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Complementàries i Al·lergologia. A nivell privat oferim serveis
d'Odontologia, Oftalmologia i Dermatologia.

Descarrega't el PDF

Què fem?
Servei de Salut Mental

Servei d'Al·lèrgia

Cardiologia/Neurofisiologia

Servei d'Odontologia

D'adults, infantil i juvenil

Atenció assistencial

Holter i ergometria,

Cirurgia i implants, pròtesis

i en risc d'exclusió social.

i educació sanitària.

electromiografia i monitoratge.

i estètica i ortodòncia.

Presentació

Model Corporatiu
• Benvinguda
• Patronat i Equip directiu
• Qualitat i RSC
• Dades bàsiques i centres
• Fundació 2.0
• Eixos de treball

La Fundació en Xifres

• Missió, visió i valors
• Organigrama Institucional
• Pla estratègic 2012-15
• Direcció de persones
• Estat econòmic i financer
• Reptes de futur

Activitat 2013 | Evolució global

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel. 93 442 39 0 | info@spcsalut.org | www.spcsalut.org
© Sant Pere Claver 2014 | Avís legal | Mapa del lloc

disseny: martasdesign.com

Memòria 2013
Presentació

Què fem?

Model Corporatiu

La Fundació en Xifres

Benvinguda
Benvinguts a la Memòria 2013 de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària, entitat privada sense afany de lucre amb vocació i finançament
públic, creada l'any 1948. Conjuntament amb la Fundació Tutelar Lluís Artigues i Sant Pere Claver – Fundació de Serveis Socials integren el
Grup Sant Pere Claver, conjunt d’entitats amb compromís socials i amb un origen fundacional comú.
La Fundació Sanitària ha realitzat aquest any un total de 110.000 visites anuals i compta amb 154 professionals de diferents disciplines
multidisciplinars que treballen en més de 30 programes especialitzats i 5 equipaments en el nostre territori de referència. En l’àmbit de la
nostra Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ha estat també important la certificació d’EMAS (sistema comunitari europeu de gestió i
auditoria ambiental) de l’equipament principal de la fundació i a la vegada seu social.
L’any 2013, hem anat desplegant diferents accions en coherència al nostre Pla Estratègic 2012-15 compartit amb la resta d’entitats que
integren el Grup Sant Pere Claver. Globalment la nostra institució remarca la voluntat de consolidar nous serveis en un context econòmic i
social molt complex i exigent. La concreció més visible i de futur en aquest sentit ha estat l’inici de les obres de Cal Muns, equipament
polivalent de salut, serveis i residencials al barri de la Bordeta.
Les creixents necessitats sanitàries i socials de la societat, i especialment per aquells col·lectius més vulnerables pels quals treballem, suposa
temps i reptes molt exigents per tots plegats els quals resoldrem millor de forma conjunta i sumant esforços.
Volem destacar, també, un altre fet rellevant que permet seguir consolidant i donant continuïtat a la nostra visió institucional: l’alt nivell de
compromís i solidaritat de l’equip de professionals contribuint a l’equilibri pressupostari de la institució, assegurant el manteniment de la
qualitat assistencial. Un any més s’han assolit acords interns per poder superar de forma conjunta les dificultats econòmiques com a
conseqüència de la reducció aquests darrers anys del concert amb el CatSalut.
Confiem que la Memòria 2013 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!
Dr. 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: Carlos F. Gutiérrez
Vocal 2: P. Joan Carrera
Vocal 3: Joan Torres
Vocal 4: Anna Veiga

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 hem treballat durant el 2013 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). Seguiment de les línies estratègiques definint i avaluant els Plans Anuals Operatius
(PAO) dels responsables de serveis assistencials i serveis centrals.
Assoliment de la Certificació en base a la Norma ISO 9001:2008 de les tres fundacions del Grup Sant Pere Claver (Sant Pere ClaverFundació Sanitària, Sant Pere Claver- Fundació Serveis Socials i Fundació Lluís Artigues).
Realització de l'Auditoria de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) a les tres fundacions.
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) Realització de
cursos de Bioètica per a tots els professionals de la institució.
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.

Des de la RSC tranversal en tots els serveis de la institució hem treballat durant el 2013 en:
Dins de l'àmbit Corporatiu hem desplegat unes millores socials per a tots els professionals del GRUP. l desplegant 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.
Realització d'esdeveniments de proximitat al barri i districte Dia Mundial de la Salut Mental i Mostra d’entitats del Poble-Sec.

Dins de l'àmbit Mediambiental:
Constitució de la Comissió de Seguiment del Sistema de Gestió Ambiental de l'EMAS que es reuneix bianualment amb finalitat

d'establir i fer el seguiment dels objectius anuals de la nova política ambiental.
Durant l'any 2013, s'ha realitzat la primera Auditoria de medi ambient EMAS de l'equipament de Vila i Vilà 16, seu central de les tres
fundacions amb l’obtenció de la certificació corresponent.
S'ha presentat la Primera Declaració Ambiental de l'any 2012.
S'han realitzat accions internes de sensibilització, recull i anàlisis de les incidència en temes medi ambientals.

Campanya de Política Ambiental

Descarrega't el document de la Política Ambiental del Grup Sant Pere Claver.
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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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Servei d'Al·lèrgia

Aquest 2013, hem organitzat el 24è Programa d'Educació Sanitària: Colònies
d'estiu per saber-ho tot de l'asma i al·lèrgia. 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 2110 infants de tot Catalunya hi han participat.
Durant aquest any el servei d’al·lèrgia ha realitzat 16 sessions clíniques
internes del servei amb participació de ponents externs en 5 sessions.

El servei en xifres
El servei el composen 9 metges i 6 infermeres especialistes en al·lergologia.
Durant l'any 2013, al Servei d'Al·lèrgia es van realitzar: 7359 primeres visites i 15493 segones visites, fent un total de 22852 visites
(aquestes visites estan distribuïdes en diferents centres: a la seu de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària, a l'Hospital de Mataró, el Cap
de la Salut i Llefià de Badalona, Cap Santa Coloma Gramenet (consultar gràfiques del servei).
D'altra banda, es van visitar un total de 17.642 pacients a Sant Pere Claver

Activitat científica del Servei
Docència i divulgació de l'equip d'al·lèrgia
Participació a programa de TV (8TV) 8 al dia. Divulgació sobre al·lèrgia en general. Maig. Dr. Lucas.
24ena edició de les Colònies d’estiu per saber-ho tot de l’asma i l’al·lèrgia (Aquest any s’amplia el programa educatiu en al·lèrgia general,
aliments i làtex) . Juliol 2013 Dr. Lucas.
Participació amb GTAAL (Grup de Treball Al·lèrgies Alimentàries) i el ICS en la organització i preparació de cursos adreçats a Assistència
Primària DIU. Laura López

Participació a cursos i congressos
Matí Al·lergològic 2013 Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica. Lleida 19 de gener.
IX reunión CYNA. Controversias y Novedades en Alergia. Madrid 25-26 de gener
Formación continuada en Dermatología y Alergia; compartiendo experiencia: Eczemade contacto. Barcelona, 8 i 9 de febrer
Curs “Asma de difícil control. Compartiendo experiencia en pediatria” Hospital de Sabadell. 4 de març.
Espacio Asma: Actualización en Alergologia, Sevilla 8-9 de març.
Symposium on Experimental Rhinology and Immunology of the Nose. Leuven, Bèlgica, del 21 al 23 de març.
Reunión Internacional Retos de la Alergología en el Siglo XXI. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid 13 d’Abril.
ALLERGY REVIEW (Laboratoris GSK). Màlaga: 12 i 13 d’abril.
Visita científica a “Laboratorio Leti “. Procés de fabricació, standarització i preparació dels extractes comercials Madrid , (tres
Cantos) 20 d’abril
XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Inmunologia clínica y Alergología Pediátrica. Àvila 16 a 18 de Maig
Jornada de Cloenda del curs 2012-2013 SCAIC. XII Reunió d’Infermeria de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica,
SCAIC" Barcelona 31 de maig i 1 de juny
Simposio de Alergia e Inmunologia Clínica. Avances en Urticaria Crónica. Barcelona, 13 de Juny.
EAACI-WAO. World Allergy & Asthma Congress, Milan, Italy 22-26 de juny
Curs “El Rol del líder en la Fundación” Manum Consulting group. 10 al 12 de juliol de 2013. Grup Sant Pere Claver. Barcelona.
Carpe diem: Jornada d´Actualització en Al·lergologia, Salou, Tarragona 28 de setembre.
Drug Desensitization Internacional Meeting. Barcelona 18-19 d’octubre.
Curs Introducció a la bioètica, 22 octubre a 12 de novembre 2013. Sant Pere Claver Fundació Sanitària. Barcelona.

Symposium internacional alergia a himenópteros. SEAIC el 24-25-26 d'octubre a Granada.
XXVIè curs de reciclatge al·lergològic teòric i pràctic per a equips d’assistència primària.

Presència a comitès científics
Membre del Comitè Científic de la Societat Catalana d'Al·lèrgia (SCAIC)
Organització de la Jornada de Cloenda del Curs Acadèmic 2012-13 de la SCAIC Dra. Dordal.
Secretària del Comitè de Rinoconjuntivitis de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica (SEAIC) Dra. Dordal.

Treballs i estudis
Prospective Adherence to Specific ImmunoTherapy in Europe (PASTE) Survey.
Estudi prospectiu d’adherència a la immunoteràpia específica a Europa. European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Dra.
Paniagua Investigadora principal
Estudio observacional retrospectivo (EPA-OD) para determinar la satisfacción del paciente tratado con inmunoterapia específica mediante
el cuestionario ESPIA. Investigador principal Dr. Lucas.
Contacte
C. Vila i Vilà, 16
08004 Barcelona
Programació de visites
Tel. 93 442 39 02
Dilluns a divendres de 8h a 16h
Atenció telefònica assistencial
Tel. 93 324 88 92
Dilluns a divendres de 12.30h a 13.30h
alergia@fhspereclaver.org

Enllaços d'interès
Visita la web de colònies d'asma i al·lèrgia
Lectures recomanades
Descarrega't el Flyer informatiu de les colònies d'asma i al·lèrgia
Memòria 2012 del Servei

Disposem d'un servei d'atenció telefònica 93 324 88 92
operatiu de dilluns a divendres de 9h a 13.30h, i dimarts i dijous
de 15.30h a 19h.
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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 les noves demandes
al millor servei, oferint el màxim rendiment clínic en l'exploració realitzada. Gràcies a aquesta inversió en equipaments, les llistes d'espera
s'han reduït i el servei funciona de forma 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 2013, 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 2013, el servei d'EMG de Sant Pere Claver va realitzar 17.921 proves, distribuïdes entre els centres de l'Hospital de Vilafranca del
Penedès, Hospital General de Terrassa i la seu central de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.
El servei de cardiologia va realitzar 2.394 Holters, 116 dels quals procedien de l'Hospital de Verge de la Cinta i la resta de la seu central de la
Fundació. També es van realitzar un total de 1.872 Ergometries (consulta les gràfiques del servei).
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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. Des de fa un any 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.
Durant el 2013, la clínica ha experimentat un important creixement que ha permet oferir
cobertura odontològica a 2.176 pacients, realitzant un total de 3.469 visites (consultar
gràfiques del servei).

Fets destacats del servei
La clínica ha treballat durant el 2013 per convertir-se en un servei de proximitat al barri al punt d’haver incrementat un 25% el nombre
de primeres visites. Aquesta nova demanda ha permès incrementar la plantilla de professionals i estem treballant per ampliar un nou
box que permetrà seguir oferint una millor resposta als nostres pacients, sobretot, un box adequat tècnicament per a persones amb
discapacitat física i intel·lectual.
Durant el 2013, seguim prestant servei al centre perifèric de Sant Boi i a la Residència Mossèn Vidal Aunós i a la Residència Tres Pins
per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta.
El servei ha iniciat un servei d’atenció gratuïta a 118 pacients dins del context de la vessant social per a usuaris en risc d’exclusió
social derivats d’entitats sense ànim de lucre a través de les assistents socials.
El nostre servei ha desenvolupat, a partir de mètodes i tècniques cada vegada més avançats, un servei odontològic integral que es
caracteritza per la seva vessant social i de proximitat al territori.
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.
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).
Contacte 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]

Enllaços d'interès
Imatges: La Clínica Dental
Preguntes freqüents per una bona salut bucodental
Memòria 2012 del servei
Lectures recomanades
Consells de salut
Vídeos dels nostres usuaris
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Salut Mental
Nova prioritat, noves evidències
El Servei de Salut Mental de Sant Pere Claver ha atès més de 9.000 pacients durant l’any
2013, una xifra que suposa un increment de 600 pacients respecte al 2012. Aquest augment
es deu, entre d’altres, al moment d’incertesa i diversitat social i laboral, del trencament de
les estructures familiars i de les dificultats econòmiques que viu la població catalana.
Aquesta realitat evidencia el repte d’afrontar la millora de la intervenció en salut mental,
partint de la idea de què el nivell de desenvolupament humà d’una comunitat es mesura per
la seva capacitat de resposta davant de situacions que requereixen una major sensibilitat.
En aquest sentit, la Unió Europea ha donat forma a aquesta situació amb el Pacte per a la
Salut i el Benestar Mental que representa el compromís d’avançar significativament en cinc
àrees: la salut mental dels joves, la prevenció de la depressió i el suïcidi, la salut mental de
la gent gran, la salut mental en l’entorn laboral, la inclusió social i la lluita contra l’estigma.

Aquestes línies d’actuació introdueixen en l’agenda dels principals organismes internacionals, com l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
la millora de la intervenció, prevenció, rehabilitació i inclusió social de les persones amb problemes de salut mental com una de les línies
prioritàries en la lluita contra l’estigma i la cronificació de les malalties mentals.
Al departament de Salut Mental de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària, al districte de Sants-Montjuïc, hi treballa un conjunt d’equips
especialitzats en la prevenció i atenció a la salut mental de les persones. Acreditat pel Servei Català de la Salut (CatSalut), dins de la xarxa
pública concertada, la Fundació Sanitària desenvolupa programes assistencials, així com una extensa tasca de formació i docència,
implementant projectes d’avaluació i recerca aplicada. Tots els equips realitzen setmanalment activitats de formació continuada amb sessions
clíniques i activitats de supervisió amb professionals externs. Aquestes sessions s’utilitzen com una eina imprescindible per a la millora de la
qualitat assistencial.
Durant el 2013 el Servei de Salut Mental ha estat integrat per 90 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 2013.
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Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Adults (UPPA)

Salut Mental

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Adults (UPPA) és una unitat
especialitzada en la realització de psicoteràpia psicoanalítica focal. L’equip
assistencial està format per un psiquiatra i vuit psicòlegs, tots ells
psicoterapeutes especialitzats en aquest tipus de psicoteràpia.

Programa de Psicoteràpia Focal
En aquest Programa s’han atès 293 pacients individuals i 7 grups familiars (consulta les gràfiques 2013). Dóna 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 a tots els dispositius de salut mental i d’assistència
primària de la xarxa pública. L’objectiu assistencial d’aquest Programa és, per tant, l’aplicació de tractaments psicoterapèutics a aquells
pacients o grups familiars que ho necessitin, que compleixin criteris d’indicació i en què es pugui fer un pronòstic de millora clínica.
Durant el 2013, es pot observar un cert canvi de tendència respecte la distribució per edats en comparació amb anys anteriors. Els pacients
menors de 35 anys representen un 47% del total de pacients atesos, un 7% més que a l’any 2012.
La població atesa per aquest equip coincideix amb la franja d’edat i gènere en què observem una major demanda d’atenció psicoterapèutica
als dispositius assistencials: CSMA i centres d’atenció primària de la xarxa de salut pública. Tot i així, es manté l’assistència a pacients de
major edat perquè, a mesura que anem aprofundint en la tècnica focal, aconseguim millorar l’eficàcia en processos de més llarga evolució.
També es pot constatar el predomini del gènere femení entre els pacients atesos, un 73% de dones en comparació al 27% de consulta
masculina. És una proporció que veiem que es va mantenint al llarg dels anys, amb alguna oscil·lació que no arriba a provocar un canvi de
tendència.
A grans trets, la distribució diagnòstica dels anys precedents es manté, però s’aprecia un canvi en relació als trastorns adaptatius, que han
disminuït notablement. D’altra banda, augmenten molt clarament els trastorns d’ansietat. És a dir, en les derivacions guanyen terreny les
persones amb patologies més estructurades front les situacions reactives, que en principi indiquen menys cronicitat i en conseqüència millor
pronòstic.

Programa de Tractament de Famílies derivades pels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)
Durant el 2013 s’han atès uns 182 pacients, de 72 famílies diferents: 46 han estat primeres visites o persones que han retornat, i les 26
restants són famílies en tractament provinents d’altres anys. De les 72 famílies ateses per primer cop el 2013, el nombre de tractaments en
què l’assistència se centra en un dels pares, sol o amb fills, arriba al 41% de les famílies. Atenem un nombre considerable de pares que
venen sense els fills. En alguns casos com a indicació terapèutica, perquè el que es considera pertinent és el tractament dels adults; en altres
casos perquè els menors estan en un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE).
També és remarcable la presència d’avis en els tractaments de les famílies. A vegades perquè són ells qui fan les funcions paternes en
absència dels pares, altres degut a què apareixen rivalitats entre pares i avis.
Aquest Programa s’ha organitzat com a recurs assistencial dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) de l’Ajuntament de
Barcelona, i està orientat a l’assistència d’aquelles famílies que es considera que es poden beneficiar d’un tractament psicoterapèutic familiar.
El criteri de derivació comú a totes les famílies ateses és que hi hagi un menor d’edat en situació de risc psicològic i alguna possibilitat de
canvi en la família. L’àmbit assistencial es circumscriu a la ciutat de Barcelona.
L’experiència de treballar en aquest Programa ens reafirma en la idea de què els esdeveniments vitals negatius en la infància, com ara la
pèrdua de relacions afectives, relacions familiars alterades, fets traumàtics, etc., incideixen molt freqüentment i de manera intensa en
problemàtiques psicològiques posteriors.
Així mateix, es posa de manifest com, en un nombre elevat de casos, la fallida dels referents parentals primaris està en la base de la
conflictiva familiar i posa en risc la salut psíquica dels menors. Això demostra la importància d’incidir, a través d’un tractament psicoterapèutic,
en la dinàmica familiar per ajudar a restituir les funcions parentals perdudes.
La UPPA aporta la seva experiència en psicoteràpia focal al debat científic sobre l’aplicació, eficiència i eficàcia de la psicoteràpia com a eina
d’intervenció en el marc de l’assistència pública en salut mental.
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Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ)

Salut Mental

El Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Sants-Montjuïc (CSMIJ) és un servei
d’atenció especialitzada a la salut mental per infants i joves (de 3 a 18 anys) del
districte municipal de Sants-Montjuïc.
El consens internacional assenyala que les víctimes més fràgils de la crisi són els
infants que reben tant les repercussions pròpies com les del conjunt de la família,
pares i avis. Probablement per aquest motiu el CSMIJ ha rebut un important
increment de demanda durant els darrers anys. També s’ha detectat un augment
de la gravetat clínica dels casos, potser perquè tant els suports familiars i socials
com els professionals fallen. La disminució de recursos a nivell de la xarxa de
salut mental pública ha fet que sigui més difícil o es trigui més temps a poder
ingressar a les unitats d’hospitalització del sector i que els ingressos siguin cada
cop de menor durada.

També s’ha detectat una important alarma a nivell de serveis socials de primària del nostre sector que identifiquen amb major freqüència
situacions de desemparament o de criança potencialment poc curosa de familiars. El CSMIJ s’ha implicat en el desenvolupament de la Taula
d’Infància i Adolescència i Família de la Marina entenent que pot ser una eina eficaç pel desenvolupament d’un veritable treball col·laboratiu
entre les instàncies de salut, socials, educatives i de suport del territori. Esperem que la seva completa implementació al 2014 permeti obtenir
ja importants resultats de la intervenció.

En xifres
Al CSMIJ s’ha continuat desenvolupant el Programa de Suport a l’Atenció Primària que representa el 10% del total de visites realitzades, més
del 30% de les primeres visites i el 25% del total dels pacients atesos. També podem destacar la complexitat organitzativa derivada de la
posada en marxa del centre d’atenció primària a Numància, on s’han integrat pediatres de quatre àrees bàsiques de dos barris diferents, el
que ha comportat una difícil tasca de coordinació amb el companys del CSMIJ de les Corts.
S’ha mantingut i ampliat la integració funcional en el Programa d’atenció específic del trastorn psicòtic incipient (PAE-TPI) del territori, el que
ha permès, entre d’altres, que alguns dels pacients del CSMIJ inclosos en aquest programa comptessin amb l’assistència d’un gestor de
casos (PSI) per a ell i la seva família. S’han aconseguit vincular al programa diversos pacients durant aquest any.

Perfil de pacients
Es manté constant la proporció major de nens/nois atesos al servei. El CSMIJ és un dels centres de la regió sanitària de Barcelona amb major
percentatge de pacients amb diagnòstic trastorn mental greu (TMG), segons dades publicades del darrer estudi de Benchmarking del
Consorci Sanitari de Barcelona. Tenim la intenció d’implementar noves estratègies d’intervenció lligades a la Guia per l’atenció per pacients
de l’espectre autista, dins del grup de treball del qual ha participat la Sònia Fuentenebro, psicòloga de l’equip.

Principals activitats de sensibilització, difusió i formació
L’equip ha participat als Comitès Organitzador del VIII Congrés d’Atenció Primària i Salut Mental (conjuntament amb la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària CAMFIC) i el IV Congrés de Salut Mental Infanto-Juvenil, que van tenir lloc al 2014.
Un professional de l’equip s’ha integrat al grup de treball sobre trastorns de l’espectre autista que promou el Pla director de salut mental i
addiccions (PDSMA) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Podem destacar seminaris sobre primera criança que s’han impartit a diversos centres d’atenció primària del sector.

Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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Unitat especialitzada en la intervenció de psicoteràpies d’orientació
psicoanalítica, en règim ambulatori, que dóna suport a la xarxa d’assistència
primària de salut mental. Aquesta activitat assistencial és d’àmbit
suprasectorial, de referència per diferents dispositius de salut mental i
d’assistència primària. Els dispositius derivadors més habituals són els
Centres de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) de la xarxa pública.
L’objectiu assistencial de la Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infantis
i Joves (PPIJ) són els tractaments psicoterapèutics a pacients de 0 a 18
anys i les seves famílies, que compleixin els criteris d’indicació i en què es
pugui fer un pronòstic de millora clínica.

En xifres
Durant l’any 2013, s’observa un lleuger augment de l’activitat assistencial. Es manté el nombre de pacients atesos i de primeres visites i
incrementa la xifra de sessions de teràpia realitzades. Podem destacar la disminució significativa de les visites no presentades. En relació a
modalitats terapèutiques cal mencionar les 89 visites de psicoteràpia de família realitzades, així com 45 visites de psicoteràpia mare-nen,
xifres molt superiors a les d’anys precedents. En el programa de Pensament i Comunicació es desglossa en visites individuals, durant el 2013
s’han realitzat 264 i a nivell grupal s’han fet 298 (consulta les gràfiques 2013).
La Unitat té una dotació de sis professionals clínics: cinc psicòlegs clínics i un psiquiatre, tots ells psicoterapeutes especialitzats en aquest
tipus de psicoteràpia.

Perfil de pacients
Com és habitual als centres de salut mental dedicats a l’edat infantil s’atenen més nois. La franja prepuberal entre 5 i 11 anys és la més
àmpliament representada, tant en nens com en nenes. Destaca l’increment de població derivada des dels Hospitals de Dia.
Aquesta població presenta una psicopatologia en general greu, però es poden beneficiar dels tractaments psicoterapèutics en la mesura en
què s’ha establert un vincle fort amb l’equip terapèutic que els deriva.
En els darrers anys hem anat diversificant la nostra oferta de tractaments, per exemple als Centres de Detecció i Estimulació Precoç (CDIAP),
als Hospitals de Dia i al Servei Assessorament Tècnic i Ajut a la Família (SATAF). En aquest sentit, es continua el treball amb la Llar d’Infants
de la Fundació Quatre Vents, iniciat fa més de 10 anys, fent una supervisió externa de la tasca realitzada per les educadores amb els infants.
Es posa de relleu la dificultat per extreure dades acurades per analitzar la classificació dels trastorns mentals de la població infantil. Tot i així,
resulta significatiu l’elevat percentatge de casos amb trastorn adaptatiu (seria una de les indicacions principals de la psicoteràpia
psicoanalítica focal); i l’elevat percentatge de casos amb el diagnòstic de Trastorn de l’aprenentatge.

Programes assistencials de la Unitat de Psicoteràpia d’Infants i Joves
Durant el 2013, se segueixen desplegant 3 subprogrames assistencials:
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 a 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 tractament comporta aproximadament, entre 45 i 55 sessions en un període entre 10 i 15
mesos. Una altra modalitat que hem anat potenciant més darrerament consisteix en un abordatge familiar, de vegades en la
modalitat psicoterapèutica mare-nen.
Programa de Psicoteràpia Psicoanalítica en grup. Tractament en grup de nens i nenes d’entre 5 i 16 anys amb trastorns del
desenvolupament maduratiu, dificultats de relació personal, retards en l’aprenentatge escolar, trastorns adaptatius recents o
trastorns neuròtics de la personalitat. La durada aproximada és d’entre 7 i 8 mesos. A la vegada s’ofereix als pares la seva
participació en grups paral·lels i simultanis, excepte en la franja de 14 a 16 anys en què 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 individual al mateix temps. Per
tant, actualment el grups en actiu són: grups de pares, grups d’escenoteràpia d’adolescents i pre-adolescents (tècnica
psicoterapèutica basada en una representació d’un argument fictici escollit pel propis participants) 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 un conflicte emocional de base, que té per objectiu abordar
les seves dificultats instrumentals. Es realitza mitjançant tractaments individuals o grupals. Consisteix en una psicoteràpia
(individual o grupal), en què el focus de treball són les dificultats d’aprenentatge des d’una vessant psicodinàmica que té molt en

compte els aspectes emocionals, ja que es consideren l’origen fonamental de les dificultats instrumentals esmentades (en els
casos indicats per a aquest tipus de tractaments).

Activitats destacades en docència, recerca i difusió
Docència a col·laboradors del tractament de Pensament i Comunicació.
Assistència com a observadors en diversos tractaments de grup i sessions de supervisió i treball posterior.
Pràctiques curriculars de la Llicenciatura de Psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Rotació de Metges Interns
Residents (MIR) i Psicòlegs Interns Residents (PIR) a la UPPIJ.
Participació de l’equip en la presentació del llibre de la doctora Eulàlia Torras “Psicoterapia de grupo para niños y adolescentes”
(abril, 2013).
Realització del seminari-taller “Aspectes tècnics del procés de Psicoteràpia focal psicoanalítica en nens” (novembre, 2013)
Publicació de l’edició castellana del llibre redactat pels professionals de la UPPIJ “La psicoterapia psicoanalítica focal con niños.
Una aplicación del modelo psicoanalítico en la Red de Salud Pública”.
Participació en el Projecte Odissea d’avaluació de resultats en psicoteràpia psicoanalítica infantil individual.
Estudi de recerca que engloba més de 287 estudis de cas per elaborar una investigació en el camp psicodinàmic. Aquest estudi
destaquen l’edat precoç, l’adherència al tractament i la motivació en relació a aquest com a factors predictius positius de resultat.
Reunions per millorar els processos de coordinació del treball en xarxa que forma part de l’activitat habitual entre equips i
coordinació amb els diferents CSMIJ i CSMA.

Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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Servei d'Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats (SAPPIR)

Salut Mental

La intervenció es basa en una tècnica des de la perspectiva de la psiquiatria
transcultural que combina elements psicodinàmics i cognitius (relació
terapèutica estesa o ampliada). Es realitza un treball psicològic que combina
un conjunt d’interaccions entorn les situacions d’estrès crònic i d’exclusió
social. Sobretot es constaten demandes emocionals que apareixen en
situacions extremes.

En xifres
Durant el 2013 el programa ha atès a 103 pacients, realitzant un total de 213 visites i 83 a la comunitat. També s’han realitzat 209
intervencions psicosocials a diverses institucions (consulta gràfica 2013).
En aquest sentit, se segueix observant un deteriorament en les condicions de vida de la població immigrant. Aquest agreujament complica la
intervenció social quan existeixen problemes de malnutrició, desnonament o pèrdua d’ajuts per no renovació dels permisos de residència.
Es confirma un important nombre de retorn de pacients als seus països d’origen a causa de la inestabilitat i dificultats econòmiques,
especialment, entre el col·lectiu sud-americà. El retorn de pacients als seus països d’origen no implica l’arribada de nous immigrants que es
troben en una situació social i d’acollida molt pitjors que fa uns anys.
Durant el 2013 es duplica el percentatge de pacients menors d’edat atesos respecte l’any 2012. Les persones immigrants ateses procedeixen
majoritàriament del continent asiàtic.
La migració dels anys noranta i principis del 2000 ja s’ha establert a la nostra societat. Tot i així, les circumstàncies tan difícils que van viure
moltes persones en situació d’irregularitat fa que encara molts pateixin les seqüeles de les tensions i conflictes que van haver d’afrontar en
arribar.
L’equip observa un major nombre de famílies immigrants desestructurades com a conseqüència dels llarg períodes de separació entre els
seus membres, identificant sentiments d’abandonament per part dels menors i de culpa per part dels progenitors.
En els processos de reagrupació familiar s’observa com els menors immigrants que s’atenen venen i van al seu país d’origen. Aquest fet
implica no acabar-se d’adaptar o integrar a cap societat amb uns vincles afectius força desestructurats.
Aquestes xifres posen de manifest que els problemes de salut mental dels fills i filles de persones immigrants estan exposades a un major risc
d’exclusió social. Viure el dol migratori durant la infància, l’etapa més rellevant del desenvolupament de la persona, implica canvis d’adaptació
i integració importants.

Perfil de pacients
Per primera vegada s’observa com la proporció entre homes i dones és bastant similar indicant que la crisi econòmica afecta als dos sexes
per igual.
S’observa un increment del nombre de persones que procedeixen dels països asiàtics. També es manté la tendència de retrocés de
persones llatinoamericanes i magrebines.
Els immigrants que visitem porten cada vegada més temps al nostre país, més del 50% porta més de 10 anys vivint a Catalunya.
Es veu un increment de les problemàtiques psicològiques relacionades amb les reagrupacions familiars en condicions difícils, amb dols
migratoris de tipus complicat. També destaquem la rellevància dels trastorns adaptatius en relació als efectes psicosocials que viu la població
immigrant.

Principals activitats de sensibilització, difusió i formació
Organització de la jornada “Els immigrants davant la crisi i la tornada” amb la participació de més de 150 persones i experts
reconeguts en al matèria (22 novembre 2013)
Assessorament i supervisió a institucions sanitàries, centre de salut, escoles i instituts, associacions d’immigrants, serveis socials i
entitats sense ànim de lucre
Treball en xarxa amb institucions públiques vinculades als moviments migratoris

Creació i execució de programes d’atenció primària en prevenció, promoció de la salut mental per evitar la medicalització
Investigació de més de 1.110 casos sobre el perfil social i psicològic dels immigrants amb Síndrome d’Ulisses. Publicació de l’article
en premsa a la Revista Nord de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria
Direcció de la Xarxa Atenea codirigida amb la Universitat de Berkeley (Estats Units) i el Centre Minkowska de París (França) amb
experts d’Europa i Amèrica. Actua com un observatori global de salut mental dels immigrants, especialment, dels indocumentats
Participació activa en el càrrec de secretariat general de la Secció de Psiquiatria Transcultural de l’Associació Mundial de
Psiquiatria (WPA)
Davant l’augment de casos de famílies desestructurades una de les prioritats del programa en l’àmbit de la investigació, consisteix en
impulsar processos de reagrupament familiar.
Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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Programa de Seguiment Individualitzat per Persones Sense Sostre (PSI-SS)

Salut Mental

Durant l’any 2013 s’han atès 55 persones i s’han realitzat 15 incorporacions
al programa, les mateixes que l’any anterior. Amb tots els pacients s’han
elaborat Plans de Tractament Individualitzats consensuats amb els
professionals sanitaris, de serveis socials i, sempre que ha estat possible,
amb el propi pacient. S’observa un agreujament en la precarització 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, i també a la saturació de molts dels serveis
assistencials de l’àmbit sanitari. (veure gràfiques 2013).

La mitjana d’edat dels pacients atesos ha estat de 47 anys (rang: 23-72 anys). Si tenim en compte la data en què els pacients van iniciar el
Programa de Seguiment Individualitzat l’edat mitjana són 45 anys (rang: 21-70 anys), el qual representa un lleuger augment de l’edat dels
pacients atesos respecte l’any anterior. Hi ha una lleuger augment en el percentatge de dones ateses, els homes representen el 76% de totes
les persones ateses (73% l’any anterior), i d’entre aquests el 86% tenen entre 35 i 60 anys.
Durant l’any 2013 s’han registrat 11 altes. Aquest any la causa més freqüent d’alta ha estat la defunció. Pel que fa a la resta d’altes clíniques,
quatre s’han produït per derivació i vinculació dels casos al seu CSMA de manera normalitzada i per l’estabilització del recurs residencial. En
tres dels quatre casos s’ha realitzat el procés d’incapacitació durant la seva estada en programa i s’ha designat una fundació tutelar de
referència. L’estada mitjana al programa dels pacients que han rebut l’alta ha estat de 26 mesos, tenint en compte només els casos en què
s’ha aconseguit una bona vinculació al servei.
Detectem una major dificultat per trobar recursos residencials, que han de ser per força adaptats a les característiques de persones amb
trastorns mentals greus i resistents als tractaments convencionals. Només en un cas s’ha aconseguit que s’acceptés l’ingrés d’una pacient en
una Residència de Benestar Social per persones amb trastorn mental sever, la resta ho han fet en recursos d’entitats no lucratives.
Detectem que tenim un conjunt de pacients que s’han quedat vinculats al nostre equip des de fa més de 3 i 4 anys, i que tenen molta dificultat
a ser derivats a la xarxa de salut mental i addiccions normalitzada. Aquests pacients, que requereixen d’una atenció continuada i
especialitzada, romanen a la xarxa de persones sense sostre i sovint són derivats d’un recurs a un altre, pensions, albergs, habitacions,
ingressos hospitalaris... Tot sovint la intervenció es duplica o triplica, no s’aconsegueix una mínima coordinació i condueix a una pèrdua
d'efectivitat i estabilització del pacient.
L’equip dóna suport a l’estratègia del Housing first ja provada a altres ciutats del nostre entorn, com Berlin, Londres, Lisboa i Amsterdam.
Considerem que caldrà acompanyar-la del desenvolupament de programes de gestió de casos especialitzats per aquesta estratègia de
facilitar ràpidament allotjament a les persones que ho necessiten, quan es tracta de persones amb trastorns mentals.

Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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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]

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel. 93 442 39 0 | info@spcsalut.org | www.spcsalut.org

© Sant Pere Claver 2014 | Avís legal | Mapa del lloc

disseny: martasdesign.com

Memòria 2013
Presentació

Què fem?

Model Corporatiu

La Fundació en Xifres
Línies Estratègiques

Pla Estratègic 2012-2015
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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Recursos Humans

Equip humà contractat a 31 de desembre de 2013
Metges
Psicòlegs
DUI i auxiliars infermeria
Educadors socials
Treballadors socials
Integradors Socials Treballadores familiars
Direcció i Serveis Generals
Administració

Total de la plantilla a 31/12/2013: 154 professionals

*Durant l'any 2013 la mitjana parcial i total de persones és molt més estable que l'any 2012, degut a que en data 1/07/2012 es va produir la subrogació dels treballadors de la R3P.
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Estat econòmic i financer

Balanç de situació a 31 de desembre de 2013
Actiu

Passiu

Actiu corrent

Passiu corrent

Actiu no corrent

Passiu no corrent
Patrimoni net

Compte de pèrdues i guanys 2013
Despeses

Ingressos

Despeses de personal
Aprovisionaments
Dotació amortitzacions

Ingessos prestació
serveis
Altres ingressos
d'explotació

Altres despeses
d'explotació

Les comptes anuals de l'exercici 2013 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: 2012, 2011, 2010, 2009
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Reptes de futur

1. Nou equipament: Cal Muns
Entrada en funcionament, al juny 2014, 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 significarà una millora molt important pel conjunt de serveis que oferim als
nostres usuaris i familiars.

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 accions de sensibilització i difusió de les activitats que realitza la fundació, a través sobretot, de l’Institut Docent. Igualment
potenciar la innovació assistencial com estratègia bàsica per fer front als nous reptes.

4. Accions d'incidència i prevenció
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.

5. Detecció de noves necessitats emergents al Districte
Reafirmar i Identificar davant l’actual context de crisi econòmica i social la voluntat i compromís 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
Preservar la viabilitat econòmica de la institució potenciant un model de gestió eficient i que en la gestió de persones afavoreixi un entorn
de treball estable, agradable i amb un clar compromís col·lectiu.
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Xifres 2013
Consulta: Xifres 2012 | Xifres 2011 | Xifres 2010 | Xifres 2009 | Xifres 2008 | Evolució global

Servei d'Al·lèrgia

Durant l'any 2013, en el departament d'al·lèrgia, es varen realitzar: 7.341
primeres visites i 15.491 segones visites, fent un total de 22.832 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,
al CAP de la Salut i Llefià de Badalona i al CAP de Santa Coloma). Tanmateix,
es van visitar un total de ?10.825 pacients a Sant Pere Claver - Fundació
Sanitària.

Servei de Proves Complementàries

En el servei d'EMG de Sant Pere Claver, es varen realitzar 17.921
proves, distrubuïdes entre els centres de l'Hospital de Vilafranca
del Penedès, Hospital General de Terrassa i la seu central de Sant
Pere Claver - Fundació Sanitària.
El servei de cardiologia va realitzar 2.394 Holters, 116 dels quals
procedien de l'Hospital de Verge de la Cinta i la resta de la
seu central de la Fundació. També es van realitzar un total de
1.872 Ergometries.

Departament de Salut Mental
Centres Primària
Visites

Primeres

Pacients

Successives

En el Centre de Salut Mental d'Adults de Montjuïc (CSMA Montjuïc) es varen atendre 2.641 pacients, donant lloc a 1.295 primeres visites
i 15.329 visites successives.
En el Centre de Salut Mental de Sants (CSMA Sants) es van atendre 3.768 pacients, donant lloc a 2.111 primeres visites i 18.258 visites
successives.
En el Centre de Salut Mental Infanto-Juventil (CSMIJ) es van atendre 1.396 pacients, donant lloc a 735 primeres visites i 6.291 visites
successives.

Centres Secundària
Visites

Primeres

Pacients

Successives

L'Equip d'Atenció al Menor (EAM) va atendre 247 pacients, dels quals varen efectuar 160 primeres visites i 2.400 visites successives.
La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Adults (UPPA) va atendre 381 pacients, dels quals varen efectuar 171 primeres visites i 4.509
visites successives.
La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica Infanto-Juvenil (UPPIJ) va atendre 197 pacients, dels quals varen efectuar 65 primeres visites i
3.320 visites successives.
L'Hospital de Dia (HdD) va atendre 99 pacients, dels quals varen efectuar 6.563 visites successives.

Clínica Dental

El servei d'odontologia ha efectuat 4.005 visites
i ha atès a 2174 pacients durant l'any 2013.
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Evolució global interanual
Consulta: Xifres 2013 | Xifres 2012 | Xifres 2011 | Xifres 2010 | Xifres 2009 | Xifres 2008

Evolució del Servei d'Al·lèrgia

Evolució Primeres
Evolució Successives

Evolució del Servei de Proves Complementàries

Evolució Electromiograma
Evolució Campimetria

Evolució Holter
Evolució Ergonometria

Evolució del Departament de Salut Mental
Centres Primària
Visites

CSMA Sants

