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QUALITAT

SOLIDARITAT

TRANSMISSIÓ DE VALORS

Desde Qualitat podem dir que juntament amb tot el per-
sonal hem aconseguit fer un salt en la millora del nostre 
centre i ens ha estat reconegut a través de l’obtenció 
de la certificació del Model Internacional de Gestió de la 
Qualitat ISO 9001:2008.
Alhora estem treballant per avançar-nos al model 
d’Acreditació de Centres d’Atenció Sociosanitària de 
Catalunya com a objectiu principal.
•	 Treballem	amb	un	equip	de	millora	consolidat.
•	 També	 s’ha	 format	 l’equip	 de	 millora	 per	 l’aprofita-

ment de la Història Clínica informatitzada que ens ha 
permés l’eliminació de documentació en paper i la 
incorporació de tot el personal al sistema informàtic.

•	 El	Pla	de	Qualitat	continua	sent	una	tasca	amb	una	
elevada participació que ens ha permés fer:

 - 29 protocols
 - 10 instruccions de treball

Colaborem en la recollida de fons per a contribuir a cau-
ses solidaries: 
•	 A	traves	del	grup	de	treball	solidari	Cruz	Abierta,	els	

residents de la Llar Residencia contribueixen amb un 
donatiu a la ONGD Juan Ciudad.

•	 Exposició	fotografica	dins	de	la	Setmana	Solidaria	or-
ganitzada	pels	centres	de	Barcelona	de	la	Província	
d’Aragó.

•	 Recollida	 de	 178	 kg	 d’aliments	 per	 a	 la	 campanya	
“Danos la Lata”.

Les persones
Són les veritables transmissores de Valors. Cal fer-los 
participar del nostre estil i manera de fer a l’hora de 
desenvolupar el projecte assistencial de  l’Orde Hos-
pitalari de Sant Joan de Deu, que manté com a eix 
principal l’acollida de persones necessitades arreu del 
món.

El voluntariat
Dins del nostre Centre, el voluntariat suposa un suport 
molt important en aspectes com l’acompanyament. 
Desenvolupem des de l’any 2009 un programa de Vo-
luntariat Intergeneracional que es també un vehicle de 
transmissió de valors als malalts, famílies i als propis 
joves implicats en les tasques de pre-voluntariat.

Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa
Entenem	l’HOSPITALITAT	oferint	assistència	integral	als	
nostres malalts, no tant sols física sino també espiritual.
Per	aquest	motiu	des	del	SAER	treballem	per	atendre	
aquestes necessitats de les persones ingressades en 
el Centre.

Aspectes ètics
Comptem i formen professionals sensibilitzats amb as-
pectes	ètics	de	 l’assistència.	Participem	en	el	Comité	
d’Ètica	Assistencial	del	Parc	Sanitari	Sant	Joan	de	Déu,	
òrgan impulsor de bones pràctiques, emfatitzant el res-
pecte als valors en l’activitat assistencial.   

Activitat docent

Estudiants Infermeria 9

Estudiants Aux. Sanitari 21

Estudiants Cuidadors 13

Total Estudiants en pràctiques 43

Núm. Total hores formació 7.067

Activitat formativa

Núm.	Assistents				1	Postgrau 1

Núm. Assistents    15 Cursos 131

Núm. Assistents    16 Jornades 34

Núm. Assistents     9 Seminaris 13

Núm. Total hores formació 1.177

Activitat Llar Llarga 
estada

Mitja 
estada

Hospital 
de dia

Pre-Ingressos 2 117 73 24

Acollides 2 116 70 20

Seguiments 203 903 239 256

Post	Alta 1 79 29 11

Procedència dels 
malalts

Llarga 
estada

Mitja 
estada

Hospital 
de dia

Esplugues de Llobregat 80 27 15
Cornellà 53 22 6
Sant Just Desvern 12 13 10
Sant Joan Despí 8 1 4
Sant Feliu de Llobregat 7 6 2
Corbera 4 1 -
Viladecans - 1 -
Hospitalet de Llobregat 2 1 -
Vallirana 4 - -
Molins de Rei 5 - -
Altres 12 9 7
Total 187 81 44

FORMACIÓ I DOCÈNCIA TREBALL SOCIAL
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EQUIP DIRECTIU

INFORMACIÓ ECONÒMICA

OBJECTIUS PEL 2014

67,12% 17,37% 15,51%

CatSalut

ICASS

Usuaris

54,71% 29,53% 14,27% 1,49%

Personal

Consums 
d’Explotació

Altres despeses

Amortitzacions

•	Pla	Estrategic	2014-2017.
•	Acompliment d’estàndards de qualitat segons model d’acreditació de cen-

tres sociosanitaris. 
•	Interoperar dins de la xarxa de salut publica per tal de mantenir la informació 

rellevant sobre la situació i l’evolució d’un pacient al llarg del seu procés 
assistencial, a traves de la HC3.

•	Incrementarem mesures de millora i bones pràctiques en l’ús de contencions.
•	Reforç	procediment		establert	en	el	Pla	d’autoprotecció.
•	Treballarem per a que els malalts i les seves families percebin que són el 

veritable centre de les nostres atencions.

Nº Intervencions

Llarga estada Mitja estada

Entrenament activitat de la vida diària 22 14

Entrenament	ajudes	tècniques 3 -

Activitats funcionals, estimulació  
cognitiva i sensorial 135 62

Recomanacions	ajudes	tècniques 19 4

Unitats (nivell de participació)

Llarga estada
(206 pacients)

UMEP
(78 pacients)

Hospital
de dia

1.	T.O.R.	(Técniques	Orientació	Realitat)	i	Lectura	de	Premsa 61% 50% 100%

2. Estimulació cognitiva (EC i ECM) 26% 35% 100%

3.	Grup	de	Psicomotricitat 30% 90% 100%

4.	Activitats	intergeneracionals	(tallers	creatius,	Projecte	Solidari…) 40% - -

5. Sortides a la comunitat i excursions 20% - -

6.	Activitats	lúdiques	i	recreatives	(jocs	d	taula,	bingo,	cinema…) 37% 35% -

7. Musicoteràpia   45% - 100%

8. Hort terapeútic 25% - Puntualment

9. Festes i celebracions 100% 100% Puntualment

Ingressos Assistits Altes Estades

Llarga estada 112 187 115 29.400

Mitja estada 73 81 73 3.999

Hospital de dia 20 44 21 5.830

Llar	residència 2 31 1 10.876

Total

Fisioterapia 182

Mobilització passiva 47

Mobilització activa 44

Educació	i	pràctica	en	transferències 3

Educació i pràctica per caminar 16

Comptem	amb	un	equip	compromès	i	qualificat	que	està	immers	en	una	or-
ganització que s’identifica per un estil, uns valors, i que està en un procés de 
millora	continua	com	a	conseqüència	del	Pla	de	Qualitat	iniciat	ja	fa	dos	anys.
Destacaré els objectius més importants aconseguits: la certificació en Qualitat 
ISO 9001:2008. Hem implantat HC3 (Història Clínica Compartida de Catalu-
nya). Hem millorat el sistema de protecció de dades personals. També hem 
posat	en	 funcionament	un	nou	espai	per	poder	desenvolupar	el	 “Programa	
d’Estimulació Sensorial” i hem iniciat el Servei de Suport Diürn, amb molt bona 
acollida per part de les famílies.
Per	guanyar	visibilitat	externa,	hem	posat	en	marxa	la	nostra	web.
L’atenció en el dia a dia de les persones, d’una manera compromesa, s’acon-
segueix només amb la plena implicació dels professionals, dels voluntaris i 
de les empreses que ens donen serveis, als qui des d’aquí els hi vull donar 
l’agraïment en nom de l’equip de direcció i en el meu propi.
El nostre repte és treballar per millorar la nostra atenció a les persones ateses, 
que són la nostra raó de ser i fer-ho amb l’estil i els valors que ens caracterit-
zen com a centre de l’Orde Hospitalaria de Sant Joan de Déu.

Jordi Cayetano i Andrés
Gerent

Recursos humans

Personal	assistencial 71

Administració/recepció 4

Directius 5

Total plantilla 80

Voluntariat

Voluntaris 26

Programa	pre-voluntariat 80

Serveis

Medicina interna
Psiquiatria
Psicologia
Farmàcia
Infermeria
Fisioteràpia
Teràpia ocupacional
Treball Social
Unitat d’atenció a l’usuari
Voluntariat
Atenció espiritual
Administració
Prevenció
Manteniment
Perruqueria
Bugaderia

Capacitat

Llarga estada 89 llits

Mitja estada 12 llits

Llar	residència 30 places

Hospital de dia 25 places

Equipaments

(superfície construida: 5.000 m2)
Gimnàs i zona de Rehabilitació
5 menjadors
4 sales de treball
Sala Estimulació Sensorial
3 espais Estimulació Multimedia
Oratori
6 sales de televisió
Sala de projecció (home cinema)
Un pati exterior per a cada recurs 
Hort terapeutic

Ingressos  Despeses 

Jordi Cayetano i Andrés Gerent
Marc Antoni Rovira Isanda Coordinador mèdic
Immaculada Ribas Siñol Cap d’administració
Mercè	Sarroca	Castañé	 Coordinadora assistencial
Albert	Tresserras	Puyuelo	 Cap de serveis generals
Jesús	Pineda	Sánchez	 Representant de Cúria
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RECURSOS I SERVEIS

RECURSOS
ESTRUCTURALS

SERVEIS GENERALS I PREVENCIÓ

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

TERÀPIA OCUPACIONAL

ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES I LÚDIQUES

FISIOTERÀPIA

•		Hem complert l’activitat programada de manteniment preventiu 
i legal, a totes les instal·lacions i equipaments.

•	 Unes	actituds	responsables	i	la	sensibilitat	de	tots,	ens	ha	per-
més assolir la reducció en el consum d’energies, respecte de 
l’any anterior.

•	 Hem	consolidat	els	indicadors	de	qualitat	iniciats	l’any	anterior,	
en serveis generals i impacte ambiental.

•	 En	l’àmbit	de	prevenció,	a	banda	de	realitzar	totes	les	accions	
planificades, hem millorat les condicions de treball, incorporant 
elements de transport i motoritzant persianes.

•	 Hem	incorporat	el	Pla	d’autoprotecció	a	la	base	de	dades	“Her-
mes”	de	Protecció	Civil.

•	 Hem	incrementat	els	punts	de	videovigilància,	per	assegurar	el	
perímetre de l’edifici i les zones sensibles.


