualment l’agenda
tècnica de comprovació de localització. És una agenda periòdica que s’establirà
d’acord amb l’entitat titular del servei, i habitualment es fa cada quinze dies. La
persona operadora accedirà a l’aplicació i pot filtrar les agendes tècniques de
comprovació de localització actives i pendents de realitzar. Seguidament, cal
ordenar les agendes per la seva data i hora d’activació.

El procediment que caldrà seguir serà el següent:

1. Seleccionarem una agenda activa i veurem la informació corresponent.
Caldrà accedir a l’aplicació de gestió de posicions per comprovar que el
terminal està encès, amb bateria i enviant la seva posició de manera correcta.

2. Si tot és correcte, donarem l’agenda per realitzada sense trucar al domicili.
Una vegada s’ha donat l’agenda per realitzada, l’aplicació d’agendes crea
automàticament la següent agenda periòdica, segons la periodicitat indica-
da.

És important tenir en compte que si la persona usuària es troba en situació activa
i el terminal està apagat o no ha enviat posicions en els darrers 10 minuts,
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Finestra de trucades
estacionades

És el lloc de l’aplicació visible
per tot el personal operador i
supervisor on disposarem els
casos pendents de finalitzar.

Històric de trucades d’una
fitxa

Fa referència al llistat de totes les
trucades sortints i entrants,
tècniques i d’usuari,
corresponents a la fitxa en
qüestió.

trucarem al domicili i/o al contacte referent per informar-lo. En el moment que ens
despengin caldrà aplicar les pautes de comunicació i els continguts corresponents.

Cal recordar que si el terminal no està encès, no té bateria o no envia posicions,
davant una emergència de localització no podrem donar una resposta adequada.
De vegades es pot decidir estacionar la fitxa a la finestra de trucades estacionades
a l’espera de confirmar que tot és correcte. A partir de les accions realitzades
es pot solucionar l’incident, o el personal operador pot decidir obrir una avaria
urgent.

Procediment d’atenció d’agendes de teleassistència mòbil

Les agendes de teleassistència mòbil tenen per objectiu la verificació del
correcte funcionament dels dispositius de teleassistència mòbil.

El contingut de la tasca ha d’incloure:

• Comprovar que l’alarma progressa adequadament.

• Comprovar l’estat d’enviament de les posicions del terminal i l’estat de la
bateria.

• En cas necessari, recordar que cal posar el terminal a carregar-se cada nit.

Aquesta és una agenda de seguiment tècnic; per tant, només és trucarà a la
persona usuària o als contactes referents en el cas que no es pugui verificar el
seu correcte funcionament.

En el moment de l’alta en el servei de teleassistència mòbil, la persona usuària i
el contacte referent seran informats de la programació d’aquestes agendes i de la
seva periodicitat. La persona operadora programarà manualment l’agenda. És
una agenda periòdica segons el lapse acordat amb l’entitat titular del servei,
i habitualment es fa de manera quinzenal. La persona operadora accedirà a
l’aplicació i pot filtrar les agendes de teleassistència mòbil actives i pendents de
realitzar. Seguidament, cal ordenar les agendes per la seva data i hora d’activació.

El procediment que caldrà seguir serà el següent:

1. Seleccionarem una agenda activa i veurem la informació corresponent. Serà
necessari comprovar, tant a l’històric de trucades com a l’aplicació de
localització, que:

• S’ha fet una trucada d’alarma en els últims 20 dies.
• Disposem d’una posició satèl·lit dels últims 10 minuts.
• El terminal mòbil està encès i amb bateria.

2. Si tot és correcte, donarem l’agenda per realitzada sense trucar. Una vegada
s’ha donat l’agenda per realitzada, l’aplicació d’agendes crea automàtica-
ment la següent agenda periòdica segons la periodicitat indicada.
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Trobareu eines d’ajuda per
a la comunicació en el

punt “Pautes de
comunicació per a les

trucades sortints”.

És important tenir en compte que si la persona usuària es troba en situació activa i
el terminal està apagat o no tenim posició i trucada d’alarma dels darrers 20 dies,
trucarem al domicili i/o al contacte referent per informar-lo. En el moment que ens
despengin caldrà aplicar les pautes de comunicació i els continguts corresponents.
Cal recordar que si el terminal no està encès o no funciona correctament, davant
una emergència no podrem donar resposta adequada.

De vegades es pot decidir estacionar la fitxa a la finestra de trucades estacionades a
l’espera de confirmar que tot és correcte. A partir de les accions realitzades es pot
solucionar l’incident o el personal operador pot decidir obrir una avaria urgent.

Procediment d’atenció d’agendes especials

Atès que el servei de teleassistència s’adreça a persones de perfils molt
diversos, és probable que ens trobem amb agendes especials que fan
referència a situacions, prestacions o demandes concretes, amb l’objectiu
de personalitzar l’atenció que es realitza.

En tot cas, la tipologia i les observacions de la mateixa agenda ens donaran la
pauta del contingut que cal desenvolupar. En cas de dubte davant les accions a
realitzar, caldrà adreçar-se al supervisor.

1.3 Les trucades sortints no planificades

Les trucades sortints no planificades són aquelles que es fan en un moment
no programat, fruit de les necessitats de la intervenció en atendre una
trucada entrant.

Generalment, el contingut d’aquestes trucades pot ser:

• Fer un seguiment no programat a la persona usuària després d’una trucada
entrant.

• Informar els contactes referents sobre una situació o emergència.

• Demanar dades als contactes propis de l’usuari o comunitaris.

• Mobilitzar contactes propis de l’usuari o comunitaris.

Segons a qui fem la trucada sortint no planificada, podem establir la següent
classificació:

• Trucades a persones usuàries.

• Trucades a contactes propis de la persona usuària.
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• Trucades a contactes de l’entitat prestadora del servei.

• Trucades a contactes comunitaris.

L’aplicació des d’on es fan les trucades sortints no planificades és la mateixa que
s’utilitza per atendre les trucades entrants, i no existeix un programari específic
per a aquesta tasca. Per altra banda, en la fitxa informàtica de la persona usuària
disposarem de les dades d’aquests contactes.

1.3.1 Gestió de les trucades sortints no planificades

La gestió de les trucades sortints no planificades es desenvolupa dins cadascun dels
procediments d’atenció de les trucades entrants. Aquesta tasca la porta a terme el
personal operador que fa l’atenció de trucades entrants.

En el moment de tancar la trucada caldrà fer servir una codificació especifica per
a cada tipus de trucada sortint no planificada, de manera que sobre l’històric de
trucades de la fitxa de la persona usuària resta la indicació de les accions i els
motius corresponents (vegeu la taula 1.1).

Taula 1.1. Exemple de codificació per a les trucades sortints

Codi Motiu trucada sortint Codi Acció de trucada

100 Mobilització recursos empresa/entitat 200 Intervenció només centre

100.1 Mobilització ambulància CRE 301 Mobilització recurssos humans CR

100.2 Mobilització personal CRE 303 Mobilització unitat mòbil CR

120 Mobilitació recursos accés públic 306 Mobilització altres recursos CR

120.1 Mobilització recursos sanitaris públics 305 Mobilització claus per CR

120.3 Mobilitació policia local 401 Recursos mèdico-sanitaris públics

120.4 Mobilització policia nacional 402 Recursos mèdico-sanitaris privats

120.5 Mobilització Guàrdia Civil 403 Forces de seguretat

120.6 Mobilització bombers 405 Bombers

120.8 Mobilització personal ajuntament 501 Mobilització de familiars

150.1 Mobilització família/amics 502 Mobilització de veïns

150.2 Mobilització veïns 503 Mobilització d’amics o altres

150.3 Mobilització metge privat 701 Conferència servei sanitari

300.1 Seguiment rera emergència 800.1 Enviament d’incidència

300.2 CPM no contesta 800.2 Enviament d’avaria

300.3 CPM usuari/ària no contesta 800.3 Enviament d’avaria urgent

300.4 Comunicació absència 800.4 Enviament de no-conformitat

300.5 Usuari/ària avacuat/da d’emergència 800.8 Enviament sol·licitud de baixa

300.6 Agenda contestada 800.9 Enviament part de mobilització de claus

300.7 Agenda usuari/ària no contesta 901 Creació agenda especial

300.8 Trucada a contacte LOC 902 Modificació d’agendes
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Taula 1.1 (continuació)

Codi Motiu trucada sortint Codi Acció de trucada

300.9 Trucada a contacte no LOC 905 Modificació de dades

400 Programació/reprogramació de terminal 908 Trucada contactes

500 Comprovació funcionament sistema

900 Altres trucades

900.1 Usuari/ària no contesta

900.2 Usuari/ària contesta

Programari de Creu Roja

1.3.2 Contactes i recursos

A efectes de les accions a realitzar en cada cas pel personal operador, cal definir
què entenem per:

• Contactes referents de la persona usuària: són aquelles persones, entitats o
serveis de les administracions que es fan responsables de la persona usuària.
Habitualment hi trobarem familiars directes.

• Contactes de la persona usuària: són aquelles persones properes per amistat
o situació geogràfica a la persona usuària. Habitualment, veïns o amics.

• Contactes o recursos de l’entitat prestadora del servei: són aquells mitjans
de què disposa el servei per donar ajuda o suport. Habitualment, unitats
mòbils o tècnics de zona.

• Contactes o recursos comunitaris: són aquells mitjans de l’Administració o
d’altres entitats. Habitualment, metges d’ambulatori, servei d’emergències
mèdiques, mútues, policies locals o centres d’urgències socials.
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Comunicació no verbal

La formen aquells missatges que
es transmeten amb el nostre
llenguatge corporal, com ara els
gestos, els moviments i els
senyals voluntaris o involuntaris.

2. L’atenció i la gestió de les trucades entrants

Les trucades entrants són totes aquelles comunicacions dirigides cap
al centre d’atenció, independentment del canal que fem servir i de
l’interlocutor amb el qual comuniquem.

Podem diferenciar dos tipus de trucades entrants (vegeu la figura 2.1).

• Trucades entrants tècniques.

• Trucades entrants no tècniques o de persona usuària.

Figura 2.1. Tipus de trucades entrants

Diem que una trucada entrant és tècnica quan ens dona únicament informació
referida a l’estat tecnològic del terminal, unitat de control remot o dispositius
complementaris. La trucada tècnica es genera sempre de manera automàtica.

Una trucada entrant és no tècnica quan es produeix a partir de l’acció volguda de
prémer el terminal o la UCR o bé per la manca d’accions de la persona usuària en
un temps determinat.

2.1 Pautes de comunicació per a les trucades entrants

La comunicació telefònica és una transmissió oral no presencial, no veiem l’altra
persona (interlocutor) i per tant no disposem de les eines de la comunicació no
verbal (llenguatge corporal). Les característiques pròpies d’una comunicació no
presencial són (vegeu la figura 2.2):

• Manca de contacte visual.

• No disposem d’informació del missatge no verbal.

• Cal donar més importància als elements paraverbals.

• Facilitat en perdre interès en la conversa.
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Figura 2.2. Comunicació no presencial

Encara que podem trobar diferents procediments per afrontar la comunicació no
presencial, un dels més utilitzats és la tècnica del somriure telefònic:

• Cal mostrar positivitat sincera.

• Cordialitat no forçada, especialment a l’inici i al final de la transmissió.

• Amabilitat sense ser condescendent.

• Empatitzar amb el nostre interlocutor.

Les trucades entrants no tècniques o d’usuari requeriran unes pautes de comuni-
cació semblants a les trucades sortints. En aquest cas, però, cal tenir clar que es
tracta d’una trucada entrant i per tant serà imprescindible definir quin és el motiu
de la trucada.

Cal utilitzar les eines del llenguatge paraverbal per empatitzar amb el nostre
interlocutor i aclarir objectivament el motiu de la trucada.

Durant la trucada entrant diferenciem tres moments (vegeu la figura 2.3):

• Presentació: saludar, identificar-se i identificar amb qui parlem.

• Contingut: esbrinar el motiu de la trucada, sol·licitar la informació necessà-
ria.

• Desenllaç: conclusions i comiat. Recordar la disponibilitat permanent del
servei.

Figura 2.3. Moments d’una trucada
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Abans de contestar una trucada cal esperar un parell de segons, atès que el sistema
tecnològic ofereix una mínima demora. Ens hem de presentar de forma clara
i ens identificarem sempre amb el nom de l’entitat titular del servei: Servei de
teleassistència de.... Podem afegir, a continuació, el nostre nom: ...l’atén en
Joan.... Per finalitzar la presentació saludarem i ens adreçarem pel nom a la
persona usuària titular del servei: ...bon dia, Sra. Maria.

Seguidament, es procedirà amb el contingut de la trucada. Aplicant l’escolta
activa i consultant les dades que ens ofereix l’aplicació:

• Tipus de trucada segons origen.

• Històric de trucades.

• Avisos a la fitxa.

És important que el contingut de la nostra conversa ens ajudi a recollir la
informació de forma endreçada (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. Exemple d’atenció d’una trucada entrant

El tancament de la trucada ha de garantir que tots dos interlocutors han entès els
missatges. És important que l’operador/a del servei doni pas al tancament de la
trucada d’una manera ordenada, mantenint el diàleg i oferint al seu interlocutor
l’oportunitat d’afegir nova informació o bé aprofitar per acomiadar-se.

La trucada només es dona per finalitzada quan es produeix el comiat final per part
de les dues parts. Sempre cal recordar la disponibilitat permanent del servei. La
duració de la trucada no té un temps establert i aquest dependrà de les necessitats
de la situació.

Exemple de comunicació per a una trucada entrant

• Personal operador: “Servei Local de Teleassistència, bona tarda, Sra. Maria”.

• Domicili: “Bona tarda, soc una veïna”.

• Personal operador: “Bona tarda, l’atén en Joan, em permet el seu nom per dirigir-me a
vostè?”.

• Domicili: “Soc la Pietat, del 2n 3a”.

• Personal operador: “Sra. Pietat, necessita alguna cosa la Sra. Maria?”.

• Domicili: “No, no, la Maria ha tocat el botó sense voler, està tot bé”.

• Personal operador: “Entenc que han polsat el botó per error?”.
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• Domicili: “Sí, sí, la Maria és a la dutxa, tot està bé. Gràcies”.

• Personal operador: “Cap problema, si no necessiten res, aprofito per desitjar-los que passin
una bona tarda. Restem a la seva disposició. Adeu”.

2.2 Programari per a les trucades entrants

L’aplicació per a les trucades entrants és la més important del centre d’atenció
i de tot el servei, ja que ha de disposar de manera ràpida i eficient de tota la
informació de les persones usuàries.

El programari ha de permetre la configuració i diferenciació dels criteris
corresponents a les trucades entrants, aplicant un ordre de prioritats segons la
tipologia.

Així doncs, una trucada de penjoll és més prioritària que una trucada de
terminal o una trucada per alarma de fum és més prioritària que una trucada
de penjoll.

El sistema permet aplicar un text i color per a cadascun d’aquests criteris tècnics
(vegeu la figura 2.5).

Figura 2.5. Programari per a l’atenció de la teleassistència

Programari per a l’atenció de trucades PNC6 de Tunstall
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L’aplicació ha de permetre també relacionar certes característiques de la fitxa de la
persona usuària amb determinades habilitats del personal operador. D’aquesta
manera, si una persona usuària només parla anglès, el sistema ha de permetre
direccionar la trucada cap al personal operador que domina aquesta llengua. Si no
hi hagués cap operador disponible en aquell moment, la trucada serà atesa per la
resta d’operadors per tal que no quedi desatesa.

Tot plegat pretén facilitar la tasca del personal operador, ja que proporciona la
visualització i la priorització de les trucades entrants. Aquests paràmetres només
són configurables per part del personal supervisor o responsable del centre.

El sistema ens permet moure’ns per diferents finestres, mostrant o ampliant
aquelles dades que resulten necessàries per a la intervenció en curs (vegeu la figura
2.6).

Figura 2.6. Programari per a l’atenció de la teleassistència

Programari per a l’atenció de trucades PNC6 de Tunstall

Quan el personal operador atén una trucada entrant, l’aplicació mostra a la
pantalla de manera automàtica tota la informació de la persona usuària: nom
complet, edat, avisos, dades de salut, adreça i telèfon del domicili habitual,
centre de salut de referència, nom i telèfon dels contactes referents, historial
de trucades, tipologia del servei...

Amb la trucada entrant encara oberta podem atendre altres trucades entrants o fer
trucades sortints, conferencies o transferències de manera paral·lela a contactes
o recursos, segons les exigències del procediment.

Una conferència telefònica és una trucada simultània amb més de dos interlocutors
a la vegada. Permet transferir la comunicació actual amb un tercer interlocutor,
deixant nosaltres de formar part de dita comunicació.

Per tancar qualsevol trucada, l’aplicació obligarà a indicar com a mínim el motiu
d’aquesta fent servir una codificació especifica en la finestra de tancament de
trucada (vegeu la figura 2.7).
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Sistemes de codificació

Cada proveïdor acostuma a
utilitzar un sistema de

codificació propi. Existeixen
diferents sistemes de codificació:
alfabètic, numèric, alfanumèric,

assignació de colors...

Figura 2.7. Programari per a l’atenció de la teleassistència

Programari per a l’atenció de trucades UMO de Verklizan

El sistema disposarà d’un registre de trucades entrants i sortints, amb la següent
informació com a mínim:

• Nom de l’operador/a que ha atès o ha fet la trucada.

• Data, hora d’inici i finalització d’aquesta.

• Codi corresponen al motiu de la trucada entrant o sortint.

Es podrà accedir a aquest històric de trucades per tres vies:

• Des de l’expedient de la persona usuària.

• Des de l’històric de trucades realitzades per la persona operadora.

• Des del sistema general que engloba totes les trucades realitzades des del
centre.

L’accés, la consulta o l’edició de qualsevol d’aquestes dades estarà regulat pels
permisos de cada agent del sistema i haurà de ser auditable en qualsevol moment
pel responsable del centre.

El centre d’atenció ha de disposar d’un sistema que permeti la gravació de les
trucades entrants, sortints i la veu ambient de la sala, com a mesura de seguretat i
qualitat davant de qualsevol tipus d’incidència.
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2.3 Les trucades entrants de persona usuària

Podem classificar les trucades entrants de persona usuària o no tècniques segons
el seu motiu o segons el seu origen.

La classificació de les trucades per motiu és la més important, ja que cada tipus
disposa d’un procediment específic a seguir. El motiu de la trucada és la raó
objectiva de la comunicació. Trobem quatre grans blocs (vegeu la figura 2.8):

1. Trucades d’emergència: són totes aquelles en què existeix una situació
de perill evident per a la salut física, psíquica o de la situació social de la
persona usuària o del seu entorn, i que requereix la immediata mobilització
de recursos propis o de la comunitat.

2. Trucades de demanda: inclou totes aquelles en què la persona usuària o
els seus contactes sol·liciten informació o prestacions; fan suggeriments o
reclamacions o simplement fan demanda de companya telefònica.

3. Trucades de seguiment: són totes aquelles que fan referència al control de
la situació i a l’estat de la persona usuària.

4. Trucades d’assistència tècnica: inclou totes aquelles relacionades amb els
procediments tècnics, d’alta o baixa del servei.

Figura 2.8. Motius de trucada entrant

Segons les prestacions o la tipologia del servei podem incloure més o menys
motius concrets en cada bloc. En general, podem trobar:

• Trucades d’emergència:

– Social per suport puntual per a activitats bàsiques de la vida diària.

– Social per caiguda.

– Social per altres peticions.

– Social per sortida d’àrea segura.

– Social per entrada en àrea perillosa.
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– Social per excés de velocitat.

– Social per localització.

– Sanitària per caiguda o accident.

– Sanitària per urgència mèdica.

– Sanitària per intent autolític.

– Seguretat per incendi, fuita de gas, fum o inundació.

– Seguretat per agressió.

– Seguretat per robatori.

• Trucades de demanda:

– Social per suport emocional.

– Social per parlar i saludar.

– Social per sol·licitud d’acompanyament.

– Informació d’altres recursos.

– Informació del servei.

– Sol·licitud d’agendes.

– Queixes o suggeriments.

– Informació de localització no urgent.

– Ús inadequat del servei.

• Trucades de seguiment:

– Visita del tècnic proximitat.

– Comunicar paràmetres biomèdics.

– Comunicar manca d’activitat.

– Comunicar absències.

– Comunicar retorns.

– Comunicar dades.

– Comunicar sol·licitud de baixa.

– Error per pulsació no desitjada.

– Comunicar canvi de domicili.

– Actualitzar mesures legals.

– Pulsació sense resposta o tallada.

– Resposta a seguiment.

– Resposta a seguiment i localització.

– Confirmació de permanència.

• Trucades d’assistència tècnica:

– Comunicar avaries o fallada del sistema.

– Mal funcionament de la unitat de control remot.

– Retirada dels dispositius per baixa definitiva.
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– Proves de primera instal·lació.

– Proves de persona usuària.

– Visita de revisió tècnica.

– Substitució de terminal.

– Substitució de la unitat de control remot.

– Alta o substitució de dispositiu complementari.

– Reprogramació o reparació.

– Proves del personal tècnic.

– Proves prèvies correctes.

– Proves prèvies fallides.

La classificació de les trucades per criteri o esdeveniment té relació amb la
configuració dels protocols de comunicació dels dispositius tecnològics del servei.
Segons el seu origen, tenim (vegeu la figura 2.9):

• Pulsació de terminal.

• Pulsació de la unitat de control remot.

• Pulsació del terminal mòbil.

• Pulsació del detector de caigudes.

• Alarma per caiguda.

• Inactivitat del terminal.

• Inactivitat del sensor de presència.

• Inactivitat del sensor de la porta.

• Alarma de fum.

• Alarma de foc.

• Alarma de gas.

• Alarma d’inundació.

• Alarma del sensor de pressió.

• Alarma del sensor biomèdic.

• Avís per sortida d’àrea segura.

• Avís per entrada d’àrea perillosa.

• Avís per excés de velocitat.

• Avís per bateria baixa del terminal.
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Figura 2.9. Entrada d’una trucada de terminal

Programari Creu Roja, UMO de Verklizan

2.3.1 Gestió de les trucades entrants de persona usuària

El centre d’atenció ha de disposar en tot moment del recurs humà i dels tècnics
necessaris per donar atenció a les trucades entrants en un temps de demora igual
o inferior als 15 segons de mitjana, segons la normativa UNE 158401.

El factor més determinant amb referència a la gestió de les trucades entrants és que
aquestes no es podem preveure, ni en volum, duració o motiu. A l’inici de cada
torn, el personal supervisor ha de confirmar que tot el personal operador disposa
de les eines tècniques necessàries i en correcta disposició:

• Monitors

• Teclat i ratolí

• Maquinari i programari

• Terminal telefònic

• Amplificador

• Auriculars.

Durant el seu torn mantindrà contacte amb tots i cadascun dels operadors per
assegurar-se que la tasca es porta a terme segons els procediments i les prioritats
establerts, aportant solucions si s’escau. Caldrà que coordini l’equip de treball,
repartint i distribuint les feines pendents, l’atenció de trucades, el temps de
descans...

Com que les trucades no es poden preveure, és imprescindible que el
personal operador en cada torn treballi en equip. La coordinació dels
recursos i la priorització de les tasques faran assolibles els objectius
d’atenció.

La gestió de cada trucada entrant està relacionada amb el motiu d’aquesta. El
centre ha de disposar d’un protocol d’actuació per donar resposta específica a
tots els motius de trucada esperats. El personal operador ha de conèixer i aplicar
estrictament aquests protocols. Una de les principals dificultats que es pot trobar
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el personal operador és assignar cada trucada a un únic motiu concret i per tant
aplicar el protocol específic corresponent.

Amb referència a les accions que cal desenvolupar, distingim tres nivells d’actua-
ció (vegeu la figura 2.10):

• Nivell 1: aquest es limita a les accions de comunicació i informació des del
centre d’atenció.

• Nivell 2: implica la mobilització de recursos propis de la persona usuària,
comunitaris o de l’entitat prestadora, cap al domicili o lloc de l’incident.

• Nivell 3: la situació requereix el trasllat de la persona usuària a un centre
d’atenció sanitari o sociosanitari.

Figura 2.10. Nivells d’ac-
tuació davant una trucada en-
trant

Pel que fa al temps de dedicació per atendre cada trucada, aquest es divideix en:

• El temps d’atenció, que és la franja en què disposem de la trucada oberta
amb la persona usuària o contactes.

• El temps administratiu, que és la franja dedicada a fer accions de gestió
sobre l’aplicació (enregistrar trucada, fer informe, etc.).

Aquelles trucades que requereixen un temps administratiu elevat s’estacionen a
la finestra compartida de l’aplicació de llista de trucades pendents. En aquesta
finestra també es trobaran les trucades amb procediments pendents de rebre una
altra trucada entrant o fer una trucada sortint.



Teleassistència 40
Perfil, competències i activitats del professional del servei de

tecnologies de suport i cura

Vegeu la recollida i
introducció de dades en el

punt “Procés d’alta al
servei de teleassistència”,

dins de l’apartat
“Descripció del servei de

tecnologies de suport i
cura” de la unitat 1.

Procediment d’atenció de les trucades de primera instal·lació

En aquest procediment indicarem les actuacions que cal portar a terme
durant el procés de primera instal·lació per assegurar la correcta connexió
dels dispositius amb el centre d’atenció i el registre de totes les dades
necessàries al programari.

Una vegada instal·lats i configurats els diferents dispositius, el tècnic instal·lador
comprovarà el correcte funcionament dels mateixos mitjançant diferents proves.
En el cas de la teleassistència domiciliària, com a mínim, es farà una trucada des
del terminal i una altra des del penjoll. És convenient que aquesta comprovació
la faci directament la persona usuària del servei per familiaritzar-se amb l’ús dels
dispositius.

No es procedirà a fer l’alta definitiva en el servei en aquells casos en què el personal
operador del centre valori, juntament amb el tècnic instal·lador, que la trucada
entrant no compleix els mínims necessaris per a una correcta atenció.

Familiaritzar la persona usuària en
l’us de la UCR és una tasca que ha

de garantir el tècnic instal·lador en el
moment de l’alta al servei.

Amb l’objectiu d’assegurar que les dades mínimes de la fitxa són les correctes
caldrà fer-ne una comprovació. Per tot això, és recomanable fer servir un
procediment pactat entre el personal instal·lador i el personal operador (vegeu la
figura 2.11):

1. Fer la prova de trucada des del terminal. Davant la resposta del personal
operador, el personal instal·lador sempre s’identificarà i indicarà que és una
prova de terminal per primera instal·lació.

2. Seguidament es procedirà a confirmar les dades mínimes ja introduïdes a
l’aplicació. El personal operador llegirà el nom complet de les persones
usuàries, el document d’identificació, la població, l’adreça completa, els
telèfons de contacte del domicili, el nom del primer contacte i el telèfon
d’aquest. El personal instal·lador confirmarà que tot és correcte o indicarà
les modificacions necessàries.

3. A continuació, el personal instal·lador informarà de la modalitat de servei
i de les prestacions vinculades. El personal operador confirmarà que tot és
correcte i farà les anotacions oportunes sobre l’aplicació, indicant que la
persona usuària està en situació d’actiu i anotant la data d’alta.

4. El personal operador programarà les agendes de seguiment periòdic, l’agen-
da de familiarització i l’agenda d’aniversari. Es confirmarà que en la fitxa
de la persona usuària consten els recursos comunitaris necessaris.

5. Per finalitzar, es farà una trucada de prova des del penjoll i de la resta de
dispositius complementaris instal·lats en el domicili. Davant la resposta del
personal operador, el personal instal·lador sempre s’identificarà i indicarà
que és una prova de penjoll per primera instal·lació.

6. En aquesta connexió, el personal operador donarà la benvinguda al servei a
la persona usuària.
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Exemple de text de benvinguda al servei de teleassistència

Bon dia/tarda, benvingut/uda al servei de teleassistència, des d’ara som a la seva disposició
24 hores els 365 dies. Únicament prenent el botó es posarà en contacte amb nosaltres, ja
sigui des del terminal o des del penjoll. Recordi portar sempre el penjoll posat i fer una
trucada de prova una vegada al mes. Si detecta un mal funcionament del dispositiu i no pot
contactar amb nosaltres es pot posar en comunicació amb nosaltres mitjançant el telèfon
XXX.XXX.XXX.

Finalment, per acabar el personal operador farà una trucada sortint al telèfon fix
del domicili de la persona usuària per confirmar que la connexió és correcta.

Figura 2.11. Procés d’atenció de trucades de primera instal·lació

Totes les trucades es tancaran amb la codificació de motiu corresponent a una
primera instal·lació. L’atenció de les trucades de primera instal·lació requereix
un temps administratiu important. Des de la primera trucada caldrà aparcar la
fitxa a la finestra de trucades pendents. En alguns centres, aquestes trucades són
ateses per un personal operador específic.

Procediment d’atenció de les trucades sense resposta

És habitual trobar-se amb trucades entrants d’usuari sense resposta, ja sigui
per les dificultats d’audició o per la manca d’habilitats en l’ús del dispositiu
per part de la persona usuària del servei.

Davant d’aquests casos és important comprovar els següents conceptes:

• Tipus d’alarma segons el seu origen tècnic.

• Estat de les persones usuàries.

• Històric de trucades.

• Avisos a la fitxa.
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Comunicació en
semidúplex

Diem que la comunicació es fa
en semidúplex quan el sistema
només permet una direcció de

transmissió, o escoltem o parlem.

Amb aquesta informació podem valorar si es tracta d’una trucada per error,
conseqüència d’un problema tècnic, per avaria, perquè la persona usuària no és
al domicili... Si no tenim la seguretat del motiu de la trucada, s’haurà de:

• Apujar el volum de l’altaveu i insistir en la salutació.

• Passar la trucada a comunicació a semidúplex.

Si encara no tenim resposta caldrà confirmar amb el personal supervisor la
possibilitat de penjar la trucada i trucar al telèfon fix del domicili o al telèfon
mòbil de la persona usuària. Si una vegada fet tot això no tenim resposta s’haurà
de passar al procediment d’atenció per emergència sanitària.

Si tenim resposta, esbrinarem el motiu de la trucada i procedirem amb el protocol
corresponent. De vegades es pot valorar obrir una avaria per dificultats d’àudio.
Totes les trucades es tancaran amb la codificació de motiu corresponent a una
trucada sense resposta.

Procediment d’atenció de les trucades de soledat o angoixa

La soledat és un sentiment subjectiu que genera una insatisfacció amb les nostres
relacions socials i ens porta a un aïllament del nostre entorn.

La cronificació d’aquesta sensació acaba generant pensaments negatius i fins i
tot acaba en depressió, afectant la nostra capacitat de relació i la nostra salut.

La crisi d’angoixa és un trastorn puntual de por molt intens, inseguretat i
pensaments negatius. Pot anar acompanyada de patologies físiques.

Davant una trucada motivada per una situació de soledat o angoixa cal seguir el
següent procediment:

• Establir escolta activa amb la persona usuària.

• Mostrar empatia.

• Transmetre confiança i seguretat.

• Oferir opcions alternatives.

• Aportar aspectes positius.

• Acceptar la solució de la persona usuària.

És important solucionar la demanda amb el suport telefònic des del centre
d’atenció, si és possible des del nivell 1.

El personal operador farà un comunicat al coordinador de zona informant del
contingut de la trucada i sol·licitant la valoració d’una visita de seguiment. El
supervisor valorarà si és necessària la programació d’una agenda de seguiment.
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Nivell 2

Implica la mobilització de
recursos propis de la persona
usuària, comunitaris o de
l’entitat prestadora, cap al
domicili o lloc de l’incident.

Totes les trucades es tancaran amb la codificació de motiu corresponent a una
trucada per soledat o angoixa.

Si una vegada realitzada la contenció observem que la situació de la persona
usuària no millora i requereix la mobilització de recursos cal valorar la necessitat
de passar al procediment d’atenció per emergència social.

Procediment d’atenció de les trucades d’emergència social o sanitària

Entenem que es produeix una situació d’emergència quan arran de la trucada
el personal operador decideix activar recursos cap al domicili o lloc de
l’incident, nivell 2.

Aquesta situació es pot donar fruit d’una trucada sense resposta o a partir de
la informació recollida en la primera atenció. En tot cas, cal seguir el següent
procediment:

L’activació de recursos comunitaris
en cas d’emergència forma part de
les prestacions ofertes pel servei de
teleassistència.

1. Recollir tota la informació possible sobre l’emergència:

• Origen o causa

• Quan es va iniciar

• Evolució

• Persones afectades

• Situació actual

• Accessibilitat al domicili

2. Facilitar, si cal, pautes d’autoprotecció.

3. Concretar el motiu:

• Emergència social per suport puntual ABVD

• Emergència social per caiguda

• Emergència sanitària per accident

• Emergència sanitària per urgència mèdica

• Emergència sanitària per intent autolític

• Emergència de seguretat per incendi

• Emergència de seguretat per agressió

• Emergència de seguretat per robatori

4. Immediatament cal assegurar la primera assistència i l’accessibilitat al
domicili dels recursos mobilitzats. És important activar els contactes propis
de la persona usuària, comunitaris del territori o de l’entitat prestadora del
servei. Tots aquests contactes o recursos han de ser introduïts prèviament
assignats a la fitxa de la persona usuària, de manera que es mostrin a la
pantalla en el moment d’atendre la trucada.
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Nivell 3

La situació requereix el trasllat
de la persona usuària a un centre

d’atenció sanitària o
sociosanitari.

5. S’informarà el domicili, les persones usuàries o els contactes, dels recursos
mobilitzats. Serà necessari informar els contactes referents de la situació i
de les accions realitzades.

6. Es mantindrà contacte amb el domicili i els recursos mobilitzats durant
el temps de demora en l’arribada al domicili. La trucada es mantindrà
oberta:

• Si la persona usuària està sola i angoixada.

• Si la persona usuària està acompanyada però hi ha una situació fora de
control emocional.

• Si la persona usuària no pot aixecar-se i/o agafar el telèfon.

• Altres situacions on estigui especificat en la informació de la fitxa.

7. En cas contrari es tallarà la trucada entrant amb el domicili i es farà un
seguiment cada 10 minuts. En aquest seguiment cal preguntar l’evolució de
la situació: sanitària, social o de seguretat.

8. Davant l’arribada dels recursos mobilitzats confirmarem la seva valoració
in situ.

9. La persona usuària pot ser atesa i restar al domicili o es pot decidir el seu
trasllat a un centre sociosanitari. En aquest darrer cas es tracta d’un nivell
3.

10. No donarem la situació per tancada fins que la persona usuària resti atesa
davant la circumstància indicada. En alguns casos, la conclusió pot trigar
hores, com per exemple en casos d’activacions de metges ambulatoris.

11. S’informarà els contactes referents de la resolució de l’incident.

12. Finalment, el personal operador programarà una agenda per després d’emer-
gència passades 24 hores.

Totes i cadascuna de les trucades es tancaran amb la codificació de motiu
corresponent a una trucada per emergència segons la tipologia. S’omplirà un
informe detallat a cada trucada indicant les dades, les accions i les respostes
en cada cas. Aquest informe detallat es farà arribar al coordinador de zona perquè
pugui fer un seguiment del cas.

Procediment d’atenció de les trucades per manca d’activitat

La manca d’activitat al domicili es pot valorar mitjançant diferents dispositius,
prenent un botó o amb sensors de presència.

Gairebé tots els terminals de teleassistència domiciliària permeten la programació
d’un seguiment d’activitat diària. Cal configurar un temps de control: 8, 12 o 24
hores.
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Vegeu els diferents
dispositius
complementaris en el punt
“Dispositius auxiliars: la
llar domòtica”, dins de
l’apartat “Els dispositius
de les tecnologies de
suport i cura” en la unitat
2.

La trucada per inactivitat és una trucada amb veu que s’activa de manera
automàtica indicant que durant el període de temps programat no s’ha
registrat activitat al domicili.

El personal operador haurà de donar resposta a aquestes trucades amb la presen-
tació habitual. Seguidament, si té resposta esbrinarà quin és el motiu de la manca
d’activitat i procedirà amb el protocol corresponent: error, absència, avaria... Si
no té resposta actuarà seguint el protocol de trucada entrant sense resposta.

Davant aquesta tipologia de trucada és important verificar la situació de possible
absència de la persona usuària, fet que explicaria la manca d’activitat. Podem
verificar-ho trucant als contactes referents.

Procediment d’atenció de les trucades o avisos per dispositius
complementaris

Cada vegada resulta més habitual trobar serveis de teleassistència personalitzats,
amb prestacions i dispositius complementaris. Resulta important que la fitxa de
la persona usuària indiqui que disposa d’aquests dispositius i de les prestacions
corresponents.

Les trucades entrants no tècniques que es generen fan referència a situacions que
poden implicar una situació d’emergència, com són:

• Alarma per detecció de fum

• Alarma per detecció de gas

• Alarma per caiguda

• Alarma d’inundació

• Alarma per manca d’apertura de porta des de fa X hores.

La resposta que cal que doni el personal operador és l’establerta per les trucades
entrants de persona usuària. Cal recollir la informació necessària per concretar
la raó de la trucada. En cas de manca de resposta o d’emergència aplicarem el
procediment corresponent.

Procediment d’atenció de les trucades o avisos per paràmetres biomèdics
fora de patró

Atès el perfil principal de les persones usuàries del servei de teleassistència, en un
futur proper es farà imprescindible la gestió dels valors biomèdics des dels centres
d’atenció.

Actualment ja hi ha entitats prestadores del servei que ofereixen el control de:

• La tensió.
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• El pes.

• El nivell de sucre en sang.

• La saturació d’oxigen en sang.

Les persones grans amb malaltia
crònica necessiten mesurar de

manera habitual diferents paràmetres
biomèdics per al control de la seva

salut.

El registre i administració d’aquestes dades es pot realitzar sobre un programari
específic del centre d’atenció.

Les trucades entrants no tècniques que es generen fan referència a situacions que
poden implicar una situació d’emergència o de seguiment, com són:

• La persona usuària no s’ha pres la mesura segons la pauta pactada: segui-
ment.

• La mesura presa per la persona usuària es troba fora dels marges establerts
prèviament: emergència.

En el cas de l’avís per manca de mesura caldrà fer el recordatori a la persona
usuària, i en cas de reiteració, informar el contacte referent.

Si es tracta d’una trucada entrant motivada perquè la mesura biomèdica es
troba fora dels límits establerts caldrà activar el procediment d’emergència.

Procediment d’atenció de trucades d’absència o retorn

El seguiment dels moviments temporals, absències i retorns, de les persones
usuàries cerca que aquestes se sentin acompanyades pel servei. Si rebem una
comunicació d’absència i la persona es troba al seu domicili habitual caldrà
sol·licitar que activi l’alarma per comunicar l’absència. En el cas que la persona
no es trobi al seu domicili caldrà crear manualment la trucada d’absència.

La persona usuària ha de comunicar qualsevol absència major de 24 hores
al centre d’atenció mitjançant una trucada des del penjoll o terminal.

Caldrà registrar a l’aplicació les dades del moviment temporal, indicant (vegeu
la figura 2.12):

• Data i hora de sortida.

• Data i hora de retorn prevista. Cal afegir un dia més per donar temps que
avisin.

• Lloc de residència durant l’absència.

• Telèfon de contacte durant l’absència.
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Figura 2.12. Registre del moviment temporal

Programari de Creu Roja - UMO de Verklizan

Generalment, en fer el moviment temporal, l’aplicació generarà automàticament
una agenda de seguiment d’absència amb les dades introduïdes. Si no és el
cas, caldrà que el personal operador obri manualment aquesta agenda, ja que cal
modificar la situació de la persona usuària a suspensió temporal.

Recordarem a la persona usuària que en el moment de tornar al domicili ens ho
comuniqui activant l’alarma. També és convenient informar que no és adequat
desconnectar el corrent elèctric del domicili, ja que això provoca una sèrie de
trucades tècniques per part dels dispositius. Si comenta alguna cosa en aquest
sentit cal anotar-ho a la fitxa.

Si la comunicació que rebem és de retorn al domicili cal que aquesta sempre es
faci des del dispositiu, ja que comprovarem el seu correcte funcionament.

El personal operador tancarà el moviment temporal i tornarà la situació de la
persona usuària a activa. En tancar el moviment temporal, l’aplicació esborrarà
l’agenda de seguiment d’absència, i en cas contrari caldrà fer-ho manualment.

Cal observar l’històric de trucades tècniques i valorar si es requereix cap interven-
ció. La trucada es tancarà i restarà registrada amb la codificació corresponent a
absència o retorn, segons el cas.

Procediment d’atenció de trucades d’avaria

S’entén per avaria aquella situació tècnica que impedeix o dificulta la
comunicació entre els dispositius instal·lats i el centre d’atenció.
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Segons l’abast o motiu, les avaries poden ser de tipus (vegeu la figura 2.13):

• Avaria urgent és aquella que no permet la comunicació amb el centre
d’atenció mitjançant el dispositiu de control remot. Caldrà registrar la
situació i emetre un comunicat indicant clarament el motiu de l’avaria al
referent de zona per informar-lo de la situació. En cas de disposar d’unitat
mòbil a l’àrea de l’avaria es mobilitzarà de manera immediata per resoldre-
la. En tot cas, l’avaria es resoldrà en un màxim de 48 hores naturals. El
personal operador obrirà una agenda de seguiment per avaria.

• Avaria no urgent és aquella que permet la comunicació amb el centre
d’atenció mitjançant el dispositiu de control remot. Inclou situacions com la
bateria baixa o les dificultats d’àudio. Caldrà registrar la situació i emetre
un comunicat indicant clarament el motiu de l’avaria al referent de zona
per informar-lo de la situació. En cas de disposar d’unitat mòbil a l’àrea
de l’avaria es mobilitzarà quan sigui possible per resoldre-la. En tot cas,
l’avaria es resoldrà en un màxim de 7 dies naturals.

• Avaria aliena al servei és aquella que afecta el sistema de telefonia direc-
tament, no pot fer ni rebre cap tipus de trucada. S’informarà la persona
usuària que cal que contacti amb el seu proveïdor de telefonia. Es valorarà la
possibilitat de comunicar-ho al contacte referent per ajudar a fer les gestions
necessàries. Caldrà registrar la situació i emetre un comunicat indicant
clarament el motiu de l’avaria al referent de zona per informar-lo de la
situació. El personal operador obrirà una agenda de seguiment per esbrinar
l’evolució de la situació.

Figura 2.13. Classificació de les avaries
dels terminals de teleassistència

Procediment d’atenció de trucades de modificació de dades

En aquells casos en què el motiu de la trucada entrant sigui informar de noves
dades o modificar les actuals caldrà que el personal operador prengui nota i
ho registri a l’aplicació.

Algunes dades són vitals per a la prestació del servei, i només el personal operador
format en la introducció de dades podrà fer aquesta tasca. Aquests canvis hauran
de ser comunicats també al referent de zona corresponent.

Els canvis de dades poden afectar:



Teleassistència 49
Perfil, competències i activitats del professional del servei de

tecnologies de suport i cura

• Les dades de salut de la persona usuària.

• La informació referida a les activitats diàries de la persona usuària.

• El domicili habitual de la persona usuària.

• Els telèfons de contacte de la persona usuària.

• Els contactes propis de la persona usuària.

La trucada es tancarà i restarà registrada amb la codificació corresponent a
modificació de dades.

Procediment d’atenció de trucades de demandes

Entenem com a demandes aquelles sol·licituds d’accions no urgents i
programades per part de les persones usuàries o els seus contactes referents.

Cal que el personal operador conegui perfectament les prestacions corresponents a
cadascun dels serveis oferts per l’entitat titular, ja que no sempre podrem confirmar
les demandes sol·licitades.

Les demandes més habituals són:

• Agendes d’avís o despertador.

• Agendes de recordatori de medicació.

• Visites d’acompanyament al domicili.

• Acompanyaments a fer gestions.

• Gestió de cites mèdiques.

• Gestió de recursos de mobilitat.

Algunes d’aquestes demandes seran ateses pel mateix personal del centre, i
d’altres s’executaran amb el personal de proximitat corresponent. En tot cas,
sempre caldrà informar el referent de zona corresponent.

La trucada es tancarà i restarà registrada amb la codificació corresponent a la
demanda sol·licitada.

Procediment d’atenció de trucades de sol·licitud de baixa

Aquest procediment té per objecte determinar les actuacions davant una trucada
de sol·licitud de baixa definitiva del servei. Cal diferenciar entre:

• Baixa temporal: és quan per diferents motius s’aturen de manera temporal
les prestacions del servei durant un període de temps establert. La situació
de la persona usuària serà de suspensió temporal.
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• Baixa definitiva del servei: és quan es dona per finalitzat el contracte de
prestacions, que implica la retirada de tots els dispositius. La situació de la
persona usuària serà de baixa definitiva. En el cas d’usuaris públics amb
copagament o privats, el servei es deixa de facturar a partir de la data de
baixa indicada.

En aquells domicilis on el servei es presta a més d’una persona usuària, en el cas
de baixa definitiva d’una de les persones usuàries però permanència en el servei
de l’altra o d’altres, seguirem el procediment d’una modificació de dades i no el
de baixa definitiva.

Davant una trucada de sol·licitud de baixa definitiva, caldrà:

1. Adreçar sempre la sol·licitud cap al centre d’atenció, ja sigui mitjançant una
trucada del dispositiu o al telèfon d’atenció permanent.

2. El personal operador identificarà la persona que ens truca i el motiu de la
baixa.

3. Atès que la situació de baixa és difícilment reversible, cal tenir la màxima
seguretat que la persona usuària ja no requereix el servei.

4. Es codificarà la trucada amb el motiu de baixa definitiva.

5. Es canviarà la situació de la persona usuària a baixa definitiva indicant el
motiu que correspongui i la data d’efecte.

6. Es notificarà al referent de zona corresponent per tal de fer els tràmits de
recollida i documentació de la baixa.

Els motius més habituals de baixa definitiva són:

• Marxa a viure al domicili de familiars.

• Trasllat definitiu a centre residencial.

• Acompanyament continuat a domicili.

• No requereix les prestacions del servei.

• Defunció.

2.4 Les trucades entrants tècniques

L’objectiu de les trucades entrants tècniques és garantir la funcionalitat
permanent de tots els dispositius tecnològics.

Les característiques de les trucades entrants tècniques són aquests:



Teleassistència 51
Perfil, competències i activitats del professional del servei de

tecnologies de suport i cura

• Són sempre automàtiques, es generen sense cap intervenció externa.

• La seva duració és mínima, el temps de la trucada es limita al protocol de
comunicació del dispositiu.

• Són transparents, fet que vol dir que no arriben al personal operador.

• No permeten l’establiment de comunicació de veu.

• Es registren al sistema amb una codificació prèviament programada.

En aquest cas, el criteri indicat a la trucada ens indica també el motiu; per tant, la
classificació de les trucades entrants tècniques és:

1. Trucades de tall del corrent elèctric.

2. Trucades de retorn del corrent elèctric.

3. Trucades de bateria baixa del terminal.

4. Trucades de bateria baixa de la unitat de control remot.

5. Trucades de bateria baixa de dispositius complementaris.

6. Trucades d’autotest.

7. Trucades d’autotest no realitzat.

8. Trucades de dispositiu fora de cobertura.

9. Trucades de mal funcionament de dispositiu.

2.4.1 Programari per a les trucades entrants tècniques

Les trucades tècniques es registren en la mateixa aplicació que la resta de
trucades entrants; no requereixen un programari específic. Ara bé, sí que és molt
recomanable disposar d’un apartat específic al programari per a la seva explotació
diària i immediata (vegeu la figura 2.14). L’aplicació ha de permetre:

• La configuració per a l’atenció i registre automàtic d’aquests criteris de
trucada.

• La generació de llistats per franja de temps i criteri tècnic de trucada.

• Interrogar i programar els paràmetres de configuració del terminal.
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Figura 2.14. Programari per a l’explotació de llistats d’alarmes tècniques PNC Web de Creu Roja

2.4.2 Gestió de les trucades entrants tècniques

Les trucades tècniques no són ateses directament per cap operador. El sistema les
despenja, les atén, les registra i les penja automàticament. Aquest procediment
s’anomena trucada transparent.

La tasca de gestió relacionada amb les trucades tècniques és una feina que
es fa en diferit mitjançant diferents llistats.

Quan el terminal domiciliari es queda
sense bateria emet una trucada
tècnica que és atesa pel centre

d’atenció.

Pot haver-hi assignat un personal operador específic per a la realització dels
procediments d’atenció d’aquestes trucades. Generalment es traurà un llistat
d’alarmes tècniques, diferenciat per criteris, en cada inici de torn.

De vegades serà necessari interrogar o programar els paràmetres de configura-
ció del terminal des del centre d’atenció.

Procediment d’atenció de les trucades de tall del corrent elèctric

Els dispositius de teleassistència estan equipats amb una bateria que els permet
funcionar durant un temps limitat encara que no disposin de corrent elèctric.

El terminal està configurat per emetre una trucada tècnica de tall de corrent elèctric
cap al centre d’atenció durant les primeres dues hores de manera aleatòria sempre
que la situació es mantingui. Aquesta configuració vol evitar el col·lapse de les
línies d’entrada del centre en cas de fallida elèctrica en una zona àmplia.

A l’inici de cada torn, el personal encarregat d’aquesta tasca farà un llistat
amb les trucades de tall de corrent elèctric durant les darreres 8 hores.

Una vegada el personal operador disposa del llistat, caldrà:
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1. Entrar en cadascuna de les fitxes.

2. Observarem a l’històric de trucades si posteriorment a la trucada de tall de
llum s’ha produït una trucada de retorn de corrent elèctric. En cas afirmatiu
donarem el cas per tancat, i en cas contrari continuarem.

3. Confirmarem si la persona usuària es troba en situació de suspensió tempo-
ral. En cas afirmatiu donarem el cas per tancat amb les següents accions:

• Caldrà anotar al moviment temporal que s’ha tret la llum del domicili.

• En el moment del retorn caldrà confirmar el correcte funcionament
dels dispositius.

4. Si la persona usuària es troba en situació d’actiu caldrà:

• Trucar al domicili i esbrinar on es troba el problema elèctric:

– És un incident extern al domicili: tranquil·litzar la persona usuà-
ria, programar el seguiment de la situació i valorar informar-ne el
contacte referent.

– Únicament al domicili de la persona usuària: caldrà sol·licitar
la revisió dels interruptors generals i l’activació de recursos per
donar suport. En cas de no poder solucionar-ho, tranquil·litzar la
persona usuària, programar el seguiment de la situació i valorar
informar el contacte referent.

– Solament es troba afectat el terminal: concretar si es tracta
d’una afectació del dispositiu o de la instal·lació elèctrica (endoll).
Obrir una avaria urgent adreçada al referent de zona, amb la qual
cosa es crearà una agenda de seguiment d’avaria.

• En cas de manca de resposta, tornarem a trucar a les dues hores.

• Si en finalitzar el torn no ha estat possible localitzar la persona usuària
trucarem al contacte referent.

Codificarem cadascuna de les trucades realitzades indicant si s’ha parlat o no amb
la persona usuària, o amb els contactes. A les notes de cada trucada anotarem les
accions, les informacions o els resultats.

Procediment d’atenció de les trucades de bateria baixa de terminal

Els terminals de teleassistència disposen d’una bateria interna que permet durant
un temps limitat que l’equip pugui funcionar sense corrent elèctric. Cal recordar
que per contactar amb el centre d’atenció sempre serà imprescindible que hi hagi
línia de telèfon, fixa o mòbil.

La norma UNE 158401 estableix que el temps mínim que ha de restar operatiu un
terminal funcionant amb la bateria és de 24 hores, encara que això pot dependre
de diferents variables, com ara: tipus de terminal, tipus de bateria, antiguitat de la
bateria, ús d’aquesta bateria...
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Per poder assolir aquest objectiu de prestació de la bateria cal fer un manteniment
dels terminals per tal de substituir de manera programada les bateries més velles.
La trucada entrant tècnica de bateria baixa de terminal es pot produir:

• Quan la bateria del terminal s’està esgotant fruit d’un tall de corrent elèctric.

• De manera reiterada quan l’estat de la bateria és dolent i per tant no permet
l’autonomia mínima establerta en cas de caiguda elèctrica.

L’alarma de bateria baixa del terminal ens indica una situació de perill
referent a l’autonomia d’aquest i, per tant, serà necessari prendre mesures
correctores.

A l’inici de cada torn, el personal encarregat d’aquesta tasca farà un llistat amb
les trucades de bateria baixa de terminal durant les darreres 8 hores. Una vegada
el personal operador disposa del llistat, és necessari:

1. Entrar en cadascuna de les fitxes.

2. Comprovar a l’històric de trucades si abans de la trucada de bateria baixa de
terminal s’ha produït una trucada de tall de corrent elèctric. En cas afirmatiu
cal seguir el procediment de trucada de tall de corrent elèctric i donar la
incidència per tancada; en cas contrari, cal continuar.

3. Confirmar si la persona usuària es troba en situació de suspensió temporal.
En cas afirmatiu cal anotar al moviment temporal la necessitat de programar
un manteniment quan la persona usuària torni al seu domicili i donar el cas
per tancat.

4. Si la persona usuària està en situació activa i no ens consta cap tall de corrent
elèctric anterior a la trucada de bateria baixa de terminal cal contactar amb
ella per demanar-li una prova del dispositiu.

5. En cas de contacte correcte es farà un comunicat d’avaria no urgent adreçat
al referent de zona.

6. En cas de no contacte es farà un comunicat d’avaria urgent adreçat al referent
de zona i es crearà una agenda de seguiment d’avaria.

7. En cas de manca de resposta cal tornar a trucar a les dues hores. Si en
finalitzar el torn no ha estat possible localitzar la persona usuària trucarem
al contacte referent.

Codificarem cadascuna de les trucades realitzades indicant si s’ha parlat o no amb
la persona usuària, o amb els contactes. A les notes de cada trucada anotarem les
accions, les informacions o els resultats.
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Procediment d’atenció de les trucades de bateria baixa d’unitat de control
remot

La unitat de control remot és el comandament a distància que activa el dispositiu
d’alarma en cas de pulsació. Pot ser un penjoll o una polsera. La persona usuària
ha de disposar obligatòriament d’aquest dispositiu.

Aquest control remot disposa d’una bateria que permet el seu funcionament de
manera autònoma sense necessitat de cap recàrrega. Aquesta pila té una durada
d’entre 4 a 6 anys, segons tipus i ús.

La trucada entrant tècnica de bateria baixa d’unitat de control remot es
produeix quan la bateria de la unitat de control remot s’està esgotant.

L’avís es fa amb prou anticipació i per tant habitualment aquesta situació es resol
dins dels manteniments programats.

El personal encarregat d’aquesta tasca elaborarà un llistat amb les trucades de
bateria baixa de penjoll durant la darrera setmana. Aquest llistat es passarà als
referents de cada zona per verificar els manteniments programats.

Procediment d’atenció de les trucades de bateria baixa de dispositius
complementaris

Tots els dispositius associats al terminal domiciliari fan servir sistemes de trans-
missió sense fils i són energèticament autònoms: un detector de caigudes, un
sensor de presència...

Això vol dir que funcionen amb petites bateries o piles de corrent. Per assegurar
el seu funcionament cal establir uns avisos de bateria baixa per a cadascun dels
dispositius. Aquestes trucades tècniques indicaran quin és el dispositiu que té la
bateria baixa. L’avís es fa amb prou anticipació.

Caldrà procedir de la mateixa manera que amb l’atenció de les trucades de bateria
baixa de la unitat de control remot.

Procediment d’atenció de les trucades tècniques reiterades

Puntualment, es pot produir, per avaria del dispositiu, l’activació repetitiva d’una
alarma tècnica. Aquesta situació pot provocar que la persona usuària resti sense
línia de telèfon, ja que aquesta es troba constantment ocupada amb l’emissió de
les trucades sortints del terminal.

Recordeu que les alarmes tècniques són transparents i que, per tant, el
personal operador del centre no les observa directament.
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Aquesta situació es pot detectar en treure el llistat d’alarmes tècniques o per
la trucada de la persona usuària o familiar informant d’una anomalia en el
funcionament del dispositiu.

Les accions que cal portar a terme davant una alarma tècnica són:

1. Sol·licitar a la persona usuària que activi el penjoll.

2. Una vegada atesa la trucada entrant no tècnica, reprogramar el terminal per
anul·lar els avisos tècnics.

3. En el cas que no sigui possible la reprogramació es demanarà a la persona
usuària que apagui o desendolli del corrent el seu terminal.

4. El personal operador omplirà un comunicat d’avaria urgent al referent de
zona per a la seva resolució abans de 48 hores.

5. Es programarà una agenda de seguiment de l’avaria durant 48 hores.

El fet de reprogramar, apagar o desendollar el dispositiu és important, ja que, en
cas contrari, ens trobarem amb:

1. Impossibilitat de contactar amb el domicili, perquè sempre comunica.

2. Pot produir-se una sobrefacturació de la línia telefònica en la factura de la
persona usuària.

Procediment d’atenció dels avisos d’autotest no realitzat

L’autotest és el procediment que mitjançant la seva programació, tant en el
terminal de la persona usuària ubicat al domicili com al centre d’atenció, permet
verificar de manera automàtica el bon funcionament de tot el sistema d’alarma.

Per tal que resulti efectiu és necessari que l’autotest estigui programat i sincro-
nitzat, tant al terminal com al centre d’atenció. Seguidament estudiarem els
procediments que cal seguir des de l’alta en aquesta prestació fins a les diferents
incidències que es poden produir.

En el moment de l’alta cal:

1. Informar que aquesta prestació és opcional, és a dir, que no és universal per
a totes les persones usuàries del servei. És important no renunciar, ja que es
considera una eina de seguretat del sistema molt important i imprescindible
per detectar problemes.

2. En la sol·licitud d’alta en el servei, en format paper, i també en la fitxa
informàtica ha de quedar constància de si la persona usuària disposa o no
d’aquesta prestació.

3. En el moment en què el tècnic activa el terminal del domicili l’autotest cal
que ho comuniqui de forma clara al personal operador del centre perquè ho
faci constar en la seva fitxa.
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L’autotest sempre es programa amb una periodicitat de 15 dies i de manera
sincronitzada amb el programari del centre d’atenció.

Quan al centre rep una trucada entrant tècnica d’autotest no realitzat és degut
al fet que segons els paràmetres que estan programats a l’aplicació informàtica
del centre, aquest no ha rebut per part d’aquell terminal la trucada automàtica
d’autotest.

Aquest avís és tècnic i, per tant, transparent per al personal operador; cada nit es
fa un llistat d’aquests avisos per al seu tractament.

Com diem, no es tracta de cap trucada real, sinó d’un avís. Les mesures que cal
portar a terme són:

1. Confirmar que la persona usuària no és baixa definitiva del servei i disposa
d’aquesta prestació; en cas negatiu, esborrar de la fitxa informàtica la
programació de trucada periòdica i donar per finalitzat el procediment. En
cas afirmatiu, continuar.

2. En cas d’absència registrada cal indicar a l’apartat observacions del movi-
ment temporal “verificar autotest” i donar el cas per finalitzat.

3. En cas de persona usuària en actiu, trucar al domicili i demanar que ens facin
una pulsació del penjoll per verificar el bon funcionament del dispositiu.

4. Si la trucada entrant d’alarma entra al centre sense problemes cal repro-
gramar el paràmetre de l’autotest en el terminal i donar la situació per
finalitzada.

5. Si no és possible la reprogramació del terminal, s’ha de fer un comunicat
d’avaria per mal funcionament de l’autotest i seguir el procediment establert
per a avaries no urgents.

6. En cas que la trucada entrant de prova no entri al centre cal fer un full
d’avaria urgent i seguir el procediment establert.

7. Si en trucar al domicili no respon ningú cal estacionar l’avís i fer-ne
seguiment durant aquell torn.

8. Si no hi ha resposta cal mirar de trucar als contactes per esbrinar quelcom.

Procediment d’atenció d’altres avisos tècnics

La constant innovació en les tecnologies i les prestacions dels serveis per tenir cura
de les persones fa que també es generin nous avisos tècnics per donar seguretat
als dispositius instal·lats.

Així doncs, ens podem trobar amb avisos tècnics. En cada cas cal concretar els
procediments que cal seguir segons la configuració de la tecnologia i del servei.
Són els següents (vegeu la figura 2.15):
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• Unitats sense cobertura de telefonia GSM.

• Unitats sense cobertura GPS.

• Unitats sense cobertura de dades mòbils.

• Unitats amb UCR desconnectats.

• Unitats amb dispositius perifèrics desconnectats.

Figura 2.15. Programari per al seguiment d’unitats del servei Cuidat+

Creu Roja i Carelife
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3. Seguiment de les trucades entrants i sortints

El personal operador ha de conèixer les tècniques de treball adequades als
sistemes de registre amb els quals treballa per poder fer amb èxit totes les seves
tasques i saber com aplicar-les en el dia a dia.

Aquests recursos inclouen les diferents eines de gestió de la informació, així com
les pautes de comunicació escrita per a l’elaboració de comunicacions i informes,
i la correcta codificació de les diferents actuacions realitzades.

També caldrà que tingui present la importància del treball en equip i multitasca,
que conegui les característiques del lloc de treball (depenent si és personal
operador o supervisor) i els sistemes de comunicació, gestió i registre de la
informació.

3.1 Treball en equip i multitasca

La feina que porta a terme el personal operador del centre d’atenció requereix
fonamentalment un bon treball en equip. Els objectius establerts de tipus
quantitatiu i qualitatiu són comuns per a tot l’equip d’operadors en cadascun dels
torns de treball:

Un equip de treball necessita la
implicació de tots els individus que el
formen amb les seves habilitats i
competències.

• Els objectius quantitatius són:

– Indicador de temps de demora, aquest ha de ser inferior o igual a 15
segons.

– Durada de les trucades, ha de ser igual o major a 90 segons.

– Mobilització de recursos i avís a referents en el menor temps possible.

• Els objectius qualitatius són:

– Atenció personalitzada per a cada persona usuària.

– Resposta a les diferents necessitats plantejades (social, sanitària, etc.).

Atès que el volum i tipologia de les trucades entrants és una incògnita i no es pot
planificar, és important que el personal operador treballi de manera coordinada,
formant equip.

El treball en equip es basa en un concepte clau, la cooperació, entesa com
la voluntat d’aportar i compartir per assolir un objectiu comú.
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Les principals característiques del treball en equip es resumeixen en les cinc ‘C’
(vegeu la figura 3.1):

• Complementarietat: cada persona ha d’entendre i assumir la seva funció
o rol definit dins l’estructura funcional de l’operatiu. També ha de conèixer
i respectar la funció de la resta de persones de l’equip. Totes i cadascuna de
les parts son necessàries per assolir l’objectiu.

• Coordinació: el personal supervisor ha de guiar el grup amb lideratge i
cadascun dels integrants ha de seguir les instruccions d’aquest amb respecte.

• Comunicació: l’intercanvi de la informació he de ser fluid i eficient.

• Confiança: tothom ha de col·laborar de manera proporcional en l’assoli-
ment de l’objectiu comú sense posar els seus interessos per davant dels del
grup.

• Compromís: els problemes i les solucions són responsabilitat de tots.

Figura 3.1. Les cinc “C” del treball en equip

L’atenció del servei de teleassistència és una tasca en què intervenen diferents
figures professionals. La coordinació entre companys és molt important i cal tenir
una actitud favorable al treball en equip, com per exemple:

• Establir comunicació amb la resta de personal.

• Seguir les indicacions del supervisor.

• Posar els objectius del grup per sobre dels personals.

• Donar suport a la resta de l’equip.

• Informar dels errors per tal que es tinguin en compte.

La multitasca és la realització simultània, per part de la persona, de
diferents accions no relacionades entre si i amb finalitats diferents.
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Al centre d’atenció, la multitasca permet que una mateixa persona operadora
afronti diferents tipus d’intervencions en un mateix moment. Així doncs, mentre
s’atén una trucada entrant, al mateix temps es va omplint l’informe de la trucada
per tal que en quedi constància. Tanmateix, es pot atendre una nova trucada
entrant mentre s’està a l’espera que l’anterior sigui resolta per un tercer agent (veí,
valoració del metge, espera de l’ambulància...).

El treball en equip i la multitasca són procediments de funcionament estandardit-
zats a tots els centres d’atenció de trucades.

3.2 Descripció del lloc de treball (DLT)

Quan parlem del lloc de treball podem entendre diferents significats: uns fan
referència a l’espai físic, a les eines pròpies del treball, al mobiliari o al lloc dins
la jerarquia de l’organització.

En el nostre cas entendrem el lloc de treball com les tasques assignades a la
categoria de la persona treballadora, concretament: personal operador i personal
supervisor del centre d’atenció.

La descripció del lloc de treball (DLT) ens permet delimitar les funcions i
assignar les responsabilitats a cada persona.

La DLT és una eina bàsica per concretar el perfil de la persona treballadora
per cada categoria i ens ajuda en la recerca i selecció dels millors candidats. És
necessari que en l’organització tots els treballadors coneguin la seva DLT i la dels
companys amb els quals es relacionen a nivell laboral. Detallarem en cada cas:

• La missió: és el motiu o la finalitat del lloc en l’organització. Per què
existeix i quins són els resultats que s’esperen d’aquell lloc. Normalment,
cada lloc de treball únicament podrà tenir una missió. Als llocs operatius
les responsabilitats coincideixen amb la missió.

• Les responsabilitats bàsiques: són les accions específiques que es realitzen
en el lloc de treball.

• Les relacions que manté qui ocupa el lloc, a nivell intern i extern.

• El perfil de formació mínim necessari.

• Les competències, les aptituds i les capacitats necessàries per al desenvolu-
pament de les funcions.
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3.2.1 DLT personal operador de teleassistència

El lloc de treball del personal operador és un lloc operatiu i, per tant, les respon-
sabilitats coincideixen amb la missió. Les responsabilitats bàsiques del lloc de
treball del personal operador del centre d’atenció d’alarmes de teleassistència són:

• Atenció i seguiment de les trucades entrants i sortints, de tot tipus i per
qualsevol canal.

• Mobilització i seguiment dels recursos propis o aliens.

• Atenció de les trucades d’agenda de tot tipus.

• Registre de la informació relativa a les atencions realitzades: codificació i
informes.

• Introducció i modificació de dades de les fitxes de les persones usuàries.

• Atenció a la resta de personal tècnic del projecte.

• Registre i comunicació de la informació referent a incidències o demandes.

• Registre de les comunicacions de moviments temporals o canvis d’estat de
les persones usuàries.

Totes aquestes accions es realitzaran segons els procediments establerts per
l’entitat del servei. Alhora, les relacions internes i/o externes que haurà de
realitzar el personal operador van dirigides cap a:

• Persones usuàries del servei.

• Familiars, contactes o referents.

• Personal tècnic instal·lador.

• Personal tècnic coordinador de zona.

• Col·laboradors de l’entitat o personal en pràctiques.

• Personal tècnic de les unitats mòbils.

• Personal de l’àmbit de salut o de l’àmbit social de l’Administració o d’altres
entitats.

• Personal tècnic dels serveis d’emergències mèdiques.

• Personal dels cossos i les forces de seguretat.

Les titulacions formatives requerides per treballar d’operador del servei de
teleassistència en un centre d’atenció son:

• Cicle de grau mitjà en atenció a persones en situació de dependència.
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• Cicle de grau mitjà en tècnic d’emergències sanitàries.

• Certificat de professionalitat en gestió de trucades de teleassistència.

També es valora formació o experiència en:

• Comunicacions o telefonista.

• Primers auxilis o àmbit sanitari.

• Persones dependents.

Les competències que requereix el lloc de treball son:

• Tolerància a l’estrès

• Planificació i organització

• Escolta activa

• Comunicació oral persuasiva

• Bona comunicació escrita

• Anàlisi de problemes

• Treball en equip

3.2.2 DLT personal supervisor de teleassistència

El personal supervisor del centre d’atenció té com a missió coordinar,
supervisar i dirigir l’equip del centre d’atenció per assolir la correcta
aplicació dels procediments establerts prèviament per les diferents tasques
realitzades.

Les responsabilitats bàsiques del lloc de treball del personal supervisor del
centre d’atenció d’alarmes de teleassistència durant el seu torn se centren en:

• Control i gestió dels recursos humans del centre d’atenció.

• Control i gestió dels recursos humans de les unitats mòbils.

• Control i gestió de les eines de treball tecnològiques del centre d’atenció.

• Repartiment de funcions específiques de l’equip de personal operador.

• Resolució de situacions fora procediments.

• Supervisió dels tancaments de codificacions i informes de totes les trucades.
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• Enviament dels informes de les actuacions realitzades.

• Enviament dels incidents i demandes realitzats als referents indicats.

• Control i gestió de les mobilitzacions de claus realitzades.

• I en cas necessari, les mateixes que el personal operador.

Aquestes accions es realitzaran segons els procediments establerts per l’entitat
gestora. Les relacions internes i/o externes que haurà de desenvolupar el personal
supervisor van dirigides cap a:

• Personal operador.

• Persones usuàries.

• Familiars, contactes o referents.

• Personal tècnic instal·lador.

• Personal tècnic coordinador de zona.

• Col·laboradors de l’entitat o personal en pràctiques.

• Personal tècnic de les unitats mòbils.

• Personal de l’àmbit de salut o de l’àmbit social de l’Administració o d’altres
entitats.

• Personal tècnic dels serveis d’emergències mèdiques.

• Personal dels cossos i forces de seguretat.

Entre les titulacions requerides per desenvolupar aquesta tasca podem trobar:

• Diplomat en l’àmbit social.

• Diplomat en l’àmbit sanitari.

• Experiència laboral de més de 10 anys en la gestió de trucades de teleassis-
tència.

També es valora formació o experiència en:

• Direcció d’equips i solució de problemes.

• En l’àmbit de les comunicacions.

• Primers auxilis o àmbit sanitari.

• Persones en situació de dependència.

Les competències que requereix el lloc de treball son:
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• Tolerància a l’estrès

• Meticulositat

• Planificació i organització

• Delegació

• Lideratge

• Anàlisi de problemes

• Treball en equip

• Resistència

• Compromís

3.3 Comunicacions dins el centre d’atenció

Les comunicacions internes al centre d’atenció es produeixen per dues vies:

• Entre el personal operador del mateix centre.

• Entre el personal operador i el personal supervisor.

Aquestes comunicacions es poden donar a nivell escrit o verbal. La comunicació
escrita és la més utilitzada i recomanada dins del centre d’atenció. Deixa
constància del que es vol transmetre i pot ser consultada en qualsevol moment.
Cal tenir en compte els següents aspectes:

• S’ha de redactar en el moment que succeeix.

• Ha de ser concreta i directa.

• No requereix disponibilitat immediata per part del receptor.

• Resta registrada en l’aplicació.

• Optimitza el temps de dedicació del receptor i emissor.

Un lloc habitual de l’aplicació per registrar aquestes comunicacions escrites és
la finestra de trucades estacionades (vegeu la figura 3.2).
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Figura 3.2. Registre de comunicacions entre el personal operador

Programari de Creu Roja, PNC de Tunstall

3.3.1 Pautes per a la comunicació escrita

El personal operador i supervisor del centre fa servir de manera continuada la
comunicació escrita per: fer el registre de la informació i les accions realitzades
en cada trucada i introduir o modificar dades de les fitxes de les persones usuàries
o contactes. La comunicació escrita ha de ser:

• De fàcil comprensió: que s’entengui per si mateixa.

• Objectiva: ha d’evitar incloure valoracions subjectives o personals.

• Descriptiva: ha d’indicar les particularitats i les característiques de la
situació.

• Estructurada: el missatge ha de seguir una línia lògica de motius i accions.

• Ha de fer un ús correcte de les regles gramaticals.

• Utilitzar un vocabulari adequat.
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3.3.2 Gestió de la informació entre personal operador i personal
supervisor

Aquesta comunicació és especialment important, ja que és essencial per al correcte
funcionament de l’activitat del centre d’atenció. La comunicació entre el personal
operador i el personal supervisor ha de ser:

• Constant: s’ha de mantenir oberta durant tot el temps de treball, per
ambdues parts.

• Fluida: ha de ser ordenada, estructurada i sense interrupcions.

• Eficient: atès que el personal supervisor ha d’atendre diferents comunica-
cions.

En molts casos, el personal operador haurà d’omplir un informe escrit que
posteriorment revisarà el personal supervisor.

3.3.3 Gestió de la informació en el canvi de torn

L’activitat del centre d’atenció és contínua, 24 hores al dia els set dies de la
setmana. Per donar aquest servei s’organitza la jornada de treball en torns.
Habitualment existeixen tres torns:

• Matí

• Tarda

• Nit

Determinades empreses poden disposar també de torns de cap de setmana.
Aquests acostumen a ser jornades laborals de menys hores setmanals, però
distribuïts en torns més llargs, com per exemple: jornada de dissabte i diumenge
de 12 hores diàries amb el descans reglamentari.

En el moment del canvi de torn, el personal sortint ha d’informar de les
situacions pendents de resolució o dels avisos relacionats amb les tasques
a realitzar. En aquest canvi, la comunicació es dona a nivell bàsic entre el
personal operador entrant i sortint de cada torn i a nivell avançat entre el
personal supervisor

La informació mínima que ha de traspassar un operador en el canvi de torn a
l’operador entrant i referida a la seva tasca és:

• Dades referents a les mobilitzacions en curs pròpies pendents de finalització.
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• Informació de les trucades estacionades pròpies pendents d’accions.

• Anomalies de les eines de treball del lloc d’atenció.

En el cas del canvi de torn del personal supervisor, per facilitar aquest traspàs de
dades, disposa d’un full digital on es registra per escrit la informació necessària
(vegeu la figura 3.3). Aquest document cal que indiqui, com a mínim, els següents
apartats:

Figura 3.3. Full de canvi de torn del personal supervisor

• Dades dels informes d’emergències en curs, no finalitzats.

• Informació de totes les trucades estacionades.

• Recull d’informes enviats als coordinadors de zona.

• Recull d’incidències enviades als coordinadors de zona.

• Gestió d’alarmes tècniques transparents.

• Situació dels documents pendents d’introducció a la base de dades.

• Informació dels moviments de claus en custòdia: entrades, sortides, altes i
baixes.

• Dades de les incidències referents als recursos humans del centre.

• Dades de les incidències tècniques dels recursos materials del centre.
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• Estat dels sistemes de seguretat.

• Avisos de procediments específics.

3.4 Registre d’informació a l’aplicació

El centre d’atenció ha de disposar d’un manual d’introducció de dades que
indiqui on i de quina manera es graven les dades a l’aplicació informàtica.

La informació que s’observa a l’aplicació, en el moment d’atendre una trucada en-
trant o sortint, pot modificar el procediment a seguir i el resultat de la intervenció.
Per exemple, davant d’una trucada sense resposta, la nostra actuació es pot veure
modificada si en l’apartat “Avisos” de la fitxa s’indica que la persona usuària té
problemes d’oïda.

És per això que resulta indispensable que tot el personal que fa servir l’aplicació
d’atenció i gestió conegui perfectament les regles d’introducció i modificació de
dades. En aquest sentit, haurà de tenir en compte:

• La informació a la fitxa de la persona usuària.

• La codificació i el detall de les trucades.

• Els informes d’emergència.

3.4.1 Informació a la fitxa de la persona usuària

Amb referència a les dades introduïdes a l’aplicació respecte a la persona usuària
cal explicar que aquesta informació es recull en diferents moments i per diferents
persones del servei:

• Procés de sol·licitud: és el moment en què es produeix la demanda i la
primera recollida d’informació per part del personal de captació d’usuaris
o dels serveis socials.

• Procediment de primera instal·lació: durant la visita al domicili per fer
la instal·lació dels dispositius necessaris es concreta i completa més la fitxa
de la persona usuària, dels contactes i de la informació dels dispositius, per
part del personal tècnic instal·lador o del personal coordinador de zona.

• Atenció de trucades: la informació varia al llarg del temps, i ja sigui per
trucades entrants o sortints, el personal operador ha d’incloure noves dades
i modificar d’anteriors.

• Visites de seguiment: les visites programades per part dels coordinadors
de zona o el personal d’acompanyament pot generar noves dades.
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La base de dades és única i el programari de teleassistència ha de permetre
accedir de manera remota perquè qualsevol dels tècnics del servei amb els
permisos corresponents pugui accedir, consultar, introduir o modificar dades
en qualsevol moment (vegeu la figura 3.4).

Figura 3.4. Programari web per a l’accés remot a la base de dades

Programari de Creu Roja, PNCweb de Tunstall

En la fitxa de la persona usuària, i en relació amb la seva informació, podem
diferenciar les següents àrees de dades:

• Del domicili: adreça, tipus d’habitatge, accés, claus en custòdia...

• Pròpies de les persones titular i beneficiaris: nom complet, edat, avisos,
salut, ajudes...

• Dels contactes: familiars, veïns, amics, metges, asseguradores, de l’entitat
prestadora, comunitaris...

• Dels equips i tecnologia instal·lats: tipus, model, número de sèrie...

3.4.2 Codificació i detall de les trucades

Cadascuna de les trucades entrants o sortints ateses pel personal operador
requereix una codificació especifica.

La codificació de la trucada té quatre apartats bàsics:

• Motiu de la trucada: només pot ser un únic motiu.
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• Accions realitzades: es tracta d’una opció multiresposta que permet afegir
més d’una opció, però sempre cal que n’hi hagi una com a mínim.

• Resultats: es tracta d’una opció multiresposta que permet afegir més d’una
opció, però sempre cal que n’hi hagi una com a mínim.

• Detall de la trucada: ens permet indicar un text per ampliar i detallar la
informació necessària.

Encara que hi ha aplicacions en què podem unificar diferents d’aquests apartats,
és indispensable que a l’històric de trucades o sessions hi constin de manera
clara. Habitualment es fan servir codis numèrics per agilitzar el tancament de
les codificacions (vegeu la figura ??):

Figura 3.5. Detall de la codificació i tancament d’una trucada

Aplicació de Creu Roja, UMO de Verklizan

Darrerament s’ha incorporat el concepte de sessió per agrupar una o més trucades
entrants o sortints relacionades per un motiu únic comú. Això permet reduir
a l’històric el volum d’informació visualitzada, fent més eficient la tasca del
personal tècnic del servei.

Per exemple, una única sessió amb motiu d’emergència social pot incloure
diferents trucades entrants i sortints del domicili de la persona usuària i diverses
trucades sortints a contactes de diferent tipologia. Aquesta sessió disposarà d’un
motiu únic, diverses accions realitzades, diferents resultats i un detall de text.

En la fitxa de la persona usuària disposarem d’un llistat de totes les trucades
entrants i sortints ateses amb el detall corresponent (vegeu la figura ??):

1. Criteri de la trucada.

2. Codificació realitzada: motiu, accions, resultats i detall.

3. Línia d’entrada.

4. Número des del qual es truca (CLI).
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5. Protocol fet servir pel terminal.

6. Temps de protocol.

7. Temps de demora en l’atenció.

8. Temps de durada de la trucada.

9. Personal operador que ha atès la trucada.

Figura 3.6. Detall de la codificació i tancament d’una trucada

Programari de Creu Roja, PNC de Tunstall

3.4.3 Informe d’una emergència

Generalment, s’entén que la situació d’emergència és aquella que requereix una
ajuda externa presencial; per tant, es tracta d’una intervenció de nivell 2. En
aquest cas, la trucada o sessió serà controlada de manera immediata pel personal
supervisor.

El personal operador seguirà el procediment establert i caldrà que ompli amb
detall un informe escrit que restarà adjunt a la sessió d’emergència.

Davant d’una trucada d’emergència,
el personal operador ha d’aplicar els
procediments establerts per l’entitat

prestadora.

L’informe ha de tenir una estructura clara, ser descriptiu i entenedor per qualsevol
persona aliena al servei. I indicarà, de manera cronològica:

1. Quin motiu i criteri ha originat la trucada.

2. Amb qui es parla.
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3. Quina persona o persones estan afectades.

4. L’origen, l’abast i la durada de la situació.

5. L’accessibilitat al domicili.

6. Cadascuna de les accions que realitza.

7. Totes les informacions que rep en cada trucada.

8. Les instruccions que rep per part del personal supervisor.

9. Els motius que porten a dur a terme cada acció.

10. La informació transmesa pels recursos mobilitzats al domicili.

11. Conclusions i desenllaç.

De vegades es disposa, al final del redactat, d’un resum de l’activitat i dels fets
esdevinguts (vegeu la figura 3.7).

Figura 3.7. Informe emergència

Centre de Coordinació de Creu Roja a Catalunya
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3.5 Comunicacions als tècnics de zona

Una part important de la informació es rep al centre d’atenció. Aquesta no pot
restar aturada i ha de ser traspassada als referents territorials. Aquests, des de la
proximitat, duran a terme les accions establertes de seguiment segons les dades
rebudes.

Els tècnics de zona no poden fer correctament la seva tasca si no reben de
manera continuada les comunicacions del centre d’atenció.

Aquestes comunicacions s’anomenen incidència. Un cop rebudes, es registren en
la mateixa fitxa o expedient de la persona usuària i poden ser dels següents tipus:

• Sol·licituds tècniques

• Demandes

• Informes d’emergències

• Seguiments

El registre de les incidències permet que, en el moment d’atendre una trucada o
fer una consulta, es pugui accedir ràpidament a tota la informació (vegeu la figura
3.8).

Figura 3.8. Incidents o comunicacions

Programari de Creu Roja - PNC de Tunstall

Per crear una incidència s’han de seguir els següents passos (vegeu la figura 3.9):
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Vegeu la metodologia
referent a les avaries en el
punt “Procediment
d’atenció de trucades
d’avaria”, dins de l’apartat
“L’atenció i la gestió de les
trucades entrants”.

1. S’ha d’assignar a un expedient i a una persona usuària.

2. S’ha de definir el tipus i subtipus.

3. Cal indicar si es tracta d’una comunicació tancada (que no requereix cap
acció posterior) o pendent (que requereix alguna acció per part del territori).

4. Cal anotar les accions realitzades.

5. Cal escriure un text amb el detall del comunicat.

Figura 3.9. Crear un incident

Programari de Creu Roja - PNC de Tunstall

Una vegada ha estat registrat a l’aplicació, s’ha de fer l’enviament manual o
automàtic de la comunicació al referent corresponent. L’accés a l’incident es pot
fer en qualsevol moment per part de tot el personal del projecte autoritzat per afegir
o modificar la informació registrada. De vegades el personal del territori disposa
d’un accés web que li permet visualitzar totes les comunicacions en qualsevol lloc,
simplement amb un terminal amb connexió a internet.

3.5.1 Sol·licituds tècniques

Les sol·licituds tècniques son aquelles comunicacions relacionades amb
avaries o manteniments dels dispositius tecnològics instal·lats als domicilis
de les persones usuàries.

Poden ser resoltes pel mateix personal tècnic de zona o pel personal tècnic
especialitzat (personal instal·lador). Els motius de trucades d’assistència tècnica
són:

• Comunicar avaries o fallada del sistema.
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• Mal funcionament de la unitat de control remot.

• Retirada dels dispositius per baixa definitiva.

• Proves de primera instal·lació.

• Proves de persona usuària.

• Visita de revisió tècnica.

• Substitució del terminal.

• Substitució de la unitat de control remot.

• Alta o substitució de dispositiu complementari.

• Reprogramació o reparació.

• Proves del personal tècnic.

• Proves prèvies correctes.

• Proves prèvies fallides.

Les avaries són resolucions correctives fruit d’un mal funcionament dels disposi-
tius. Hi ha un temps de resolució establert segons si es tracta d’una avaria urgent,
48 hores naturals, o una avaria no urgent, 7 dies naturals.

Els tipus d’incidents d’avaria urgent més habituals són:

• Terminal no contacta.

• UCR no funciona.

• UCR perdut.

• Terminal sense línia de telefonia.

• Terminal sense corrent elèctric.

• No funciona GPS o LBS dels dispositius mòbils.

• El terminal mòbil no carrega.

Els tipus d’incidents d’avaria no urgent més habituals són:

• Dificultats d’àudio.

• Cordill de penjoll trencat.

• Autoactivació.

• Error d’autotest.

• Bateria baixa UCR.

• Bateria baixa de terminal.
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No conformitat per queixa

La no-conformitat per queixa és
una eina dels sistemes de qualitat
que té per finalitat registrar i
solucionar aquelles situacions
que generen una queixa de les
persones usuàries del servei.

Trobareu més informació
sobre la no-conformitat
per queixa en el punt “La
qualitat en el servei de
teleassistència” dins de
l’apartat “Organització del
servei de tecnologies de
suport i cura” de la unitat
1.

El full d’avaria ha d’incloure un espai on el tècnic enregistri la resolució realitzada
i un espai per indicar la conformitat de la persona usuària a la intervenció.

Els manteniments són resolucions correctives fruit de trucades tècniques o de
processos establerts prèviament per qualitat del servei. Aquests es poden detectar
al centre d’atenció o per part del mateix servei tècnic.

3.5.2 Demandes

Les demandes són aquelles comunicacions relacionades amb sol·licituds
realitzades directament per les persones usuàries o contactes.

Elsmotius de trucades de demanda són:

• Social per a suport emocional.

• Social per parlar i saludar.

• Social per a sol·licitud d’acompanyament.

• Informació d’altres recursos.

• Informació del servei.

• Sol·licitud d’agendes.

• Queixes o suggeriments.

• Informació de localització no urgent.

• Ús inadequat del servei.

Alhora, els tipus d’incidències de demandes més habituals són:

• Necessitat d’acompanyament.

• Valoració social.

• Informació de les prestacions del servei.

• Informació tècnica.

• No-conformitat per queixa de persona usuària.

3.5.3 Informes d’emergències

Els informes d’emergència són els escrits detallats que realitza el centre
d’atenció amb referència a les trucades de nivell 2 o 3 que atén.
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Vegeu la metodologia
referent a les emergències

en el punt “Procediment
d’atenció de les trucades

d’emergència social o
sanitària” dins de l’apartat
“L’atenció i la gestió de les

trucades entrants”.

Els informes d’emergència es poden classificar en tres blocs:

• Socials:

– Suport puntual per activitats bàsiques de la vida diària.

– Per caiguda.

– Altres peticions.

– Sortida d’àrea segura.

– Entrada en àrea perillosa.

– Excés de velocitat.

– Geolocalització.

• Sanitaris:

– Caiguda o accident.

– Urgència mèdica.

– Intent autolític.

• Seguretat:

– Incendi, fuita de gas, fum o inundació.

– Per agressió.

– Per robatori.

3.5.4 Seguiment

Els seguiments són aquells comunicats que fan referència a moviments
temporals, dades o situació de la persona usuària.

Els motius de trucades de seguiment són:

• Visita del tècnic de proximitat.

• Comunicar paràmetres biomèdics.

• Comunicar manca d’activitat.

• Comunicar absències.

• Comunicar retorns.

• Comunicar dades.

• Comunicar sol·licitud de baixa.

• Error per pulsació no desitjada.
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• Comunicar canvi de domicili.

• Actualitzar mesures legals.

• Pulsació sense resposta o tallada.

• Resposta a seguiment.

• Resposta a seguiment i localització.

• Confirmació de permanència.

Els tipus d’incidents de seguiment més habituals són:

• Modificació de dades.

• Sol·licitud de baixa del servei.

• Sol·licitud de recollida de claus.

• Comunicació d’absència o retorn.

3.6 Perfil futur del personal operador

Fa 30 anys, quan es va iniciar el servei de teleassistència domiciliària el personal
operador dels centres d’atenció d’alarmes, no es disposava d’una formació reglada
específica.

Els primers centres estan formats per un responsable del servei, anomenat coor-
dinador, i compten amb el suport de personal voluntari, objectors de consciència,
joves que realitzen el servei militar dins d’una entitat social i/o persones que
compleixen serveis en benefici de la comunitat.

A poc a poc, amb el creixement del servei i la seva expansió en el territori, sorgeix
la necessitat de contractar personal per realitzar aquesta tasca de manera profes-
sional. No existeix una formació específica, sinó que son les mateixes entitats
gestores les encarregades de seleccionar i formar els seus propis treballadors.

Cada cop més, la tecnologia avança de manera favorable en el servei i fa necessari
seleccionar persones amb unes capacitats i habilitats més concretes. Si en els seus
inicis la comunicació era símplex i de tipus analògic, el nou servei evoluciona cap
a una comunicació digital, amb veu i dades. Tanmateix, els nous programaris
inclouen cada vegada més informació sobre la persona usuària; no solament
mostren dades personals i de salut, sinó que permeten donar una resposta integral a
les diferents necessitats, fet que comporta operadors amb habilitats més concretes.

És a finals del 2011 quan es regulen les competències formatives per a la certifica-
ció de professionalitat de la família professional dels serveis socioculturals i a la
comunitat que obre la porta a noves ocupacions laborals com ara la d’operador/a
de teleassistència.
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En l’actualitat, el personal que treballa en el servei de teleassistència ha de complir
els requisits que marca la norma UNE quant a la tasca que desenvolupa.

L’evolució constant de les tecnologies i la implementació de nous serveis d’atenció
i cura fan que en un futur molt proper les persones interessades a treballar en el
servei de teleassistències, i concretament com a operadors en l’atenció de trucades
entrants i sortints, estiguin cada cop més preparades i formades en diferents
competències.

Facilitat de comunicació, coneixement d’idiomes, gestió de recursos, domini de
programari i maquinari, formació sanitària i interpretació de controls biomèdics,
entre altres, són algunes de les habilitats que hauran de tenir les persones
interessades en aquesta professió de futur.

L’operador/a del servei de teleassistència deixarà de ser un simple gestor de
trucades entrants i sortints per prestar una resposta integral de les diferents
necessitats de caire social, sanitari i relacional que millorin la qualitat de vida
de la persona usuària.


