Memòria d’activitats · 2014

QUALITAT
En Qualitat mantenim el Model de Gestió ISO90012008 com element catalitzador en el camí de la millora
contínua cap a l’excel·lència. Des del Pla d’Accions de
Millora amb 87 accions, hem aconseguit:
• Avançar-nos al Model d’Acreditació dels Centres
d’Atenció Socio-sanitària de Catalunya amb un resultat de 91,27% en la nostra auditoria interna.
• Creació i desenvolupament d’un equip de millora
provisional per a gestionar la Història Clínica.
• Sensibilitzar a tot el personal per a disminuir les contencions físiques.
• Seguiment i avaluació dels indicadors de processos.

TRANSMISSIÓ DE VALORS

FORMACIÓ I DOCÈNCIA

Estudiants Infermeria

9

Estudiants Aux. Sanitari

21

Estudiants Cuidadors

13

Total Estudiants en pràctiques

43

Núm. total hores formació
Activitat formativa
Formació Externa
Formació Postgrau

2

Assistència a Congresos

2

Assistència a Jornades

14

Les persones				
Són els veritables transmissors de Valors. Cal fer-las
participar del nostre estil i de la nostra manera de fer a
l’hora de desenvolupar el projecte assistencial de l’Orde Hospitalari dels Germans de Sant Joan de Déu, que
manté com a eix principal l’acollida de persones necessitades arreu del món.

Núm. total hores formació

Dins del nostre centre, el voluntariat implica un suport
molt important en aspectes com l’acompanyament. Desenvolupem des de l’any 2009 un programa de Voluntariat Intergeneracional que alhora és també un vehicle
de transmissió de valors als malalts, a les famílies i als
propis joves implicats en les tasques de pre-voluntariat.
Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER)
Entenem l’HOSPITALITAT oferint assistència integral
als nostres malalts, donant-los suport físic i espiritual.
Per aquest motiu des del SAER treballem per atendre
aquestes necessitats de les persones ingressades en el
centre.
Aspectes ètics
Comptem i formem a professionals sensibilitzats amb
aspectes ètics de l’assistència. Participem en el Comité
d’Ètica Assistencial del Parc Sanitari, òrgan impulsor de
bones pràctiques, emfatitzant el respecte als valors en
l’activitat assistencial.

SOLIDARITAT
Participem cada any en diferents campanyes d’ajuda
i de solidaritat. Destaquem aquest any les accions de
recollida de fons per ajudar als hospital africans de
l’Orde per la lluita contra l’Ebola.			
També hem col·laborat en el projecte de renovació del
Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios de Cochabamba (Bolívia), que ofereix atenció a famílies amb situació
d’extrema pobresa, i en la campanya anual de recollida
d’aliments posada en marxa per Juan Ciudad ONGD.
Participem activament en la caminada solidaria de
l’Obra Social.

2014

7.067

Assistència a Cursos formatius

El voluntariat
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Activitat docent

3
859

TREBALL SOCIAL
Activitat

Llar

Pre-Ingressos
Acollides
Seguiments

Llarga Mitja Hospital
estada Estada de dia

-

181

91

-

1

178

88

14

212

954

267

128

-

105

9

-

Post Alta

Procedència
dels malalts atesos
Esplugues de Llobregat

Llarga Mitja Hospital
estada Estada de dia
106

24

17

Cornellà

66

31

10

Sant Just Desvern

17

17

11

Sant Joan Despí

11

1

1

Sant Feliu de Llobregat

12

7

-

Corbera

9

2

1

Hospitalet de Llobregat

4

4

1

Vallirana

2

1

-

Molins de Rei

6

7

-

Altres

4

2

7

Total

237

96

48

Via Augusta, 66-70
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 470 64 12
info@sjdsse.cat
www.sjdsse.cat
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Una organització que té com valor identitari el concepte d’HOSPITALITAT, és una organització molt compromesa amb els seus malalts i amb
les persones que la integren perquè això vol dir una manera d’atendre a
les persones amb veritable compromís humà, professional, qualitatiu i
tenint cura des de totes les dimensions.
Nosaltres treballem per arribar-hi i per fer-ho comptem amb professionals
veritablement implicats i amb un voluntariat molt generós.
Seguim treballant el Pla de Qualitat i invertim molts esforços en formació
convençuts que és una eina de millora. Treballem per millorar la nostra metodologia en seguretat, tant del pacient com dels nostres col·
laboradors així com de les instal·lacions.
Participem en programes solidaris des de les nostres possibilitats deixant
la nostra ajuda i el testimoni ferm del nostre compromís.
Ens sentim molt compromesos amb el territori del Baix Llobregat del que en
formem part i volem contribuir en la millora de la salut dels seus integrants.
El Pla Estratègic que hem elaborat ens ajudarà a tenir el camí més ben
definit.
La memòria que presentem ara és una petita fotografia d’algunes dades
del que aquí fem un equip de persones que, amb els seus coneixements
i esforços, treballem per a que això sigui possible d’acord a l’estil i als
valors que ens caracteritzen com a centre de l’Orde Hospitalari 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

35

Voluntariat
Inter-generacional

120

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

OBJECTIUS PEL 2015

SERVEIS GENERALS I PREVENCIÓ 2015

En línea amb el Pla Estratègic 2014-2017, els objectius
definits per aquest any s’orienten a:
• Incrementar la visibilitat externa i donar a conèixer el
Centre i serveis que oferim a la població diana.
• Potenciar l’atenció pal·liativa a la unitat de mitja estada polivalent.
• Acompliment dels requeriments d’acreditació 2015.

• Hem acomplert l’activitat programada de manteniment preventiu i legal en totes les instal·lacions i equipaments.
• S’han millorat les comunicacions, instal·lant un nou
accés de fibra òptica i una xarxa Wi-Fi amb cobertura
en tota la zona de dia.
• Hem incorporat millores en el sistema de distribució
d’àpats.

• Seguir treballant per:
- mantenir el reconeixement del nivell de Qualitat en
l’atenció a pacients i famílies,
- millorar la comunicació interna entre els professionals, per aconseguir una transmissió eficaç de la
informació i del coneixement,
- optimitzar la utilització dels recursos, sensibilitzant
de l’ús responsable i bones practiques en el consum de recursos.

• S’ha fet una guia de productes sanitaris.
• Amb el doble objectiu de millorar el confort dels usuaris i fer prevenció en lesions d’esquena, hem motoritzat totes les persianes de la 3a planta.
• El nostre Pla d’Emergència ha estat homologat pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
• S’han realitzat dos exercicis de simulació d’emergència.

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

FISIOTERÀPIA

Ingressos

Assistits

Altes

Estades

Llarga Estada

Total

165

237

151

29.410

Mitja Estada

88

96

89

4.027

Fisioteràpia
Mobilització passiva

204
77

Hospital de Dia

25

48

24

5.828

Mobilització activa

18

Llar Residència

1

31

1

10.921

Educació i pràctica en transferències
Educació i pràctica per a caminar

2
15

TERÀPIA OCUPACIONAL
Pacients atesos

EQUIP DIRECTIU
Jordi Cayetano i Andrés
Marc Antoni Rovira Isanda
Immaculada Ribas Siño
Mercè Sarroca Castañé
Albert Tresserras Puyuelo
Jesús Pineda Sánchez

Gerent
Coordinador mèdic
Cap d’administració
Coordinadora assistencial
Cap de serveis generals
Representant de Cúria

INFORMACIÓ ECONÒMICA
Ingressos

RECURSOS I SERVEIS

Despeses

RECURSOS
ESTRUCTURALS

Llarga estada Mitja estada

Capacitat

Activitats funcionals

49

21

Activitats de la vida diària

52

32

Assessorament producte de suport

19

4

Llarga estada

89 llits

Estimulació multisensorial

31

2

Mitja estada

12 llits

Estimulació cognitiva clàssica

49

26

Llar residència

30 places

Estimulació cognitiva multimèdia

14

13

Hospital de dia

25 places

ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES I LÚDIQUES

Equipaments
(superfície construïda: 5.000 m )
2

Gimnàs i zona de Rehabilitació
5 menjadors
4 sales de treball
Sala Estimulació Sensorial
3 espais Estimulació Multimèdia
Oratori
6 sales de televisió
Sala de projecció (home cinema)
Un pati exterior per a cada recurs
Hort terapèutic
Jardi terapèutic
Parc biosaludable

Unitats
(Nivell de participació)
LL.E.
(260 pacients)

M.E.
(96 pacients)

Hospital de dia
(55 pacients)

ACTIVITATS ÀREA PSICOLÒGICA
(Tècniques orientació a la realitat, estimulació cognitiva clàssica
i multimèdia, musicoteràpia, activitats i teràpia amb gossos)

45%

49%

100%

ACTIVITATS ÀREA FUNCIONAL
(grup de psicomotricitat)

45%

75%

100%

ACTIVITATS ÀREA SOCIOCULTURAL
(Activitats lúdiques i recreatives, festes i celebracions)

42%

40%

Puntualment

