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Som una Institució privada sense afany de lucre amb vocació i finançament públic, creada
l'any 1948. De llarga tradició i arrelament al districte de Sants-Montjuïc presta serveis de
cobertura pública en Salut Mental, en proves complementàries i Al·lergologia. A nivell privat
disposa d'una C línica Dental i d'un servei d'Oftalmologia.
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BENVINGUDA
Benvinguts a la Memòria 2012 de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària, entitat privada sense afany de lucre amb vocació i
finançament públic, creada l'any 1948. De llarga tradició i arrelament al districte de Sants-Montjuïc presta serveis de cobertura pública en
salut mental, en proves complementàries i al·lergologia. A nivell privat disposem d'una Clínica Dental i d'un servei d'Oftalmologia.
Conjuntament amb la Lluís Artigues - Fundació Tutelar i Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials integren el Grup Sant Pere
Claver, conjunt d'entitats amb compromís socials i amb un origen fundacional comú.
L'any 2012 la institució ha experimentat una diversificació important de la seva cartera de serveis sobretot gràcies a la gestió de la Residència
Tres Pins per a Discapacitats Intel·lectuals amb Trastorn de Conducta. Aquest nou recurs significa un pas important en la consolidació dels
serveis socials del Grup Sant Pere Claver especialment adreçats a malalts mentals, discapacitats intel·lectuals, persones sense sostre i altres
col·lectius amb risc d'exclusió social.
La Fundació Sanitària ha realitzat aquest any un total de 105.000 visites anuals i 29.000 pacients, compta amb 156 professionals de diferents
disciplines multidisciplinars que treballen en més de 30 programes especialitzats i 5 equipaments en el nostre territori de referència. La nostra
raó de ser segueix sent ara més que mai: prioritzar l'atenció de les persones en risc d'exclusió social, amb especial atenció a la salut mental, la
discapacitat intel·lectual i les persones sense sostre.
El nou Pla Estratègic 2012-15 ha establert les gran línies de treball per la fundació i la resta d'entitats que integren el Grup Sant Pere Claver
on convé remarcar la voluntat de consolidar el creixement, en un context econòmic i social altament complex. Ens caldrà la màxima eficiència,
innovació i compromís per tal de poder seguit atenent, necessitats creixents amb recursos econòmics escassos.
Internament i des de tots els àmbits i òrgans de la institució hem assumit esforços i sacrificis individuals i col·lectius però preservant la qualitat
del servei i atenció als usuaris i familiars. De ben segur que durant els propers anys haurem de seguir treballant en aquesta línia reforçant,
també, accions d'apoderament i corresponsabilitat creixent dels usuaris.
Confiem que aquesta Memòria 2012 amb el recull dels fets més rellevants de l'any sigui del teu interès i restem oberts als vostres comentaris
per tal de millorar la nostra activitat diària.
Endavant!
Pere Benito, President

Carles Descalzi, Gerent
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PATRONAT I EQUIP DIRECTIU
Patronat
President: Pere Benito
Vice-Presidenta: Pepa Picas
Secretari: Alfred Moreno
Vocal 1: Joan Carrera
Vocal 2: Carlos F. Gutiérrez
Vocal 3: Joan Torres i Carol

Gerent
Carles Descalzi, Gerent

Equip Directiu
Alfred Moreno, Director Mèdic
Laudina Tranche, Direcció d'Infermeria
David Clusa, Cap del Servei de Salut Mental
Carles Lucas, Cap del Servei d'Al·lèrgia
Albert Martínez, Coordinador de la Clínica Dental
Elisabet Juan, Directora Tècnica
Elisenda Codina, Directora financera

Serveis Centrals
David Llongueres, Coordinador Assistencial
Irene López, Secretaria de Direcció
Jose Manuel Barbero, Director de Recursos Humans
Pepa Picas, Directora Jurídica
Mariona Amoróss, Directora d'Informàtica
Marta Garcia, Directora de Serveis Generals i Manteniment
Jordi Burgarolas, Director Màrketing Social
Júlia Ribó, Directora de Comunicació
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QUALITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
Des de l'Àrea de Direcció tècnica i qualitat també hem treballat en:

Implantació del Nou Pla Estratègic del Grup Sant Pere Claver 2012-2015, utilitzant el Model Europeu d'excel·lència "European
Foundation for Quality and Management" (EFQM).
Assoliment de la Certificació en base a la Norma ISO 9001:2008 de les tres fundacions del Grup Sant Pere Claver, incloent per primera
vegada la Fundació Serveis Socials i la Fundació Lluís Artigues.
Realització de l'Auditoria de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) a les tres fundacions i paral·lelament realització de
formació sobre la LOPD a tot l'equip de professionals del Grup Sant Pere Claver.
Creació del Comitè d'Ètica Assistencial del Grup Sant Pere Claver, un òrgan consultiu creat pel Grup Sant Pere Claver, per
analitzar i assessorar en la resolució dels possibles conflictes amb implicacions ètiques i deontològiques derivades de la labor
assistencial.

La institució segueix treballant en l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa:
La política de RSC a Sant Pere Claver està liderada per una comissió multidisciplinar que integra varis professionals i s'estructura en tres
àmbits: corporatiu, social i mediambiental. Tots aquests àmbits amb accions tant a nivell intern com extern pensades i dirigides als
diferents grups d'interès.

Dins de l’àmbit Corporatiu hem desplegat convenis de col·laboració i acords amb entitats per oferir als professionals, usuaris i familiars
avantatges socials.
Dins de l’àmbit social, hem desplegat les següents accions internes dirigides als professionals:
Projecte Nòmina Solidària (projecte de Teaming) entre els professionals de la institució amb l’ONG Noves Tecnologies per l’Àfrica on
hi col·labora un membre de la institució.
Organització del cicle de Conferències d’Actualitat (Converses), xerrades divulgatives i gratuïtes adreçades als veïns/es del
Poble-Sec.

Política Ambiental: En coherència amb els nostres valors corporatius, el Grup Sant Pere Claver està treballant en una nova política de
medi ambient que revisa la nostra relació amb l'entorn, el model de societat i el futur que deixarem a les pròximes generacions.
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EIXOS DE TREBALL
La Fundació Sanitària organitza tota la seva activitat en cinc grans eixos de treball:

1 Contribuir a la millora de la qualitat de vida. Promoure una bona salut
Detectar les necessitats dels nostres pacients per proporcionar un servei socio sanitari amb un acompanyament multidisciplinar i
especialitzat.
Generar i compartir el coneixement dels nostres experts per acostar-lo a la societat a fi de millorar la informació sobre la seva malaltia.
Integrar les noves tecnologies en l'activitat assistencial per afavorir la recerca de nous estudis a nivell internacional.

2 Identificar i atendre noves demandes socials adreçades als col·lectius en risc d'exclusió social, amb especial atenció als malalts mentals,
discapacitats intel·lectuals, infants i adolescents en risc i persones sense sostre o immigrants

L'actual context econòmic i social genera noves necessitats pels col·lectius en risc d'exlusió al mateix temps que està desencadenant
noves necessitats socials dirigides a col·lectius que han quedat desemparats a causa de l'atur i la crisi: joves exposats a riscos socials i
psicològics, famílies desestructurades sense recursos ni ajudes socials.
Crear i gestionar els recursos que són més deficitaris pels col·lectius en risc d'exclusió. Buscar respostes als reptes que els canvis
socials i l'entorn plantegen afavorint noves pràctiques i models d'atenció des del treball en xarxa amb diferents proveïdors i potenciant al
màxim el vincle i treball amb la comunitat i el territori.

3 Incorporar l'usuari al centre de la pressa de decisions
Preveure com serà el malalt del futur (tipologia de pacient) i el futur professional (aptituds, formació, perfil ) per anticipar i preveure
quin model d'assistència caldrà desenvolupar i com es farà l'avaluació de les pràctiques assistencials.
Descentralitzar la pressa de decisions, treballar transversalment i incorporar a l’usuari com a persona clau en els processos de millora
de la salut i dels serveis socials. L'apoderament de l'usuari i treballar per la seva corresponsabilitat en el procés, són aspectes claus per
la millora de la seva salut.
Incorporar la tecnologia a la pràctica perquè repercuteixi en un millor servei i atenció als nostres pacients i usuaris. Accessibilitat,
proximitat, equipaments dinàmics i oberts.

4 Promoure l'ètica i la comunicació des de la prevenció i l'educació d'hàbits
Educar en la corresponsabilitat de la salut física i mental dels individus des de l'educació i prevenció d'hàbits saludables. Apostar per
una medicina que incorpora nous rols i amb un servei més multidisciplinar.
Acompanyar i cuidar els pacients des d'una vesant integradora i completa. L'enfoc biopsicosocial de l’assistència on tingui també molta
importància l'estat emocional de com viu el pacient el seu estat de salut.
Impulsar Consells de Participació i espais d'informació pensats per als usuaris i pacients, que complementin la relació entre els
professionals i els pacients.

5 Recerca i Innovació aplicada al benestar social
Analitzar les futures expectatives dels nostres pacients i usuaris per ser capaços de provar noves fórmules assistencials que
complementin el model actual, sobretot de cara a la població jove.
Adaptar la nostra organització a una nova cultura inspirada en la identitat del passat però amb la capacitat per ser competitius en el
futur, i poder seguir atenent i sent útils als usuaris del futur.
Desplegar aliances estratègiques amb universitats, empreses i institucions per anar incorporant i incentivant les noves tecnologies a la
salut. Apostar pel lideratge i la transmissió del coneixement.
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SALUT MENTAL
El Servei de Salut Mental de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària està
compost per un conjunt d'equips multidisciplinars, acreditat pel Catsalut dins
dels serveis de Salut Mental de la Xarxa Pública concertada, desenvolupant
un conjunt de programes assistencials, així com una extensa tasca de
Formació i Docència i implementant projectes d'avaluació i recerca aplicada.
Tots els equips que composen el Servei realitzen activitats de formació
continuada dels seus professionals destacant la realització d’una sessió
clínica setmanal amb la participació de la totalitat dels professionals i
l’activitat de supervisió mitjançant professionals externs de tots els equips.
Aquestes sessions s’utilitzen com una eina imprescindible per a la millora de
la qualitat assistencial.

Durant el 2012 el Servei de Salut Mental ha estat integrat per 80 professionals.
Aquest Servei gestiona 9 programes:
Salut Mental d'Adults
Centres de Salut Mental d'Adults de Sants i Montjuïc (CSMA)
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Adults (UPPA)
Salut Mental Infanto-juvenil
Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Sants-Montjuïc (CSMIJ)
Hospital de Dia per Adolescents (HdD)
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infants i Joves (UPPIJ)
Equip d'Atenció al Menor de Justícia Juvenil (EAM)
Salut Mental persones en risc d'exclusió social
Servei d'Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats (SAPPIR)
Programa de Seguiment individualitzat per Persones Sense Sostre (PSI-SS)
Per a més informació sobre els equips del Servei de Salut Mental visita la web o consulta les xifres 2012.
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Centres de Salut Mental d'Adults de Sants i Montjuïc (CSMA)
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SALUT MENTAL

Els dos Centres de salut mental d'adults han mantingut en volum i en termes
generals, l'activitat assistencial amb lleugers canvis no significatius respecte
l'any anterior ni en nombre persones ateses ni en el còmput general de visites
realitzades. Cal tenir en compte, que l'efecte de la greu crisi econòmica a que
és sotmès el nostre país ha afectat de manera important als ciutadans del
nostre entorn i de retruc als equips assistencials de primera línia.

Podem destacar que, es manté un percentatge elevat d'activitat realitzada mitjançant la tècnica de la psicoteràpia grupal, que representa el
20% del total de les visites (veure gràfiques 2012). Aquesta ha estat una de les estratègies fonamentals per vetllar per una assistència de
qualitat centrada en un abordatge psicoterapèutic com a eina de canvi i millora de la salut mental dels pacients atesos.
Alguns dels grups realitzats són:
Grup d'arterapia
Grup de relaxació
Grup mare-nadó
Musicoteràpia
Grup psicoterapèutic per persones amb Trastorns de Personalitat
Un altre 20% de les visites s'han realitzat amb les famílies, el qual mostra la importància que estem donant al treball amb les famílies dins del
procés terapèutic (veure gràfiques 2012).
Aquest any s'ha integrat un grup de psicoteràpia cognitiva per pacients amb Trastorns Depressius i Distímia en el marc d'una col·laboració en
recerca i tractament amb el grup del Dr. Feixas de la Universitat de Barcelona.
Els dos CSMA de Sant Pere Claver- Fundació Sanitària, Montjuïc i Sants, han impulsat per encàrrec del Pla Director de Salut Mental i
Addiccions els Programes Pilot de Suport a l'Atenció Primària i de Psicosis Incipient, conjuntament amb el desenvolupament del Programa
d'Atenció Específica als Trastorns Mentals Severs; com a conseqüència aquests centres s'han anat especialitzant en el tractament d'aquells
trastorns mentals que impliquen més discapacitat, de llarga evolució i que necessiten un abordatge més complex i pluridisciplinar. Actualment,
la proporció de pacients amb algun Trastorn Mental Sever atesos als dos centres se situa al voltant del 30% del total, el qual representa
gairebé el doble de la taxa mitjana de la Regió Sanitària de Barcelona i de tota Catalunya.

Programa d'Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients
Entre els dos sectors s'han atès un total de 210 pacients, alguns des dels equips d'infantil CSMIJ i HDD adolescents, però majoritàriament ho
han estat des dels dos CSMA. Durant el 2012, s'han incorporat 50 pacients al programa, coincidint amb els 5 anys de desenvolupament i
coincidint amb el període en que es preveu arribar al màxim de pacients. Hem realitzat 25 altes, (veure gràfiques 2012).
S'observa una alta vinculació dels pacients al Programa, registrant-se només 5 abandonaments, i resultats clínics esperançadors, molts baixes
taxes de transició a psicosi dels pacients amb Estats Mentals d'Alt Risc i ús de recursos hospitalaris molt baixos dels pacients amb Primers
episodis o en període crític.
A nivell assistencial, podem remarcar la importància progressivament creixent en els processos psicoterapèutics dels grups multi-familiars on
participen usuaris i els seus familiars més propers constituint trobades de fins a 25-30 persones.
Els equips participen en diversos estudis de recerca relacionats amb aquesta població en col·laboració amb la Facultat de Psicologia de la
Universitat de Barcelona i també amb la Comissió Pedagògica i de Seguiment el PAE-TPI.
Els equips del PAE-TPI de Sant Pere Claver van participar a la Jornada Anual del Programa: L'atenció als trastorns psicòtics incipients en les
experiències del Regne Unit i de Catalunya.

Programa de Suport a l'Atenció Primària de Salut
Actualment, l'activitat que realitzen els professionals psiquiatres i psicòlegs a les àrees bàsiques del sector representen unes 4000 visites i uns
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Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ)

L'activitat del CSMIJ es manté en paràmetres similars als de l'any anterior
amb un lleuger augment dels pacients atesos i les visites realitzades.
L'augment clar de les demandes rebudes per ser atès al nostre CSMIJ: de
450 demandes el 2011 a 530 el 2012 mostren ben clarament que els menors
pateixen emocionalment les situacions de tensió que viuen en el seu medi:
familiar, escolar, de relació com a conseqüència de les dificultat econòmiques
que pateix la societat.

Una alta proporció de la tasa terapèutica realitzada en aquest equip es desenvolupa amb els pares o familiars propers dels menors, així les
visites familiars representen més del 40% del total de les visites, més del 50% de les famílies ateses realitzen algun tipus de tractament
específic.
L'equip desenvolupa els Programes d'Atenció Específica als Trastorns Mentals Greus i el Programa de Suport a l'Atenció primària; una
conseqüència ha estat l'increment progressiu dels pacients tractats al CSMIJ amb algun els diagnòstics de Trastorn mental greu, que el 2012
representava el 14,5 % del total dels pacients atesos, una de les ràtios més elevades de la Regió Sanitària de Barcelona. L'equip ha participat
en les activitats de formació per la millora en l'atenció a les Persones amb Trastorns de l'Espectre Autista (veure gràfiques 2012).
S'analitza que el desenvolupament del Programa de Suport a l'Atenció Primària, a través del qual els psicòlegs de l'equip acudeixen
setmanalment a les àrees bàsiques on estan integrats els pediatres (també ho fan amb menor periodicitat psiquiatres i Treballador social), ha
afavorit la detecció precoç de pacients amb trastorns severs i facilita la seva derivació a l'atenció especialitzada; CSMIJ dels mateixos. La
formació i interconsulta amb els pediatres ha facilitat molt el treball integrat i la continuïtat assistencial entre nivells.

Fets destacats
El CSMIJ s'ha incorporat a la Unitat Funcional del PAE-TPI de Sant Pere Claver de manera que assumeix completament els casos que debuten
entre els 14 i 16 anys; també participen en els projectes de recerca i avaluació que se'n deriven.
Els darrers anys s'està impulsant l'ús de les noves Tecnologies de manera que s'ha començat a realitzar intervencions mitjançant l'anàlisi de
breus videogravacions realitzades pels pares o responsables dels menors en el seu medi natural. Professionals del l'equip estan realitzant
formació especialitzada en aquest camp de les noves tecnologies, també per aprofitar les possibilitats que podria tenir la intervenció mitjançant
internet.

Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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Hospital de Dia per a Adolescents (HdD)
En el marc del tractament dels adolescents a l'Hospital de Dia, intervenim
des de diferents disciplines, tenint en compte la complexitat bio-psico-social
de la problemàtica que presenten aquests nois i noies. La intervenció
terapèutica s'articula tenint en compte la complexitat de la problemàtica dels
nois/es ingressats i també tenint present tota la globalitat que envolta al noi
(família, escola, entorn social), per tant un dels àmbits del tractament és,
també, l'atenció a les famílies.
Existeixen diferents modalitats d'intervenció familiar segons quin sigui el cas i
la necessitat que s'hi detecti, però fonamentalment es realitzen tres tipus
d'atenció a les famílies: seguiment familiar, teràpia familiar, grup de pares i a
l'octubre hem posat en marxa un grup multifamiliar.

Durant aquest any 2012 s'han atès en psicoteràpia individual a 58 nois/es que són el total de pacients que durant l'any han estat ingressats.
Es tracta d'un tipus d'adaptació de la psicoteràpia d'orientació psicoanalítica molt específica per aquests pacients que tenen importants
dificultats de mentalització i que cal estimular activament aspectes com l'interes, la capacitat reflexiva, l'auto observació, l'empatia, i les
habilitats socials, entre altres.

Subprogrames assistencials de l'Hospital de Dia durant el 2012
Psicoteràpia individual
Es realitza per 4 terapeutes,2 psicòlegs i 2 psiquiatres. Cada pacient té una sessió setmanal de tractament amb el seu terapeuta referent,
també hi ha alguns casos que tenen dos sessions setmanals, en funció de la situació de crisis vital del noi/a.
El terapeuta s'adapta al nivell que el noi/a pot entendre i el temps que pot necessitar per assimilar, en el treball terapèutic, les seves dificultats
personals i les del seu entorn familiar, escolar i social.
Psicoterapia grupal
Considerem que tot el que succeeix durant el transcurs del dia a l'Hospital forma part del treball terapèutic i molt especialment la convivència
grupal sobre la que incidim els diferents professionals. Així doncs, en aquest marc de psicoteràpia institucional continuada organitzem alguns
espais més específics.

Fets destacats
Activitats educatives i terapèutiques: els tallers estan organitzats en quatre blocs (cura i desenvolupament personal, manualitats,
expressió i esports). A part de treballar els objectius comuns aquesta divisió ens permet ser més específics en aspectes concrets que
veiem la necessitat de treballar.
Taller de salut: Aquest 2012 hem reprès aquest taller on s'intenta afavorir el diàleg i l'expressió dels dubtes que poden sentir els
adolescents referents als temes de salut i la cura del seu cos. A través de diferents dinàmiques i mitjans gràfics s'inicia el diàleg i la
reflexió, s'aclareixen conceptes erronis o males praxis respecte als temes tractats. Els objectius prioritaris són oferir al noi/noia un espai
que li representi una oportunitat per poder aprendre diferents coneixements de la cura de la salut i reflexionar sobre temes tractats dins
l'àmbit de la salut i d'actualitat. També detectar creences errònies i comportaments de risc i oferir la informació i orientació necessària per
aclarir-ho.
Edició bianual de la revista HdD: El taller consisteix en l'elaboració d'una revista que s'edita dues vegades a l'any i es distribueix a
altres Hospitals de Dia per adolescents, altres serveis de la xarxa de Salut Mental, centres col·laboradors i tots els pacients i famílies que
estan o han estat vinculades a l'Hospital de Dia. La revista recull temes que proposen els adolescents i aquests es poden transmetre
mitjançant dibuixos, articles, acudits, opinions personals...etc.
Esport jove 'Esport pel desenvolupament': és una iniciativa auspiciada per la Fundació Sanitària i la Fundació Serveis Socials per fer
de l'esport un mecanisme de socialització i integració. Una pràctica que permet mantenir una vida saludable alhora que facilita les
relacions humanes en un context lúdic, que incrementa l'autoestima, el benestar físic i emocional i la capacitat de superació, especialment,
per als joves en risc d'exclusió social.
Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Adults (UPPA)

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults és un dels 9 equips
assistencials que constitueixen el Servei de Salut Mental de Sant Pere Claver
Fundació Sanitària. És una Unitat especialitzada en la realització de
psicoteràpia psicoanalítica focal. L’equip assistencial està format per 1
psiquiatre i 8 psicòlegs, tots ells psicoterapeutes especialitzats en aquest
tipus de psicoteràpia (veure gràfiques 2012).

Subprogrames assistencials que ha desplegat la UPPIJ durant el 2012
Programa de psicoteràpia focal
Donem suport a la Xarxa d’Assistència Primària en Salut Mental per a la realització de psicoteràpies d’orientació psicoanalítica focal, en règim
ambulatori, en les seves diverses variants. Aquesta activitat assistencial és d’àmbit suprasectorial, de referència per diferents dispositius de
salut mental i d’assistència primària. L’objectiu assistencial consisteix en l’aplicació de tractaments psicoterapèutics a aquells pacients o grups
familiars que ho necessitin, que compleixin criteris d’indicació i en els que es pugui fer un pronòstic de milloria clínica.
Programa de tractaments de famílies derivades pels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència de l’Ajuntament de Barcelona
Consisteix en un recurs assistencial dels EAIA, i està orientat a l’assistència d’aquelles famílies que es consideren que es poden beneficiar
d’un tractament psicoterapèutic familiar. L’àmbit assistencial es circumscriu a la ciutat de Barcelona.

Fets destacats
Premi FEAP: en el camp de la recerca, l’equip ha elaborat un article que ha guanyat el Primer Premi 2012, d’àmbit estatal, atorgat per la
FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) sota el títol: Psicoterapia Psicoanalítica en la Institución Pública. Estudio
de resultados y su permanencia a los dos años de la finalización. En aquest article es descriuen part dels resultats d’una recerca que
estem duent a terme, i que té per finalitat estudiar els efectes de la psicoteràpia en els pacients que han seguit un tractament en la nostra
Unitat.
Informatització del Full de Resum Clínic: aquest any hem posat en marxa el Full de Resum Clínic Informatitzat, que consisteix en un
recull de les dades principals del pacient que van des del primer contacte amb la nostra Unitat fins el moment de l’alta. La finalitat és la
creació d’una base de dades que permetrà aprofundir en la recerca del Programa de psicoteràpia i també en l’estudi d’indicadors
assistencials.
El Programa de Tractament de Famílies derivades pels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència: de l’Ajuntament de
Barcelona és un recurs assistencial dels EAIA, dirigit a l’assistència d’aquelles famílies que poden beneficiar-se d’un tractament
psicoterapèutic familiar. El criteri de derivació comú a totes les famílies ateses és que hi hagi un menor en situació de risc psicològic i
alguna possibilitat de canvi en la família.
Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infants i Joves (UPPIJ) és un dels
8 equips assistencials que constitueixen el Servei de Salut Mental de Sant
Pere Claver - Fundació Sanitària. És una Unitat especialitzada en la
realització de psicoteràpies d'orientació psicoanalítica, en règim ambulatori
que dóna suport a la Xarxa d'Assistència Primària en Salut Mental. Aquesta
activitat assistencial és d'àmbit suprasectorial, de referència per diferents
dispositius de salut mental i d'assistència primària. Els dispositiu derivadors
més habituals són els Centres de Salut Mental Infanto- Juvenil (CSMIJs) de la
xarxa pública (veure gràfiques 2012).

L'objectiu assistencial de la UPPIJ és la realització de tractaments psicoterapèutics a aquells pacients de 0 a 18 anys que ho necessitin,
compleixin els criteris d'indicació i en els quals es pugui fer un pronòstic de milloria clínica.
La Unitat té una dotació de 6 professionals clínics: cinc psicòlegs clínics i un psiquiatre, tots ells psicoterapeutes especialitzats en aquest tipus
de psicoteràpia.

Subprogrames assistencials que ha desplegat la UPPIJ durant el 2012
Programa de Psicoteràpia Psicoanalítica focal (individual)
Orientat a ajudar als nens en conflictes, majoritàriament de naturalesa neuròtica, que dificulten el seu creixement psicològic. Es realitzen
visites setmanals de 40-45 minuts de durada. La modalitat més habitual és la psicoteràpia focal individual d'un any de durada, que pot ser
escurçada o allargada en funció de les necessitats i evolució de cada cas; el qual comporta aproximadament, entre 45 i 55 sessions en un
període entre 10 i 15 mesos. Altres modalitats consisteixen en un abordatge familiar, de vegades en la modalitat psicoterapèutica mare- nen.
Programa de Psicoteràpia Psicoanalítica en grup
Tractament en grup nens i nenes entre 5 i 16 anys amb trastorns del desenvolupament maduratiu, dificultats de relació personal, retards en
els aprenentatges escolars, trastorns adaptatius recents o amb trastorns neuròtics de la personalitat. La durada aproximada és de 7-8 mesos.
A la vegada ofereix als pares la seva participació en grups paral·lels i simultanis, excepte en la franja de 14-16 en que els grups són només
per a pacients. Una altra modalitat és el tractament de grup de pares, sense que els seus fills estiguin en tractament al mateix temps. Aquesta
darrera és una modalitat terapèutica que s'ha anat potenciant especialment els darrers anys. Durant aquest 2012 els grups en actiu són:
grups de pares, grups d'escenoteràpia d'adolescents i pre- adolescents i grups de nens de pensament i comunicació.
Programa de Pensament i Comunicació (PiC)
És un programa de tractament indicat per a aquells nens i nenes de 5 a 11 anys que presenten bloqueig de les seves funcions
d'aprenentatge, degut a una conflictiva emocional de base. Aquest programa té per objectiu abordar les seves dificultats instrumentals. Es
realitza mitjançant tractaments individuals o grupals i consisteix en una psicoteràpia on el focus de treball són les dificultats d'aprenentatge des
d'una vessant psicodinàmica que té molt en compte els aspectes emocionals, ja que els considera l'origen fonamental de les dificultats
instrumentals esmentades.

Fets destacats
Projecte Odissea: durat aquest 2012 s'ha donat un salt important al projecte, hi ha hagut canvis important tant quantitatius com
qualitatius, tots dirigits a millorar la tasca d'avaluació dels tractaments de psicoteràpia psicoanalítica focal infantil.
Treball en Xarxa: A més a més del treball clínic assistencial directe, el treball en xarxa amb d'altres instàncies, forma part de l'activitat
habitual, la coordinació amb els diferents CSMIJs i CSMAs amb els qual col·laborem. Durant aquest any s'han realitzats reunions de
coordinació al CSMIJ de les Corts, Ciutat Vella i Santa Coloma. Precisament un dels punts tractats en aquesta reunions és com millorar el
treball en xarxa aprofitant les TIC.
Col·laboració amb la Fundació Quatre Vents: Des de fa més de deu anys, seguim realitzant una tasca de suport i supervisió externa a
l'equip de professionals educadores amb els infants d'aquesta entitat.
Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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Equip d'Atenció al Menor (EAM)

Aquest és un equip del Servei de Salut Mental per oferir assistència als
adolescents derivats del sistema de Justícia Juvenil de Catalunya.
Durant el 2012, l'equip ha continuat desplegant els seus programes
d'intervenció psicoterapèutica amb adolescents i joves, i d'atenció i orientació
a les seves famílies. També s'han continuat desplegant accions
d'assessorament a tècnics, delegats judicials i educadors amb els quals
s'organitzen les estratègies d'abordatge interdisciplinari per a l'atenció de
casos multiproblemàtics (veure gràfiques 2012).

Fets destacats
XX aniversari del Servei: L'any 2012 ha estat l'any en què hem començat a encarar dues de les principals tasques que ens hem
proposat per commemorar el XX aniversari del Servei que tindrà lloc el proper novembre del 2013. Així, a la nostra activitat assistencial
continuada s'ha afegit l'inici de l'organització de unes Jornades que, conjuntament amb els equips professionals de Justícia Juvenil, volem
celebrar en aquestes dates. Les Jornades pretendran reflexionar sobre els riscos de judicialització de les problemàtiques de
l'adolescència, que una societat en crisi és incapaç de contenir adequadament.
Edició d'un llibre sobre el model de treball de l'EAM: Al llarg d'aquest any hem començat a concretar els passos cap a un projecte
llargament ambicionat: l'elaboració d'un llibre que reculli el nostre model de treball, tant en el seu nivell teòric com de la nostra praxi.
Presentació de la comunicació sobre violència ascendent al XXIV Congrés anual de la Societat Española de Psquiatria y Psicología
del Niño y del Adolescente (SEPYPNA) a Donosti sobre “Adolescència i intervencions terapèutiques”. El pòster defineix el perfil social i
psicològic dels menors atesos per aquest tipus de denúncia al nostre Servei.
Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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Servei d'Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats (SAPPIR)

L'any 2012 s'observa un gran deteriorament en les condicions de vida de la
població immigrant. Les circumstàncies socials ha tingut una gran
repercussió en la salut mental dels immigrants, un dels sectors més
vulnerables de la nostra societat, el qual s'ha traduït en un increment de les
intervencions socials davant situacions de malnutrició, desnonaments, pèrdua
d'ajudes socials per no renovació dels permisos de residència, etc.

També podem destacar que s'ha produït un canvi en relació al país de procedència dels immigrants, amb un increment dels pacients que
tenen com origen països asiàtics i una disminució dels llatinoamericans que, en una petita proporció, han iniciat un procés migratori de retorn
als seus països d'origen. Tot i així han continuat arribat nous immigrants, encara que en un grau menor que en els anys anteriors i en
condicions socials i d’acollida molt pitjors (veure gràfiques 2012).
En el SAPPIR fem un treball psicològic basat en el conjunt d’interaccions que es mobilitzen en la relació terapèutica en les situacions d’estrès
crònic i exclusió social. Més enllà dels diagnòstics psiquiàtrics constatem les característiques específiques de les demandes emocionals que
apareixen en situacions extremes (immigració patològica).

Fets destacats
Publicació de l’article: “Cefalea en inmigrantes.Estudio de 1043 casos. Análisis Comparativo en inmigrantes com síndrome de Ulises y
otros diagnósticos Revista Norte Sociedad Española de Neuropsiquiatría” Volum 10, número 44, pàgines 34-42.
"Red Atenea" direcció i desenvolupament d’una xarxa global codirigida amb la Universitat de Berkeley i el Centre Minkowska de Paris. La
Xarxa Atenea, de la qual formen part més de 200 professionals, especialment d'Europa i Amèrica, actua com un observatori global de la
salut mental dels immigrants, especialment dels indocumentats que pateixen més estrès psicosocial
Associació Mundial de Psiquiatria (WPA) nombra al Dr. Achotegui, director del SAPPIR, nou Secretari General de la Secció de
Psiquiatria Transcultural.
Assessorament i supervisió a Institucions sanitàries Centres de salut, Escoles i Instituts d’Educació Secundària, Associacions
d'immigrants, Serveis socials i ONG. Contactes amb institucions públiques vinculades a la migració a nivell de Catalunya, Espanya i a nivell
internacional. Creació i execució de programes d'atenció primària en promoció i prevenció de la salut per abordar el dol migratori.
Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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Programa de Seguiment Individualitzat per Persones Sense Sostre (PSI-SS)

El Programa de Seguiment Individualitzat per Persones Sense Sostre (PSI)
és un dels 9 equips del Servei de Salut Mental. Funcionalment s'integra a
l'Equip de Salut Mental per Persones Sense Sostre (ESMESS) conjunt, entre
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i els Serveis de Salut Mental de Parc
Sanitari Sant Joan de Déu.
Aquest any 2012 és el sisè d'any d'implementació d'aquest programa
assistencial que està plenament consolidat dins de les activitats de les dues
institucions implicades (veure gràfiques 2012).

L'equip realitza tractament integral en salut mental a les persones sense sostre amb trastorns mentals greus que són atesos pels Serveis
Socials específics de l'Administració municipal per aquesta població a la ciutat de Barcelona.
Per a realitzar la seva activitat, es desplaça als centres de residència i acollida de les persones sense sostre i també directament al carrer a
demanda dels equips socials que detecten la presència o sospita d'un trastorn mental greu en les persones sense sostre.
El programa procura garantir:
Una adequada planificació de la utilització dels recursos sanitaris i socials en funció de les necessitats del pacient
Una visió longitudinal del problema de salut mental i les seves conseqüències
Una comprensió integral del subjecte, el seu trastorn i el seu medi
La Gestió de Casos ens permet:
Establir i mantindre l'aliança terapèutica (vincle)
Estimular l'adherència i implicació en el tractament
Monitoritzar el procés terapèutic i de rehabilitació del pacient
Incrementar la comprensió del trastorn i les seves conseqüències
Reduir les reaguditzacions simptomàtiques i les necessitats d'ingrés hospitalari
Millorar l'accessibilitat als serveis que precisi en el marc del seu Pla de Tractament Individual
Coordinar recursos i professionals implicats en el cas.
Vetllar pels drets dels pacients

Fets destacats
Pacients atesos: durant l'any 2012 s'han atès 55 persones, 11 més que l'any anterior (el qual representa un increment
d'aproximadament el 20%). Aquest increment és degut a un augment de la capacitat del Programa pel qual s'ha incrementat el número de
primeres visites fins a 14.
Augmenta la precarietat de les condicions socials dels pacients atesos degut a la major dificultat a poder accedir a prestacions
socials, actualment minvades per diverses condicions lligades a la crisi econòmica.
Diagnòstics més freqüents: els pacients atesos en el PSI són pacients amb un diagnòstic psiquiàtric de Trastorn Mental Sever, essent el
diagnòstic més freqüent Esquizofrènia o altres Trastorns psicòtics concomitants: 88%. El consum de tòxics és altament prevalent entre els
pacients atesos: registrant-se un consum problemàtic en més del 40% dels pacients.
S'han realitzat aproximadament 2000 actes assistencials durant el període 2012, el qual representa una mitjana de més de 35 visites
per pacient L'estada mitjana al programa dels pacients ha estat de 26 mesos, tenint en compte només els casos en que s'ha aconseguit
una bona vinculació al servei.
Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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SERVEI DE CARDIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA

Des de fa 20 anys, el Servei de Proves Complementàries de Sant Pere Claver Fundació Sanitària s'ha compromès amb la realització d’Electromiografies, Proves
d'Esforç (Ergos), Holters, i Campimetries de forma eficaç, ràpida i de qualitat.
Aquestes unitats diagnòstiques han anat creixent de forma lineal, i han
experimentat un important creixement tan pel que fa al nombre de malalts
explorats com pel nombre de metges i aparells tècnics que disposem.

Recentment, hem anat incorporant noves tecnologies digitals i informàtiques en els seus equipaments per tal d'adaptar-se a les noves
demandes i oferir el màxim rendiment clínic en l'exploració realitzada. A més, gràcies a aquesta inversió en equipaments, les llistes d'espera
s'han reduït i el servei funciona de forma més automatitzada i àgil.
Cal destacar que fruit als avenços tecnològics els resultats de les proves s’envien diàriament en suport digitalitzat als metges de capçalera
que les havien sol·licitat. També gràcies a la tecnologia actual d'aquests serveis, en molt casos, els pacients poden ser explorats en la seva
àrea bàsica o en l'hospital de referència, evitant d'aquesta manera, desplaçaments innecessaris.

Fets destacats
Durant el 2012, la Fundació Sanitària ha posat en funcionament un nou servei, la Unitat de Monitoratge Intraoperatori, tant dels Hospitals
Públics (XHUP) com Privats. Enguany, aquesta nova unitat ha permès signar un acord de col·laboració amb l'Hospital Universitari de la
Mútua de Terrassa amb l'objectiu de prestar un servei especialitzat i innovador que permet mitjançant l'estimulació elèctrica neuronal
donar informació fiable als cirurgians per impedir o minimitzar el risc de complicacions del sistema nerviós durant una intervenció
quirúrgica. Aquestes tècniques eviten que els pacients puguin evitar dèficits neurològics com alternacions en la parla o l'audició, mobilitat
facial, incontinències, pèrdua de força o sensibilitat a les extremitats. Aquest tipus d'intervencions són encara molt innovadores per l'elevat
grau d'especialització.
Aquest any, el servei ha mantingut el seu equip de professionals amb 6 metges i 2 auxiliars d'infermeria.
Cal destacar que, fruit dels avenços tecnològics els resultats de les proves són enviats diàriament en suport informàtic als metges de
capçalera que els havien sol·licitat. També gràcies a la tecnologia actual d'aquests serveis en molt casos els pacients poden ser explorats
en la seva àrea bàsica o en l’hospital de referència, evitant d'aquesta manera, desplaçaments innecessaris.

El servei en xifres
Durant el 2012, el Servei de Proves ha realitzat: 14044 Electromiogrames, 2232 Holters i 1874 Ergometries. Consulta la gràfica anual del
servei i l'evolució interanual.
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SERVEI D'AL·LÈRGIA
El Servei d'Al·lèrgia, compta amb 30 anys d'història en la seva etapa
moderna, es caracteritza per oferir al Servei Català de la Salut un servei de
qualitat assistencial on prima l'atenció personalitzada del pacient i el tracte
humà, basat en el compliment dels valors que té des de fa 60 anys Sant Pere
Claver - Fundació Sanitària, entitat sense ànim de lucre.
La nostra raó de ser es basa en oferir als nostres pacients un bon servei així
com intentar millorar la seva qualitat de vida. El perfil d'usuaris que atenem
són: Pacients amb patologia respiratòria, pacients amb patologia cutània
(urticària, angiedema) o sistèmica (anafilaxi) i pacients amb patologia
exclusivament cutània (al·lèrgia de contacte).

El servei tracta totes les patologies al·lergològiques que no requereixen UVI, mantenint la seva llarga tradició docent i d'educació en salut a la
ciutadania. La nostra raó de ser es basa en oferir als nostres pacients un bon servei així com intentar millorar la seva qualitat de vida.

Actualment gestionem
Consorci Sanitari del Maresme, Hospital de Mataró

Atenem pacients
Pacients que presenten símptomes compatibles amb:

Cap La Salut i Cap Llefià, Badalona

Al·lèrgia respiratòria

Al·lèrgia de contacte

Al·lèrgia alimentària

Cap de Santa Coloma

Al·lèrgia de contacte

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Al·lèrgia al làtex
Altres malalties pròpies de l'especialitat (anafilaxi, uticària,
angiodema, ...)

Fets destacats del Servei d'Al·lèrgia
XXIII Programa d'Educació Sanitària: Colònies d'estiu per saber-ho tot de l'asma.
Una activitat educativa i de lleure dedicada a nois i noies entre 8 i 14 anys.
Aquest programa és pioner a tot l'Estat des de l'any 1990 i ha estat reconegut
amb el Premi "Jaume Sunyol i Blanchart 2009" de l'Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, destinat a activitats que millorin la
informació als pacients. Fins ara uns 2060 infants de tot Catalunya hi han
participat.
S'ha posat en marxa l'assistència al.lergològica a Santa Coloma de Gramenet,al
CAP del carrer Major, imitant el model que es fa a Badalona-La Salut.
S'ha fet un Taller d' Educació per nens i nenes asmàtics i les seves famílies”
organitzat per l' Institut Docent de Sant Pere Claver
S'organitza un Curs de Vies Abril 2012 i un Curs Reanimació Cardio- Pulmonar Setembre 2012 pels professional del Servei.
S'han realitzat 16 sessions clíniques internes del servei amb participació de ponents externs en 4 sessions.

El servei en xifres
El servei el composen 9 metges i 6 infermeres especialistes en al·lergologia.
Durant l'any 2012, al Servei d'Al·lèrgia, es varen realitzar: 5176 primeres visites i 11601 segones visites, fent un total de 20.178 visites
(aquestes visites estan distribuïdes en diferents centres: a la seu de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària, a l'Hospital de Mataró, a l'ABS
Dreta de l'Eixample, el Cap de la Salut i Llefià de Badalona).
D'altra banda, es van visitar un total de 12.752 pacients a Sant Pere Claver.

Activitat científica del Servei
Docència i divulgació de l'equip d'al·lèrgia:
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SERVEI D'ODONTOLOGIA
La Clínica Dental privada de Sant Pere Claver es va crear l'any 1998 amb l'objectiu de donar
cobertura odontològica als veïns/es del barri del Poble Sec.
Durant el 2012, la clínica ha experimentat una profunda transformació que ha permès
modernitzar, renovar i ampliar les nostres instal·lacions i oferir, als nostres pacients, un millor
servei. El nou espai ofereix 65m2; tres sales de visita, una sala d'ortopantomògraf (Raig X) i un
laboratori científic.
El nostre servei ha desenvolupat, a partir de mètodes i tècniques cada vegada més avançats,
un servei odontològic integral que es caracteritza per la vessant social.

Fets destacats del servei
Des de 2012, hi ha hagut un canvi en la coordinació del servei d'odontologia amb l'arribada del Dr. Martínez. L'equip del servei es
composa de 4 doctors (2 odontòlegs, 1 ortodontista, 1 cirurgià maxilofacial), 1 infermera i 2 auxiliar de clínica, 1 higienista i 1
administrativa.
Des de 2012, per ampliar la vessant social de la clínica dental hem començat a oferir atenció odontològica a la Residència de gent gran
Mossèn Vidal Aonós del Grup Bellaterra (al barri de la Bordeta). En total, hem visitat a més de 60 avis i àvies.
Un altre fet destacat ha estat la digitalització de la radiologia millorant la qualitat d'imatge dels scans i reduint el temps d'exposició a la
radicació a una desena part. D'acord amb la nova política de medi ambient hem aconseguit reduït els residus del revelat.
També incorporat nou utillatges, concretament un dispositiu tecnològic mòbil que ens permet fer fotografies intraorals per mostrar i
conscienciar als nostres pacients de les seves patologies bucals.
Durant el 2012, la Clínica Dental ha signat un nou acord de col·laboració amb l'Institut DISCED per fer formació en pràctiques dels seus
alumnes d'higiene bucodental. Durant aquest curs han passat tres alumnes durant un període establert de mig any.
Un any més, el Servei d'Odontologia ha superat l'Auditoria de la ISO 9001:2008.
Nous tractaments. La clínica ofereix serveis d'ortodòncia invisible, implantologia, cirurgia maxilofacial, pròtesis, estètica dental,
endodòncia i higiene dental. També destaca la seva cobertura adreçada a entitats sense ànim de lucre amb dos programes pioners a
Catalunya: el Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat (APD) i el Servei d'Atenció a Persones Immigrants (API).
Durant el 2012, la clínica dental he realitzat 335 primeres noves visites, s'han atès a 1.501 pacients en un total de 2.458 visites.
Consulta la gràfica
Contacte la Clínica Dental

Enllaços d'interès
Imatges: La Clínica Dental

C. Vila i Vilà 16
08004 Barcelona.
Tel: 93 443 12 00
Fax: 93 329 76 36
info@spcsalut.org
[Com arribar]

Preguntes freqüents per una bona salut bucodental
Memòria 2011 del servei
Lectures recomanades
Consells de salut
Vídeos dels nostres usuaris
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
Des de fa temps, el nostre compromís envers la societat i l'entorn l'hem enfocat a crear una cultura cada vegada més socialment responsable;
redefinint el nostre model de gestió per fer-lo més competitiu i preservant, sempre, la nostra missió, visió i valors amb qualitat, rigor, ètica i
eficiència.
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ORGANIGRAMA
[Descarrega't el PDF]
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PLA ESTRATÈGIC 2012-2015

LA FUNDACIÓ EN XIFRES
Línies Estratègiques

El nou Pla Estratègic 2012-2015 aposta per un missatge clau: "Consolidar el
creixement i la projecció del Grup Sant Pere Claver, adaptant-nos als nous
reptes" una estratègia organitzativa que engloba l’estratègia del Grup en els
propers 4 anys i del qual se’n desprenen 11 línies estratègiques d'àmbit global que
afecten a totes les entitats que integren el Grup Sant Pere Claver.
Paral·lelament el nou pla estratègic també defineix els nous valors, la missió i visió
del Grup. Per a més informació, descarrega't el document:
Pla Estratègic 2012-15
"Consolidar el creixement i la projecció del Grup Sant Pere Claver, adaptant-nos als nous reptes"

Mapa Estratègic
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ESTAT ECONÒMIC I FINANCER
Balanç de situació a 31 de desembre de 2012

Actiu

Passiu

Actiu corrent

Passiu corrent

Actiu no corrent

Passiu no corrent
Patrimoni net

Compte de pèrdues i guanys 2012

Despeses

Ingressos

Despeses de personal
Aprovisionaments
Dotació amortitzacions
Altres despeses
d'explotació

Ingessos prestació
serveis
Altres ingressos
d'explotació

Les comptes anuals de l'exercici 2012 han estat examinades per la firma AETEC, S.L. Auditores Asociados, que ha emès un informe d'auditoria favorable.

Veure l'estat econòmic i financer del: 2011, 2010, 2009
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RECURSOS HUMANS
Equip humà contractat a 31 de desembre de 2012
Metges
Psicòlegs
DUI i auxiliars infermeria
Educadors socials
Treballadors socials
Integradors Socials Treballadores familiars
Direcció i Serveis Generals
Administració

Total de la plantilla a 31/12/2012: 156 professionals
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REPTES DE FUTUR
1. Nou equipament: Cal Muns
Entrada en funcionament del nou equipament Cal Muns; centre de salut, residencial i de serveis socials del Grup Sant Pere Claver. Amb
35 consultes mèdiques i 45 habitacions. El centre significarà una millora molt important pels serveis que oferim als usuaris.

2. Desenvolupament del Pla Estratègic
Continuar desplegant el Pla Estratègic 2012-15 que té en la consolidació del creixement i la projecció institucional l’estratègia principal.

3. Responsabilitat Social Corporativa
Desplegar el pla de treball en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa amb especial atenció al medi ambient i la sostenibilitat així
com la proximitat i comunicació amb els usuaris i familiars.

4. Accions d'incidència i prevenció
Desplegar accions de sensibilització i difusió de les activitats que realitza la fundació.

5. Detecció de noves necessitats emergents al Districte
Davant l’actual context econòmic i social preservar la viabilitat econòmica de la institució fent-ho compatible amb la voluntat de donar
resposta a necessitats socials emergents que pateixen els col·lectius més vulnerables de la societat.

6. Model de treball enfocat a les persones
Potenciar un model de gestió de persones que afavoreixi un ambient de treball estable, agradable i que afavoreixi la innovació en el
model de gestió i assistencial necessaris per fer front als nous reptes.
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