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SOLIDARITAT

OBJECTIUS PEL 2016

Participem cada any en diferents campanyes d’ajuda
i de solidaritat. Destaquem aquest any la col·laboració
realitzada per ajudar a la reobertura dels hospitals de la
zona castigada pel virus de l’ebola.

L’any 2016 es presenta com un any de consolidació
de tots els canvis organitzatius que s’han dut a terme
durant l’any anterior per tal d’incloure millores en els
serveis que oferim. Els objectius específics, seguint les
línies marcades en el Pla Estratègic, s’orienten a:
• Aconseguir una millora de la qualitat assistencial dels
pacients amb malalties cròniques avançades i en final
de vida.
• Millorar la prescripció de medicaments en la gent gran
mitjançant l’aplicació de criteris STOPP/START.
• Actualització de la web i de la intranet.
• Assolir un bon nivell de comunicació interna que permeti la transmissió eficaç de la informació i del coneixement.
• Avaluar la gestió documental, incrementant la digitalització de documents.
• Millorar les condicions de treball dels nostres professionals.
• Avaluació de tots els professionals durant el 2016.
• Implementar metodologia per revisar i avaluar els productes de consum inclosos en guia.

Col·laborem amb la Fundación Juan Ciudad en campanyes solidaries de recollida de fons i d’aliments que
es destinen principalment a països poc desenvolupats
d’Africa i d’Amèrica Llatina.
Destaquem també la participació en la caminada solidària Barcelona Magic Line, organitzada per l’Obra
Social dels Germans de Sant Joan de Déu en la que
els fons es destinen a projectes per a persones vulnerables.

TERÀPIA OCUPACIONAL
Total usuaris
Llarga i Mitja
Estada
Act. funcionals

50

Act. vida diària

73

Act. estimulació multisensorial individual

22

Act. estimulació multisensorial grupal

21

Est. cog. multimèdia

13

Edu. i pràc. producte suport

2

56

Est. cog. clàssica

8

Asseso. producte suport i/o adaptació

ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Ingressos Assistits

FISIOTERÀPIA
Altes

Estades

149

235

156

29.383

Mitja Estada

99

106

94

4.003

Mobilització passiva

72

Hospital de Dia

29

53

35

5.825

Mobilització activa

43

Llar Residència

3

33

3

10.516

Llarga Estada

Total
Fisioteràpia

224

Educació i pràctica en transferències

6

Educació i pràctica per a caminar

40

ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES I LÚDIQUES

MEMÒRIA 2015

Unitats (nivell de participació)
Activitats Terapèutiques i Lúdiques 2015

Sociosanitari
(341 assistits)

Hospital de dia
(53 assistits)

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

72%

50

ACTIVITATS ÀREA FUNCIONAL
(Grup de Psicomotricitat i Parc Biosaludable)

31%

21

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

75%

2

Via Augusta, 66-70 08950
Esplugues de Llobregat
Tel. 93 470 64 12
info@sjdsse.cat
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PRESENTACIÓ

RECURSOS I SERVEIS

Seguim en un moment molt canviant i nosaltres ens anem adaptant a la realitat
de l’entorn, donant servei i contribuint a atendre les necessitats assistencials del
nostre territori i sempre, mantenint el nostre estil assistencial i els nostres valors.
En el centre això es tradueix en que hagi estat un any de canvis molt importants
i l’equip de professionals (especialment l’equip de millora) ha aconseguit modificar de dalt a baix la sectorització dels malalts, amb el clar objectiu de millorar la
seva estada i de guanyar eficiència terapèutica.
Seguim treballant en aspectes de seguretat tant pel que fa a les persones com
a les instal·lacions.
Hem aconseguit una millora important amb el servei de dietètica, tant pel que fa
als aspectes qualitatius (varietats, textures, temperatures...) com de distribució
i recollida.
Hem renovat la certificació ISO i ens han concedit la certificació Libera Care.
Resumint, podem dir que hem remogut tota la organització d’una manera molt
participada i que tanquem l’any molt satisfets pel que hem aconseguit i amb
il·lusions renovades per millorar la nostra tasca i per afrontar els reptes de 2016.
Amb professionals compromesos com els que tenim, es pot.
A tots, moltes gràcies.
Jordi Cayetano i Andrés
Gerent

Recursos humans
Personal assistencial

71

Administració/recepció

4

Directius

5

Total plantilla

80

Voluntariat
Voluntaris

47

Voluntariat
Inter-generacional

91

Serveis

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

RECURSOS
ESTRUCTURALS

EQUIP DIRECTIU
Jordi Cayetano i Andrés
Marc Antoni Rovira Isanda
Immaculada Ribas Siño
Rosario Moran García
Albert Tresserras Puyuelo
Jesús Pineda Sánchez

Capacitat

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

Altres
despeses

13,50 %

19,21 %

Consum
d’explotació
CatSalut

65,62 %

12 llits

Llar residència

30 places

Hospital de dia

25 places

(superfície construïda: 5.000 m )

Usuaris

SISPAP

Mitja estada

2

Despeses

15,17 %

89 llits

Equipaments

INFORMACIÓ ECONÒMICA
Ingressos

Llarga estada

28,85 %

Amortitzacions

1%

Personal

56,58 %

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)
Hort terapèutic
Jardi terapèutic
Parc biosaludable

TRANSMISSIÓ DE VALORS

QUALITAT

Les persones				
Són les veritables transmissores de Valors. Cal fer-les participar del nostre estil i de la manera de fer a l’hora de desenvolupar el model 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.

En Qualitat continuem mantenint el Model de Gestió ISO
9001, com element catalitzador en el camí de la millora
continua cap a l’excel·lència. Aquest any hem treballat
les diferents accions de millora descrites al nostre PLA
de les que podem destacar per la seva rellevància i per
la col·laboració del personal assistencial:
• Grup de millora l’organització del centre basat amb la
atenció centrada en la persona.
• Formació i coordinació amb la implantació de la nova
història clínica.
• Avançar en el model d’acreditació de centres sociosanitaris de Catalunya.
• Grup de millora “Alliberar és cuidar” basat en la disminució de les contencions, que ens ha permès obtenir
com a primer centre sociosanitari, la certificació en la
norma Libera Care.

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 Voluntariat Intergeneracional que 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, 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 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.

SERVEIS GENERALS I PREVENCIÓ
• Hem completat l’activitat programada de manteniment preventiu i normatiu a totes les instal·lacions i
equipaments.
• S’han millorat les comunicacions, incorporant-nos a
la xarxa corporativa provincial i a l’anella sanitària.
• Hem ampliat la cobertura WiFi a l’edifici.
• Hem iniciat una prova pilot d’un nou sistema d’alimentació en “línia freda”.
• Hem integrat en una única instrucció tots els avisos
en situacions d’emergència.
• El cost global de les energies s’ha reduït, sens dubte
fruit de millores en la instal·lació i les condicions de
contractació.

FORMACIÓ I DOCÈNCIA
Activitat docent
Estudiants Infermeria
Estudiants Fisioterapia
Estudiants Aux. Sanitari
Estudiants Cuidadors
Total Estudiants en pràctiques
Núm. total hores formació

9
1
23
8
41
6.815

Activitat formativa
Formació Externa
Formació Postgrau
Assistència a Congresos
Assistència a Jornades
Assistència a Cursos formatius
Núm. total hores formació

2
4
17
11
709

TREBALL SOCIAL
Activitat

Llar

Pre-Ingressos
Acollides
Seguiments
Post Alta

3
3
190
-

Procedència
dels malalts ingressats
Esplugues de Llobregat
Cornellà
Sant Just Desvern
Sant Joan Despí
Sant Feliu de Llobregat
Corbera
Hospitalet de Llobregat
Vallirana
Molins de Rei
Altres
Total

Llarga
estada
169
164
809
89

Mitja
Estada
101
99
243
11

Hospital
de dia
1
22
130
1

Llarga
estada
38
59
11
12
10
3
5
2
7
2

Mitja
Estada
26
41
11
3
9
1
1
4
3

Hospital
de dia
9
7
11
1
1
-

149

99

29

