Xarxa d’Hospitals i Centres
Promotors de la Salut

MEMÒRIA 2011

2

Presentació

L’any 2011 és el quart any de funcionament formal de la xarxa d’hospitals i centres promotors
de la salut de Catalunya i és el primer any en que realitzem una memòria amb els fets més
remarcables de l’activitat de la xarxa en aquest any passat.
L’any 2011 s’ha caracteritzat per ser l’any en que s’ha reorganitzat la xarxa, donant-li una
estructura similar a la que té la xarxa internacional:
-

-

Assemblea Plenària, constituïda per tots els membres associats que és l’òrgan suprem de
govern de la xarxa. Equivalent la General Assembly de la Xarxa internacional.
La Comissió Permanent, constituïda pels membres elegits per l’Assemblea Plenària
(President/a, Secretari/a, Vice-President/a, Vocals) que és l’òrgan de representació que
dona suport al President/a en la gestió de la xarxa. Equivalent al Governance Board de
la Xarxa International.
El President/a, elegit/da per l’Assemblea Plenària, amb una limitació de mandat de
quatre anys, que és el representant legal de la xarxa. Equivalent a la CEO del Secretariat
de la Xarxa International.
Una secretaria que dona suport administratiu a la xarxa, equivalent al Secretariat de la
Xarxa International, ubicada a la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de
Girona.

Aquesta organització s’ha recollit en els estatuts de la xarxa que s’han presentat en la Direcció
General d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya a fi de constituir-nos en una
Associació. Els Estatuts com la resta d’informació la podeu trobar en la web de la xarxa,
desenvolupada a través de la web de la Universitat de Girona (www.udg.edu/hphcat).
L’any 2011 també ha estat l’any en que s’ha elaborat el primer pla estratègic de la xarxa, el
qual seguint les indicacions del pla estratègic de la xarxa international, fixa les línies d’acció
dels propers quatre anys i els responsables de cada línea, on la continuïtat de la tasca dels
grups de treball es fonamental per desenvolupar i assolir bona part d’aquestes accions.
Creiem que després de més de quatre anys de treball, la xarxa té uns fonaments sòlids i una
dinàmica de treball que ens permet ser optimistes en quan a poder assolir els objectius
establerts, i així complir amb la missió i visió que hem definit.
Animem a tots els hospitals i centres de Catalunya a sumar-se a aquesta iniciativa a fi de
recórrer plegats el camí de la Promoció de la Salut, amb tot el que això significa.
Manel Santiñà
President

Barcelona, 31 de gener de 2012
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La Xarxa a Catalunya

1970  L’Associació americana d’hospitals publica una declaració
pel desenvolupament de la Promoció de la Salut en els hospitals.
1988  A Viena es presenta el primer projecte pilot del model
d’hospital i salut amb el suport de l’OMS.

1992
La OMS promou una xarxa europea d’hospitals promotors de la salut per a la
millora de:
La qualitat assistencial
La coordinació assistencial entre els diferents nivells i àmbits
La satisfacció de pacients, familiars i professionals
La participació en la sostenibilitat del medi ambient

2005
Definició dels estàndards de Promoció de la Salut.

2007
Des de l’any 2003 sorgeixen diferents iniciatives individuals d’hospitals catalans
a la xarxa internacional HPH per tal de compartir experiències en diferents
àmbits (Nens i adolescents, immigració, estàndards de promoció, hospitals
lliures de fum de tabac)
Però és en el 2007, que a través de la oficina de l’OMS i per tal d’afavorir la
sinèrgia entre les iniciatives sorgides, s’acorda constituir la xarxa catalana.
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La Xarxa a Catalunya

Durant l’any 2007 es realitzen tots els tràmits per a esdevenir Xarxa Catalana
d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut (HPH-Catalunya).
El seu nucli fundador és:
-

OMS, (Oliver Gröne)
Hospital Dr Josep Trueta, EUI Universitat de Girona (Dolors Juvinyà, Rosa
Suñer).
Hospital del Mar (Cristina Iniesta)
Hospital Sant Joan de Déu (Núria Serrallonga)
Grup SAGESSA (Rosa Simón)

2008
La Xarxa Internacional d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut amb seu a
Copenhaguen reconeix la creació de la Xarxa Catalana d'Hospitals i
Centres Promotors de la Salut (HPH-Catalunya). S’anomena a Cristina
Inhiesta com a Coordinadora de la Xarxa.
Es du a terme la I Jornada de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres
Promotors de la Salut.

2009
Es posen en marxa els grups de treball de la Xarxa:
 Health Literacy
 Estàndards de Promoció de la Salut
 Hospitals sostenibles

2010
Es desenvolupa la web de la Xarxa a través de la plataforma de la Càtedra
de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona.
Es porta a terme la II Jornada de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres
Promotors de la Salut.
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Comissió Permanent

Comissió permanent

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manel Santiñà Vila - President
Rosa Simón Pérez - Vice Presidenta
Dolors Juvinyà Canal - Secretaria
Maria Josep Planas Tapias - Vocal
Maria Briansó Florencio - Vocal
Rocío Ibañez Ávila - Vocal
Jordi Mauri Santuré - Vocal
Jaume Monteis Catot - Vocal
Mònica Ballester Roca - Vocal
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Missió i visió
Línies estratègiques 2011 – 2014
La missió de la Xarxa HPH Catalana és liderar la difusió i la implantació de la
Promoció de la Salut als hospitals i centres sanitaris catalans, impulsant la
incorporació de conceptes, valors, estratègies, estàndards i indicadors a la seva
estructura i cultura organitzacional.
La nostra visió:
Volem ser una entitat referent en Promoció de la Salut als centres sanitaris de
Catalunya:

•

Proporcionant la metodologia per a la implantació de programes de Promoció de

la Salut als centres

•
•

Generant evidència científica sobre els resultats en Promoció de la Salut
Impulsant la formació en Promoció de la Salut pels professionals assistencials i

gestors sanitaris

•

Facilitant l’intercanvi d’experiències en Promoció de la Salut i afavorint les sinèrgies

entre centres
Les nostres línies estratègiques
1. Incrementar la implantació de la xarxa a tot el territori català.
2. Incrementar la visibilitat de la xarxa.
3. Promoure aliances estratègiques amb altres entitats.
4. Desenvolupar recursos per implantar la promoció de la salut als centres.
5. Consolidar l’organització interna de la xarxa.
6. Oferir formació en Promoció de la Salut.
7. Producció i difusió d’evidència científica en Promoció de la Salut.
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Membres

Barcelona
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Parc de Salut Mar - Rocío Ibañez
Consorci Sanitari Integral
- Centre d'Atenció Integral Hospital Dos de Maig - Carlos Romero
- Hospital de Sant Joan Despí Moissès Broggi - Jaume Monteis
- Hospital General de l'Hospitalet - Maite Rubio
Hospital Sant Joan de Déu - Mª Josep Planas
Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Yolanda García
Hospital de Santa Creu i Sant Pau - Josep Manuel Picas
Hospital Sant Rafael – Jordi Mauri i Ana Carol Pérez
Hospital Clínic - Manel Santiñà
CAPSE – GESCLÍNIC CAP Les Corts - Laura Sebastián
Consorci Sanitari del Garraf - Rosa Simón
Hospital Germans Trias i Pujol - Mònica Ballester

Girona
•
•
•
•

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta - Rosa Suñer
Institut Assistència Sanitària de Girona
- Hospital de Santa Caterina de Salt - Dolors Coromines i Albert Nogué
Universitat de Girona-Escola Universitària d'Infermeria - Dolors Juvinyà
Centre Geriàtric Maria Gay - Jordi Pujiula

Tarragona
•

SAGESSA - Maria Briansó
- Hospital Universitari Sant Joan de Reus
- Hospital de la Santa Creu de Tortosa
- ABS Cambrils
- ABS Reus V
- ABS de Riudoms
- ABS de la Selva del Camp
- ABS de Vandellós-l'Hospitalet
- PADES Reus
- Hospital Comarcal d'Amposta
- Hospital Comarcal Móra d'Ebre
- Centre MQ Reus SA
- PADES Baix Camp
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2011 en Notícies

Benvinguda a les noves incorporacions
El Centre Geriàtric Maria Gay de Girona ha estat la nova incorporació aquest any 2011.

La Xarxa esdevé Associació – Ja tenim estatuts
Per tal de consolidar l’organització interna de la Xarxa i donar-li continuïtat s’han realitzat
tots els tràmits pertinents per a esdevenir una entitat científica sense ànim de lucre, d’àmbit
català i amb personalitat jurídica pròpia.
Aquest fet ha permès:
- el desenvolupament i aprovació dels nostres Estatuts, disponibles en la nostra pàgina
web
- establir la nostra seu social a la Càtedra de Promoció de la Salut del Parc científic i
tecnològic de la Universitat de Girona
- l’organització de la Xarxa en una Comissió permanent i una Assemblea plenària.

La nostra Web
La pàgina web de la Xarxa constitueix una nova porta d’entrada als nostres serveis una eina
de comunicació directa per a tots els seus membres. El lloc vol ser un espai d’informació i
comunicació per a la difusió de les activitats de la Xarxa i dels coneixements en relació a la
promoció de la salut.
www.udg.edu/hphcat

La Xarxa a l’exterior
Durant aquest any els membres de la Xarxa han estat presents en la 19a Conferència
Internacional de la xarxa HPH d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut que els passats dies
1, 2 i 3 de juny es va celebrar a Turku, Finlàndia i en la conferència sobre Health Literacy que
va tenir lloc a Brusel·les
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2011 en Notícies

El Pla Estratègic
La Comissió permanent es va reunir el proppassat 9 de maig de 2011 a l’Hospital Universitari
Sant Joan de Reus per tal de definir el pla estratègic 2011 – 2014 de la Xarxa.
Durant tota la jornada de treball es va fer un anàlisi DAFO de la situació, es va definir la
missió i la visió de la Xarxa, es van consensuar les línies estratègiques i es va definir el pla
d’acció.
El Pla estratègic de la Xarxa va ser aprovat en assemblea plenària el 9 de juny de 2011

Dissenyem la Guia d’acollida per als nous membres
La Xarxa posa a disposició dels nous membres una guia d’acollida, aprovada per la
Comissió permanent el 29 de setembre, en la que es fa un resum de la informació més
rellevant. La guia està disponible en la Intranet de la Xarxa.

Un nou grup de treball
Durant aquest any ha començat a funcionar un nou grup de treball de Salut Laboral amb la
finalitat d’incorporar en els centres que pertanyen a la Xarxa les directrius de la Guide
health workplace editada per la HPH internacional
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Grups de treball

Health Literacy
Durant el 2011 s’ha realitzat l’avaluació de la navegabilitat a l’ Hospital de Sant Pau i a un
dels centres de Parc Salut del Mar. S’ha revisat la darrera versió del document de
recomanacions de la comunicació oral i s’ha preparat per a la seva difusió.

Membres
Núria Borrell

Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona

Maria Briansó

Hospital Universitari Sant Joan de Reus Grup Sagessa

Dolors Corominas

Institut d’Assistència Sanitària de Girona

Mª Jesús Febré

Hospital Sant Rafael, Barcelona

Montse Soro

Centre Forum, Parc Salut Mar, Barcelona

Mónica Fernández

Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona

Magda González

Parc de Salut Mar. Escola Superior d'Infermeria del Mar (UPF),
Barcelona

Anna Jiménez

Consorci Sanitari del Garraf

Jordi Pujïula

Centre Maria Gay, Girona

Maite Rubio

Hospital General de l’Hospitalet

Marisa Serra

Hospital Sant Joan de Deu, Materno-Infantil d'Esplugues, Barcelona

Mercè Serra

Parc de Salut Mar. Escola Superior d'Infermeria del Mar (UFP),
Barcelona

Rosa Suñer

Hospital Universitari de Girona, Dr. Josep Trueta

Coordinadora del grup

Facultat d'Infermeria, Universitat de Girona

Carme Valls

Hospital Sant Pau, Barcelona

Jordi Vilardell

Hospital Clínic, Barcelona
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Grups de treball

Estàndards de Promoció de la Salut
Durant el 2011 el Grup d’Estàndards de Promoció de la Salut ha tingut com a objectiu el
desenvolupament d’una guia per a la implantació dels Estàndards en els nostres centres,
per aquest motiu i com a part de la guia el grup ha desenvolupat la plantilla
d’autoavaluació i una guia de la documentació necessària per a realitzar-la.

Membres
Dolors Juvinyà
Coordinadora del grup

Càtedra de Promoció de la Salut, Universitat de Girona

Rosa Simón

Consorci Sanitari del Garraf

Manel Santiñà

Hospital Clínic, Barcelona

Albert Noguer

Institut d'Assistència Sanitària, Hospital de Salt

Ana Carol Pérez

Hospital Sant Rafael, Barcelona

Verònica Cruz

Universitat de Girona
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Grups de treball

Salut Laboral

Durant el 2011 s’ha constituït el grup de treball de Salut Laboral, els seus objectius són:
-

-

-

Aconseguir que als centres hi hagi una política de promoció de la salut dirigida als
treballadors seguint les recomanacions de la Guia Internacional 2011 de
promoció de la salut en els llocs de treball editada per la Xarxa Internacional
Fomentar el desenvolupament de llocs de treball més saludables i segurs
Col·laborar amb les iniciatives de promoció de la salut promogudes des de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Membres

Rosa Carreras

Institut d’Assistència Sanitària

Maria Esteve

Hospital dels Germans Trias i Pujol

Pilar Varela

Hospital Clínic, Barcelona

Pilar Subirats

Grup Sagessa

Josep Lluís Salcedo

Consorci Sanitari del Garraf

Consol Serra

Parc de Salut del Mar
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Secretaria Xarxa HPH Catalunya
Càtedra de Promoció de la Salut
catedrapromociosalut@udg.edu
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