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Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris

Presentació
Per tal de poder fer una bona contribució a la atenció de les
necessitats del nostre Territori, ho fem des de la perspectiva
de anar millorant els nostre indicadors de qualitat.
La nostre capacitat –des de un punt de vista quantitatiu- ha
tocat sostre i per tant ens orientem cap a dues línies:
estudiem la possibilitat de incrementar els espais i treballem
per millorar la qualitat de la atenció.
Pel que fa a la primera, ja tenim una primera proposta, però
som conscients de les extraordinàries dificultats del moment.
L’entorn polític i social es massa complexa i caldrà esperar el
moment adequat per avançar per aquest camí.
En canvi podem créixer qualitativament (estem immersos en
un procés de millora continua) i en això ens concentrem i
podem fer-ho gràcies al bon nivell de compromís i implicació
dels nostres professionals que amb la seva elevada
participació en els grups de millora , ens son un gran ajut.
Estem preparant-nos per assolir la certificació EFQM el
proper any.
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Destaco també la importància en la vessant Eix Solidari per la
sensibilització i les accions que s’han dut a terme.
Treballem les àrees de formació i metodologia, així com la
millora en la atenció religiosa i espiritual oferint el servei a
qui ho desitja, de manera més individualitzada.
En una organització centrada en la persona com la nostre, cal
anar fent les adaptacions de la organització a les necessitats
del malalts com garantia de que els nostres valors, amb el
valor clau HOSPITALITAT arriben a tots els que formem part
del equip i als malalts que són la nostre veritable raó de ser.
La conservació del edifici i la millora de les instal·lacions, es
juntament a la cura de les persones, una manera d’assegurar
que els nostre col·laboradors (professionals i voluntaris)
treballen en un entorn segur i amable que facilita donar unes
cures de bona qualitat als nostres malalts i llurs famílies
d’acord amb l’estil i valors de l’Orde de Sant Joan de Déu.
Jordi Cayetano Andrés
Gerent
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Qualitat 2017
Des de qualitat continuem treballant amb les línees establertes al nostre pla estratègic i
amb molta participació per part dels professionals a través dels equips de millora següents:
• Com fem l’acollida als pacients i als companys
• Comunicació
• Rotació del personal per les unitats
• Organització d’espais i material
• Valors per cada dia
• Libera-care
D’aquests grups es van desplegar 41 accions de millora que es van assolir en un 96.34%.
Aquest any també hem renovat amb èxit les certificacions de ISO 9001/2008 i Cudidados
dignos de la norma Libera-care.
S’ha revisat i actualitzat els indicadors i el quadre de comandament.
Comencen a formar-nos pel proper any certificar-nos en la norma EFQM i ISO 9001/2015,
caminant cap a l’excel·lència.
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Transmissió de Valors
LES PERSONES
Son els veritables transmissors de Valors.
Cal fer-los participar del nostre estil i manera de fer a l'hora de desenvolupar el projecte
assistencial de l'Orde Hospitalari dels Germans de Sant Joan de Deu, que mante com a eix
principal l'acollida de persones necessitades arreu del mon.
EL VOLUNTARIAT
Dins del nostre Centre, el voluntariat suposa un suport molt important a aspectes
com l'acompanyament. Desenvolupem des de l'any 2009 un programa de Voluntariat
Intergeneracional que a l'hora 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 de el SAER treballem per atendre aquestes
necessitats de les persones ingressades en el Centre.
ASPECTES ÈTICS
Comptem i formen 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 solidaritat.
Destaquem aquest any la recollida de fons destinats al alberg de San Juan de Dios en Quito
(Equador), la colaboració amb la Fundació Juan Ciudad en campanyes solidaries de recollida
de fons i aliments ("Danos la lata") que es destinen a països poc desenvolupats d'Africa i
Amèrica Llatina, participació en la caminada solidaria Barcelona Magic Line, organitzada per
l'Obra Social dels Germans de Sant Joan de Déu en la que els fons es destinen a diferents
causes solidaries i participació en el I Congrés solidari "Construyendo Solidaridad".
Destaquem també la participació activa en el projecte "Escola Amiga".
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Objectius pel 2017
Una part molt important dels objectius del 2017 es desenvolupen en la linea de participació
a través d 'equips de millora a on hi ha una participació molt amplia de treballadors del Centre.
En aquest sentit, s´ha treballat com millorar l'acollida tant a nous professionals com
a pacients, la rotació del personal i com implementar els valors de l'Orde en el dia a dia.
Altres objectius pel 2017 han estat:
– L'inici de la formació per obtenir la certificació EFQM.
– Revisió de la Guia Farmacològica tenint en compte recomanacions en guies terapèutiques i
recomanacions del IQF CatSalut.
– L'implementació dels criteris STOPP/START per millorar la prescripció de medicaments en la
gent gran.
– També s'ha incrementat aquest any la formació en seguretat i prevenció de riscos i en el
model d'Atenció Centrada en la Persona, amb un model de formació que facilita arribar a més
professionals, la Formacio Express.

Satisfacció dels usuaris
Puntuació del Centre

10

Atenció percebuda segons els valors de
l'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu.
100%

9

0
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0%
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Activitat assistencia l
Ingressos

Atesos

Altes

Estades

Llarga Estada

204

281

200

29.253

Mitja Estada

107

116

107

3.967

Hospital de Dia

52

72

49

5.804

Llar Residencia

-

30

2

10.931

Fisioteràpia

Nª Pacients Atesos

Llarga Estada

178

Mitja Estada

72

Teràpia ocupacional

Nª Pacients Atesos

Rehabilitació Funcional
Rehabilitació d'activitats vida diària
Rehabilitació amb Estimulació multisensorial
Rehabilitació amb Estimulació cognitiva

52
50
14
99

Procedència dels malalts ingressats Llarga Estada Mitja estada Hospital de Dia

6

8

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

44
72
18
19
12
3
22
10
4
204

31
41
13
5
3
2
8
1
2
1
107

22
7
18
3
2
52

Voluntariat
Nombre de Voluntaris actius
Nombre de hores

57
5.700

SENSIBILITZACIÓ: Des d'Escola Amiga s'ha dut a terme xerrades de
sensibilització i activitats d'aprenentatge i servei (APS) amb diferents instituts
(ESO i Batxillerat). Més de 300 alumnes van passar pel Centre el curs escolar
passat.
VOLUNTARIAT: Les tasques assignades als voluntaris han anat creixent, al igual
que el nombre de voluntaris, donant qualitat als diferents projectes i necessitats
que han anat sorgint en el Centre. La figura del voluntari actualment és visible en
tots els recursos de SJDSSE i recolza i colabora amb tots els professionals
(monitors, auxiliars, infermeria, teràpia ocupacional, fisioteràpia i SAER). També
colaboren per garantir el bon funcionament de molts projectes (Terapia amb
gossos, Musicoteràpia, Activitats Lúdiques i recreatives,...). Els voluntaris són un
element clau per donar continuitat als programes i activitats terapèutiques
contemplant la figura del voluntariat com a un plus de qualitat.
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Activitats terapèutiques
Sociossanitari

ACTIVITATS ÀREA PSICOLÒGICA

33%

ACTIVITATS ÀREA PSICOLÒGICA
(Tècniques orientació a la realitat,
Estimulació cognitiva clàssica i
mulmèdia, Musicoteràpia,
Activitats i teràpia amb gossos)

100%

Sociossanitari

ACTIVITATS ÀREA FUNCIONAL

(Grup de Psicomotricitat i Parc Biosaludable)

ACTIVITATS ÀREA SOCIOCULTURAL

Hospital de Dia

25%

Hospital de Dia
100%

Sociossanitari

Hospital de Dia

62%

Puntualment

(Activitats lúdiques i recreatives,
festes i celebracions)

Treball Social
Llar Residencia

Llarga estada

–

204

107

52

232

677

221

112

8

81

21

23

Acollidas
Seguiments
8
6

Post Alta

Mitja estada Hospital de Dia

Serveis Generals i Prevenció
- Hem complert l'activitat programada de manteniment preventiu i normatiu a
totes les instal·lacions i equipaments.
- La planta 2ª, ha estat renovada, canviant el sistema de comunicació
pacient-infermera, els paviments dels banys, la il·luminació i el revestiment de
les parets.
- Hem substituït el dipòsit d'acumulació d'aigua de la instal·lació d'energia solar.
- El cost global de les energies s'ha reduït un 8%, fruit de la sensibilització, el
canvi progressiu a il·luminació LED i les condicions de contractació.
- Hem actualitzat l'avaluació de Riscos Laborals.
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Cartera de Serveis
GERIATRIA (Llarga i Mitja estada)

Psicogeriatría
Ortogeriatría
Convalescència
Cures continuades

CURES PAL·LIATIVES

Unitat d' Hospitalització

HOSPITAL DE DÍA

Rehabilitació cognitiva/Psicoestimulació

AREA ATENCIÓ SOCIAL

Unitat de Suport Diürn

RESIDENCIA SALUT MENTAL

ALTRES SERVEIS

Farmàcia
Treball Social
Unitat d'atenció a l'usuari
Servei d'atenció espiritual i religiós
Voluntariat
Fisioteràpia
Teràpia Ocupacional
Administració
Prevenció
Serveis Generals
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Recursos estructurals
Equipaments
(superfície construïda: 5.000 m2)

Llits sociosanitaris 103
Llits Llar Residencia 30
Hospital de Dia 25 places
Gimnàs i zona de Rehabilitació
Quatre Sales de treball
Sala Estimulació Sensorial
Tres espais Estimulació Multimèdia
Oratori
Sis sales de televisió
Sala de projecció (home cinema)
Un pati exterior per cada recurs
Hort terapèutic
Jardí Terapèutic
Parc Biosaludable

Recursos HUMANS
Categoria professional
DIRECCIÓ
FACULTATIUS
INFERMERIA
TREBALL SOCIAL
FISIOTERAPEUTA
TERAPEUTA OCUPACIONAL
AUXILIARS SANITARIS
MONITORES
ADMINISTRATIUS
ATENCIÓ ESPIRITUAL
TOTAL
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Plantilla
5
6
11
2
1
1
45
4
5
1
81
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Informació Econòmica
Ingresos
CatSalut
SISPAP
Usuaris

65,56%
16,91%
17,91%

65,56%
CatSalut

16,91%
SISPAP

17,91%
Usuaris

Despeses
Personal
Consums d'Explotacio
Altres Despeses
Amortitzacions

57,04%
Personal

57,04 %
27,85 %
13,31 %
1,80 %

27,85%
Consums d'Explotacio

13,31%
Altres Despeses
1,80%
Amortitzacions
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Formació i Docència 2017
Formació

8 Cursos de Formació Express (Interna)
Assistència 11 Jornades
Assistència 2 Congressos
Assistència 34 Cursos
Postgrau 1
Nº Total hores Formació : 973 hores
Grau de participació dels professionals en
accions formatives: 84,90%
El 86% consideren Satisfactoria o Molt satisfactoria
la formació impartida.

Docència
(alumnes en pràctiques )

Auxiliar Sanitari

10

Infermeria

9

Cuidadors

4

Integració Social

1

Nº Total hores Formació : 6.256 hores
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