PRESENTACIÓ
l
l
l
l
l

Benvinguda
Patronat i Consell directiu
Qualitat i RSC
Dades bàsiques i centre
Fundació 2.0

MODEL CORPORATIU
l
l
l
l
l
l

Missió, visió i valors
Organigrama Institucional
Pla estratègic 2008-2011
Recursos Humans
Estat econòmic i financer
Reptes de futur

QUÈ FEM?
l

l
l
l

Salut: Salut Mental, Al·lèrgia,
Proves complementàries i Clínica Dental.
Serveis Comunitaris
Docència i Recerca
Principals projectes 2010

LA FUNDACIÓ EN XIFRES
l
l
l
l
l

2010
2009
2008
2007
Evolució global interanual

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
info@fhspereclaver.org | www.fhspereclaver.org

© Sant Pere Claver 2011 | Avís legal | Mapa del lloc

http://www.fhspereclaver.org/memoria2010/

disseny: martasdesign.com

Page 1 / 1

PRESENTACIÓ

QUÈ FEM?

MODEL CORPORATIU

LA FUNDACIÓ EN XIFRES

BENVINGUDA
L'any 2010 ha estat un any de canvis importants en el sistema sanitari de Catalunya i per tant, també per a la institució. L'actual context
de crisi econòmica ha estat de ben segur l'aspecte més rellevant de l'any tot donat que ha significat reajustaments de gestió importants
pel sector i dins la institució, amb un esforç significatiu per part dels professionals amb l'objectiu de preservar al màxim la qualitat dels
serveis que reben els usuaris. És especialment remarcable, en aquest context, l'assoliment un any més, dels objectius assistencials.
Igualment el desplegament de l'actual Pla Estratègic de la fundació ha seguit implementant-se a bon ritme.
Coherents amb la nostra trajectòria històrica, una institució de proximitat i
compromesa amb la comunitat s’ha iniciat el programa de Responsabilitat Social
Corporativa amb la voluntat de col·laborar i contribuir al desenvolupament d'una
societat més sostenible. De ben segur aquest serà un àmbit de treball intens
pels propers anys.
És també important remarcar les iniciatives encaminades a millorar la projecció
externa de la nostra institució. L'impuls i consolidació de l'Institut Docent - Sant
Pere Claver amb una àmplia oferta formativa així com els nous canals de
comunicació que hem anat desplegant (xarxes socials, butlletí electrònic) han
estat també bons instruments per difondre el nostre coneixement al sector
sanitari i a la societat en general.
La diversificació de la cartera de serveis iniciada fa uns anys i un model de
qualitat fonamentat en la revisió sistemàtica com a font de la millora continua han
anat acompanyats de la constitució del Comitè d'Ètica Assistencial de la
institució, inscrit al Departament de Salut.
Confiem que els propers anys siguem capaços d'aprofitar al màxim les fortaleses de la institució per assolir amb èxit els reptes i
desafiaments de l'entorn. És per això que ens caldrà també reinventar des de la imaginació i la flexibilitat noves fórmules i models de
treball. Estem convençuts que serem capaços de fer-ho des d'un compromís col·lectiu d’optimisme present i envers el futur de la
institució.
Moltes gràcies a tots!
Dr. Pere Benito, President
Carles Descalzi, Gerent
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PATRONAT I CONSELL DIRECTIU
Patronat
President Pere Benito Ruiz
Vice-presidenta Pepa Picas Centellas
Secretari Alfred Moreno Miquel
Vocal 1 Carlos Francisco Gutiérrez Pardo
Vocal 2 P. Joan Carrera i Carrera
Vocal 3 Francesc Pérez Sarrado
Vocal 4 Germà Quim Erra i Mas
Vocal 5 Jordi Romeu i Barrera

Consell Directiu
Carles Descalzi, Gerent de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària
Alfred Moreno, Director Mèdic
Pepa Picas, Cap de Recursos Humans
David Clusa, Cap del Servei de Salut Mental
Carles Lucas, Cap del Servei d'Al·lèrgia
Joaquim Corral, Cap de Serveis Comunitaris
Irene López, Secretaria de Direcció
Elisabet Juan, Direcció Tècnica
Laudina Tranche, Direcció d'Infermeria
Mariona Amorós, Responsable d'Informàtica
Gemma Calvo, Responsable d'Ecofin
Marta Garcia, Responsable de Manteniment
David Llongueres, Coordinador Assistencial
Júlia Ribó, Responsable de Comunicació
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QUALITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
Durant el 2010 Sant Pere Claver - Fundació Sanitària (SPC-FS) ha fet importants avenços en el desenvolupament del seu Pla de
Qualitat. Els fets més destacats han estat els següents:
l

Assoliment de la Certificació en base a la Norma ISO 9001:2008 dels serveis assistencials de la institució.

l

Integració de l'eina de gestió ComboPRO en el seguiment de les Accions de Millora i Quadres de Comandament de les diferents
àrees no assistencials i serveis assistencials.

l

Realització de les enquestes de satisfacció als usuaris de tots els serveis assistencials de SPC-FS durant l'any 2010 amb un
resultat global molt satisfactori.

l

Realització de les enquestes de satisfacció als professionals interns de SPC-FS durant l'any 2010, amb un resultat superior a
l’enquesta del 2007.

l

Arrel de la proposta metodològica elaborada a partir del Model Europeu d'excel·lència "European Foundation for Quality and
Management" (EFQM) s'han aplicat noves accions de millora al Pla Estratègic de la institució, que finalitza el proper any 2011.

La institució ha començat a treballar en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i els fets més rellevants han estat:
l

Constitució de la Comissió de la RSC que es reuneix trimestralment amb l'objectiu d'avaluar i garantir que la política de la RSC
avança transversalment en tota la institució com, per exemple, la creació d'una campanya de Sostenibilitat Mediambiental.

l

Elaboració dels continguts de la 1era Memòria de RSC a SPC-FS.

l

Projecte Nòmina Solidària (projecte de timing) entre els professionals de la institució.

l

Creació i acreditació del Comitè d'Ètica Assistencial de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.

l

Inici de l'auditoria ambiental per definir el pla d'actuació amb l'objectiu d'esdevenir una institució sostenible i compromesa amb el
medi ambient (acreditació EMAS).

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
info@fhspereclaver.org | www.fhspereclaver.org

© Sant Pere Claver 2011 | Avís legal | Mapa del lloc

http://www.fhspereclaver.org/memoria2010/presentacio/qualitat-rsc.html

disseny: martasdesign.com

Page 1 / 1

PRESENTACIÓ

QUÈ FEM?

MODEL CORPORATIU

LA FUNDACIÓ EN XIFRES

DADES BÀSIQUES DELS CENTRES

Posa't en contacte amb nosaltres
Sant Pere Claver - Fundació
Sanitària
C. Vila i Vilà, 16
tel. 93 442 39 03
info@fhspereclaver.org

l

Clínica Dental

l

Serveis d'Al·lèrgia

l

Proves Complementàries

l

CSMA Montjuïc

l

Institut Docent

l

FLA - Fundació Lluís Artigues

UPPA UPPIJ EAM
Pg. de Montjuïc, 18
UPPA
tel. 93 324 81 13
uppa@fhspereclaver.org
UPPIJ
tel. 93 324 81 13
mòbil 678 57 50 17 | 678 57 50 42
uppij@fhspereclaver.org
EAM
tel. 93 324 81 13
eam@fhspereclaver.org

Metro
Metro
Paral·lel
Autobús
20, 21, 36, 57, 64, 91, 121 i 157

Paral·lel
Autobús
20, 21, 36, 57, 64, 91, 121 i 157

Hospital de Dia per a Adolescents
Club Social Ments Obertes Sants-

CSMA Sants
Galileu, 158

Montjuïc

Mare de Deu del port, 344
tel. 93 490 46 22
csmas@fhspereclaver.org

Hospital de Dia per a Adolescents
tel. 93 431 71 62
hddia@fhspereclaver.org

Metro
Plaça del Centre
Autobús
54, 70 i 75

Club Social Ments Obertes Sants-Montjuïc
tel. 93 431 71 62
club@fhspereclaver.org

Autobús
CSMIJ Sants-Montjuïc
Mineria, 58-60
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9, 13, 37, 46, 65, 79, 109, 125 i 165
Altres

Page 1 / 2

tel. 93 298 00 22
csmij@fhspereclaver.org

Autobús
9, 13, 37, 46, 65, 79, 91, 109, 115, 125 i 165
Altres
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FUNDACIÓ 2.0
Web Sant Pere Claver - FS

Intranet

www.fhspereclaver.org

intranet.fhspereclaver.org

Espai d'informació institucional que serveix per

Espai de comunicació interna dirigida a tots els

conèixer globalment la fundació; la seva

professionals que formen part de Sant Pere

missió, visió, valors, la seva estructura

Claver - Fundació Sanitària i la Fundació Lluís

organitzativa, la cartera de serveis que presta i

Artigues. Aquesta eina té com a finalitat

l'oferta docent.

facilitar informació interna amb un calendari
d’activitats i actes.

Butlletí Sentits

Linkedin

Butlletins

Linkedin de Sant Pere Claver

El Butlletí electrònic 'Sentits' de periodicitat

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària es troba

quadrimestral i en català, publica al seva

també present també a la xarxa social

primera edició al gener de 2010 mitjançant el

professional Linkedin. Una plataforma virtual

correu electrònic arribem als subscriptors.

que permet estar en contacte amb diferents

L'objectiu és potenciar la comunicació externa.

persones i institucions per tal d'enriquir i
fomentar el networking.

facebook

twitter

www.facebook.com/fundsantpereclaver

www.twitter.com/fundspereclaver

Des de setembre de 2010 la institució inicia els

Xarxa d'informació que permet enviar missatges

seus primers passos per endinsar-se en les

de només 140 caràcters per fer difusió de tot el

xarxes socials. És una pàgina on informem de

que fem a la fundació o a d'altres

notícies, activitats, fem referència a articles

organitzacions. L'objectiu és crear una

d’interès, difusió de campanyes pròpies o

comunitat virtual a nivell professional per

d'altres organitzacions per crear una comunitat

aconseguir imatge de marca i seguir tant a
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virtual i guanyar posicionament.

individus com a institucions i/o viceversa.

flickr

youtube

http://www.flickr.com/photos/fundsantpereclaver/sets

www.youtube.com/user/fundsantpereclaver

Xarxa social que utilitzem com canal de

Canal de comunicació extern en el qual hi

comunicació extern per publicar tots els

dipositem tots els formats audiovisuals que

àlbums fotogràfics amb accés lliure i públic des

edita la institució per donar a conèixer els seus

de internet per compartir imatges d'actes,

serveis assistencials (vídeos), així com

campanyes o promocions que organitza la

exposicions o actes públics que interessa fer

institució.

ressò.

Mi grano de Arena

Tu Patrocinio

www.migranodearena.org

www.tupatrocinio.com

Gràcies a l'acord de col.laboració, qualsevol

Portal líder a nivell de Patrocini, Responsabilitat

persona pot crear-se el seu espai web, de

Social Corporativa i Voluntariat. I hem afegit

forma gratuïta, amb l'objectiu de captar fons per

algun dels nostres programes de Serveis

a la institució.

Comunitaris.
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SALUT MENTAL
El Departament de Salut Mental constitueix actualment l’equip de més llarga trajectòria històrica a Sant Pere Claver.
El que fou un petit dispositiu d'assistència a la salut mental pioner els anys seixanta, va anar consolidant les seves prestacions
esdevenint un ampli departament acreditat pel Catsalut dins dels serveis de Salut Mental de la xarxa pública concertada en l'àmbit
comunitari, en aquests moments està compost per més de 80 professionals: educadors/es, infermers/es, treballadors/es socials,
psicòlegs/es i psiquiatres.
Actualment el DSM està composat per 9 equips:
l

Centre de Salut Mental d'Adults de Montjuïc (CSMA - Montjuïc)

l

Centre de Salut Mental d'Adults de Sants (CSMA - Sants)

l

Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Sants-Montjuïc (CSMIJ)

l

Hospital de Dia per Adolescents (HdD)

l

Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Adults (UPPA)

l

Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infants i joves (UPPIJ)

l

Equip d'Atenció al Menor de Justícia Juvenil (EAM)

l

Servei d'Assistència Psiquiàtrica i psicològica per Immigrants i Refugiats
(SAPPIR)

l

Programa de Seguiment individualitzat per persones sense sostre amb
Trastorns mentals Severs (PSI-Sense Sostre)

En els darrers 5 anys el Departament de Salut Mental ha experimentat un important creixement en anar desenvolupant noves activitats i
programes en el marc del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Cal mencionar el desplegament de dos dels programes pilot de la nova cartera de serveis de salut mental:
Programa d'Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients (PAE-TPI), dins d'aquest programa s'han atès més de 200 pacients amb
una mitjana de 25 anys d'edat i s'ha coordinat una atenció integral i intensiva de pacients i familiars que avarquen des dels 14 als 35 anys.
Al mateix temps, s'està realitzant una extensa avaluació d’aquest programa i hem integrat un important projecte de recerca a nivell
Europeu.
El Programa de Suport a l’Assistència Primària (PSAP) en Salut Mental desplaça alguns professionals de CSMA i CSMIJ a les àrees
bàsiques de salut del territori on realitzen l’activitat assistencial, suport, interconsulta i formació a infermers, pediatres i metges de família.
El desplegament d’aquest nou programa i estratègia ha comportat una millora considerable en la detecció precoç i en el procés de
selecció dels processos susceptibles de ser tractats als centres de salut mental. En aquest sentit, ja representa més del 15% del total de
visites realitzades i alhora ha permès augmentar el número de visites i la qualitat de l’assistència que s’ofereix a les persones amb
Trastorns mentals severs i greus als CSMA i CSMIJ.
També cal destacar l’adhesió del DSM al Comitè Operatiu de Salut Mental de la Barcelona Esquerra, on es desenvolupen estratègies de
coordinació i integració de l’activitat assistencial dins del territori de referència. L'Àrea Integral de Salut (AIS) de Barcelona Esquerra fou
distingit amb el premi Avedis Donavedian a la excel·lència d’integració assistencial l’any 2010. Les comissions de Primària de Salut i de
Farmàcia dins dels COSMIA BCNE són coordinades per dos professionals de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.
L'Hospital de Dia per Adolescents ha ampliat les seves places fins a 30 actualment des de les 20 que tenia al seu origen l'any 2002. La
darrera sectorització impulsada pel Consorci Sanitari de Barcelona va definir el seu àmbit territorial als districtes municipals de SantsMontjuïc, Ciutat Vella i Sant Martí sud de la ciutat de Barcelona. El juny de 2009 va organitzar la primera jornada catalana d’educadors
d’hospital de dia per adolescents.
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Les Unitats de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Adults i d'Infants i Jove (UPPA i UPPIJ), s'han consolidat com equips suprasectoritzats per
d'implementació de tractaments psicoterapèutics dins la xarxa pública. Són dispositius capdavanters per la formació de psicoterapeutes
amb més de 4 programes de Màster vinculats a aquestes Unitats i en el desenvolupament de línies de recerca en relació a la psicoteràpia
psicoanalítica del sistema públic; així s'ha assolit un Accèssit en el Premi de Recerca de la Revista de la Fundació Orienta 2008 (Projecte
Odissea) i l'anàlisi de resultats de la psicoteràpia psicoanalítica focal ha estat objecta d'una tesina doctoral.
Així mateix la UPPIJ ha esta responsable de l'edició del primer llibre publicat per Sant Pere Claver: Psicoteràpia Focal de nens. Una
aplicació del model psicoanalític a la Xarxa pública. Que ha exhaurit la seva primera edició en català.
Participació en el grup de treball del Consell assessor del Pla director de salut mental i addicions titulat: Situació de l’atenció a la salut
mental i consum de substàncies a la població infanto-juvenil
Participació al grup de treball del Consell assessor del Pla director de salut mental i addicions que va redactar el document: indicadors de
qualitat per a hospitals de dia de salut mental infanto-juvenil i adults.

Paral·lelament s'ha desenvolupat el nou Programa d’atenció a famílies
derivades pels Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) de la
ciutat de Barcelona, que ofereix un tractament familiar a aquest col·lectiu, ja
són més de 100 les famílies ateses en aquest període.
L'Equip d'Atenció al Menor (EAM) ha continuat desenvolupant el programa de
col·laboració amb el Departament de Justícia Juvenil per atendre
psicològicament i psiquiàtrica a aquesta població. En aquest temps els
professionals han traslladat part de la seva activitat a les dependències de la
nova Ciutat de la Justícia. L'any 2009 aquest equip va rebre la menció
honorífica del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Directior general de Justícia Juvenil: Sr. Samsó i coordinador
de l'EAM; Sr. Tió

Així mateix l'equip ha participat durant el 2010 en el Grup de treball sobre
Violència filoparental del departament de Justícia Juvenil.
El Servei d'Atenció Psicològica i Psiquiàtrica a Immigrants i Refugiats treballa
des de l'any 1994 en aquest camp. És un equipament de referència per tot el
territori català tant per la seva tasca assistencial com per la important tasca
docent i de recerca. El novembre de 2010 va organitzar el Congrés ‘Migració
Salut Mental i Transculturalitat en el segle XXI’ conjuntament amb
l’Associació Mundial de Psiquiatria (WPA) i la participació de més de 300
professionals de parla hispànica d’arreu del món.

L'equip de gestors de casos (PSI) per persones sense sostre, en col·laboració de psiquiatres i infermers/es de Sant Joan de Déu
constitueixen l'Equip ESMeSS que atenen a persones sense sostre amb trastorns mentals greus que són derivades pels serveis socials
especialitzats de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest programa s'han atès més de 75 persones en aquest període.
El novembre de 2010 l'equip ESMeSS (SPC+SJD) va organitzar la Jornada Nacional espanyola d'equips d'atenció a persones sense sostre
amb el títol de Model comunitari per l'atenció a la salut mental per a persones amb trastorn mental sever en situació de sense llar.
Per a més informació sobre el Servei de Salut Mental visita la web o consulta les xifres 2010 de tots els programes que integren el
Departament de Salut Mental.
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SERVEI D'AL·LÈRGIA

El Servei d'Al·lèrgia, amb gairebé 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 servei el composen deu
metges i sis infermeres especialistes en al·lergologia.

Volum assistencial
El conveni actual amb Sant Joan de Déu fa que el nostre centre dugui a terme l'assistència als pacients adults. Aquest any s'han realitzat
6.361 primeres visites i 14.144 successives. A la Fundació Hospital Asil de Granollers s'han fet 727 primeres visites i 918 successives.
Per a més informació sobre consulta les xifres relacionades amb les visites d’al·lèrgia.

Reptes 2010
Els reptes d'aquest any han estat ampliar l'oferta assistencial lluny de la seu central i per això s'ha aconseguit crear una nova consulta
d'al·lèrgia a l'assistència primària als barris de la Salut i Llefià de Badalona on s'han realitzat 406 primeres visites i 236 successives. A
més s'ha consolidat l'assistència a l'Hospital de Mataró realitzant amb nou mesos, l'assistència prevista per a un any (845 primeres visites
i 1262 successives).
De cara al proper any tenim el projecte de crear una Unitat d'immunoteràpia portada per un metge i una infermera, que a més d’ocupar-se
de l'activitat a la pròpia unitat, aclarirà telefònicament tots els dubtes dels usuaris. Això permetrà ampliar l'horari d'atenció telefònica. Es
crearà un correu electrònic per a qualsevol consulta o dubte que puguin tenir els nostres pacients. De cara al proper any es posarà en
marxa una unitat de proves d'esforç diagnòstiques portada per un metge i una infermera i es potenciarà l'agenda de Rinometries
acústiques.

Centres que gestiona el Servei
A més de la seu central de Vila Vilà, el Servei d'Al·lèrgia gestiona actualment l'atenció al·lergològica de:
l

Consorci Sanitari del Maresme, Hospital de Mataró.

l

Fundació Hospital Asil de Granollers

l

CAP. La Salut (Assistència primària als barris de la Salut i Llefià de Badalona)

l

EAP Dreta de l'Eixample, primera unitat de l'especialitat a Barcelona ciutat ubicada en una Àrea Bàsica de Salut, en el marc de
l'Assistència Primària.

L'equip de professionals (metges i infermeres) en conjunt s'ha repartit l'assistència als principals congressos de l'especialitat (nacionals,
estatals i continentals). S'han realitzat 12 sessions clíniques internes del servei, i una conjunta amb l'hospital Clínic.

Activitats formatives i de docència del Servei d'Al·lèrgia
Recerca
Comunicacions orals
l

"Malos pelos". R Serra, B Bartolomé, MT Dordal, L Pau, C Lucas, N Sánchez, J Simón, MJ Paniagua, E Martí. Matí Al·lergològic
(sessió de casos clínics) de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica. Girona, gener de 2010.

l

"Hemodiàlisi:solució o problema?" L Soto, M Guilarte, S Gelis, A Sala, V Cardona. COMUNICACIÓ ORAL. Matí al·lergològic 2010
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(SCAIC).
l

"Educació sanitària en asma. 20 anys de colònies d'estiu" C. Lucas 10é Congrés de pediatres de llengua catalana. Ciutadella
(Menorca) 22 al 24 d'abril de 2010. Presentació de la comunicació .

Comunicacions tipus pòster
l

"Allergy in Primary Care: a pilot experience in the city of Barcelona (Catalonia, Spain)". MT Dordal, M Romero, E Martí, S Rietti,
M Freixas, L Ancochea, C Campmajó. XXIX Congress of the European Academy of Allergy and Clinical immunology, Londres, 5-9 juny
de 2010.

l

"Clinical and epidemiological characteristics of nasal polyposis in Spanish Allergy Services" – POLAR study. Rondon C, Dávila
I, Colás C, Anton E, Conde J, Dordal MT, Fernández-Parra B, Ibáñez M, Lluch-Bernal M, Matheu V, Montoro J, Navarro A, Sánchez C,
Valero A. XXIX Congrés de l’Acadèmia Europea d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica. Londres, 5-9 juny de 2010.

l

"Sensitisation Patterns to House Dust amb Storage Mites in two different Climatic Areas of Spain". Pòster al Congres AAAAI de
New Orleans, 26 Febrer-2 Març 2010.

l

"Rate of specific IgE positivity/negativity depending on the speciality of the requesting department". S Gelis, O Esteso, O
Luengo, A Izquierdo, R Ocaña, V Cardona. POSTER-COMUNICACIÓ. 29th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical
Immunology in London. Londres,juny 2010.

l

"RECORD Study:recombinant allergens in diagnostic resolution in poly-pollen sensitised patients from Barcelona". T Garriga,O
Luengo ,M Labrador ,P Palazzo, M Guilarte, A Sala, S Gelis, O Esteso, A Mari,V Cardona. POSTER.COMUNICACIÓ. 29th Congress
of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology in London.

Publicacions
l

Rhinitis and its association with asthma in patients under 14 years of age treated in allergy departments in Spain. MD Ibáñez, A
Navarro, MC Sánchez, C Rondon, J Montoro, V Matheu, M Lluch-Bernal, B Fernández-Parra, MT Dordal, I Dávila, J Conde, E Anton, C
Colas, A Valero. (Rhinoconjunctivitis Committee of the SEAIC). J Investig Allergol Clin Immunol. 2010; 20 (5): 402-6.

Estudis Clínics
l

Estudi ARIAL Laboratoris ALK-Abelló sobre adherència a la immunoteràpia sublingual.

l

Estudi sensibilització a pol·lens en nens de 0 a 5 anys SCAIC.

l

Estudio PERFIL-AR. "Valoración del perfil clínico de los pacientes diagnosticados de Novo de enfermedad alérgica respiratoria."
Laboratorios Esteve.

l

Estudi SCOTT-II ,sobre tolerància de l'IT en pacients a l'època pol·línica.

Programa d'Educació Sanitària

Colònies per saber-ho tot de l'asma. Un programa d'educació sanitària en temps de lleure dedicat a nois i noies entre 8 i 14 anys.
Aquest programa es 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. Aquest
any s'ha realitzat la 21 edició. Hi han participat fins ara 1960 nens i nenes de tot Catalunya. Per a més informació consulta la nostra web:
www.coloniesasma.com
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Participació del Servei com a docents o ponents a cursos i congressos
l

"Anafilaxia por frío" .Uso de Omalizumab .S Gelis. PONÈNCIA. Sesiones de casos clínicos de residentes de Cataluña y Valencia.
València, gener 2010.

l

"Alergia al veneno de himenópteros". S Gelis. PONÈNCIA. XIII curs en formació continuada en al·lergologia de l'Hospital Universitari
Vall d'Hebron.

l

"Metodología y utilidad actual de la provocación nasal con alérgenos". Reunión Anual de la Asociación Aragonesa de Alergia
(Alergoaragón): Sallent de Gállego, del 7 al 12 de febrero de 2010.

l

"Alergia a antibióticos na criança". Reunió Anual de la Secció d'Immunoal.lèrgia Pediàtrica de la Societat Portuguesa de Pediatria:
Espinho, 27 i 28 de febrero de 2010.

l

"Seminario: El diagnóstico de la alergia" Ier Encuentro Dermatólogos, Otorrinos, Alergólogos:. Fuerteventura, del 5 al 7 de març de
2010.

l

"Hipersensibilidad a Hormonas". S Gelis. PONÈNCIA. Acadèmia de les ciències mèdiques (SCAIC). Barcelona, març 2010.

l

"Reacción adversa a cefalosporina". 4º Curso de Interconsultas en Alergología: Santiago de Compostela, del 26 al 28 de març de
2010.

l

"Educación saniaria en asma. Colonias de verano". VII Curso Asma-mar. Ponent Barcelona 29 i 30 d'abril de 2010.

l

"Asma per exercici?" Sessió interactiva de cassos clínics VII Curso Asma-mar. Barcelona 29 i 30 d’abril de 2010.

l

"Jornada de puertas abiertas. Como educamos al niño alérgico. Campamentos de niños alérgicos" XXVII Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Alergologia e Inmunologia Clínica. Madrid 10 al 13 de Novembre de 2010.

Si tens dubtes sobre l'al·lèrgia visita la pàgina de preguntes freqüents sobre l'Al·lèrgia

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
info@fhspereclaver.org | www.fhspereclaver.org
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PROVES COMPLEMENTÀRIES
Des de l'any 1982, 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 avenç tan pel que fa al nombre de malalts
explorats com pel nombre de metges i aparells tècnics que disposen.

Recentment el servei ha incorporat 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 dels avenços tecnològics els resultats de les proves són enviades 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.
Durant el 2010, el servei d'EMG de Sant Pere Claver va realitzar 13.995 proves, distribuïdes entre els centres de l'Hospital de Vilafranca del
Penedès, l'Hospital General de Terrassa, L'Hospital de Sant Celoni, l'Hospital de Granollers i a la seu central de Sant Pere Claver Fundació Sanitària.
El servei de cardiologia va realitzar 2.913 Holters, 300 dels quals, procedien de l'Hospital de Verge de la Cinta, Hospital de l'Esperit Sant i
la resta de la seu central de la Fundació. També es van realitzar un total de 2.304 Ergometries.
Per a més informació del servei pots consultar les gràfiques relatives a 2010 o l'apartat de preguntes freqüents del Servei de Proves
Complementàries.
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CLÍNICA DENTAL
La Clínica Dental de Sant Pere Claver- Fundació Sanitària es va crear el 20 de maig del
1998 per donar cobertura a les necessitats dels veïns del barri del Poble Sec i a d'altres
col·lectius que requereixen atenció odontològica integral. Els professionals de la Clínica
han ofert en aquest darrer any una atenció als pacients immediata i urgent a l’hora que
també han intentat donar assistència a persones amb discapacitat psíquica o física que
no podien desplaçar-se fins al centre. El servei ofereix una atenció còmode i econòmica
que consisteix en una visita ordinària, on la infermera rep al pacient a la consulta, pren
les dades, omple la fitxa clínica i mentre l'odontòleg el visita se li realitza l'exploració
pertinent i s’elabora un pressupost el mateix dia, en funció del diagnòstic.
L’equip de professionals procura centrar-se en les necessitats expressades pels usuaris
a partir de mètodes i tècniques cada vegada més avançats a fi d'oferir un bon servei i un
temps d'espera reduït entre els pacients. El seu principal objectiu és la millora en la salut
bucodental dels usuaris, de manera que trobin resposta a les seves molèsties,
preocupacions o dubtes. La Clínica Dental avarca tota tipologia de pacients, encara que
les principals patologies diagnosticades i visitades han estat malalties periodentals,
pulpitis, edentulismes i càries. També s'ofereixen dins del Servei Odontològic Integral:

Descarrega't el

ortodòncia, estètica dental, blanquejaments i periodòncia, entre d’altres.

cupó de descompte

La Clínica Dental va iniciar al 2008 un servei d'Atenció Odontològica al Discapacitat (AOD) i un servei d'Atenció Odontològica a l'Immigrant
(AOI) així com promocions a través dels canals de comunicació i les xarxes socials de la institució. Des de fa uns anys, la Clínica Dental
de la Fundació Sant Pere Claver col·labora amb el Parc Sanitari de Sant Boi oferint cobertura odontològica als pacients ingressats al
centre mitjançant el desplaçament d’una professional tècnica i una higienista dental dos dies a la setmana.

Volum assistencial
El nombre de nous pacients atesos al centre durant al 2010 ha estat de 2.029 pacients, 515 primeres visites i 3.830 successives.
Consulta les gràfiques 2010 o l'evolució global de la Clínica Dental.

Enllaços d'interès
l

Tens dubtes sobre la teva salut bucodental?

l

Fulletó informatiu de la Clínica Dental.

l

Més informació sobre Descomptes i promocions

Contacte de la Clínica Dental
C. Vila i Vilà 16, 08004 Barcelona.
Tel: 93 443 12 00
Fax: 93 329 76 36
info@fhspereclaver.org
Troba'ns

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
info@fhspereclaver.org | www.fhspereclaver.org
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SERVEIS COMUNITARIS
El Departament de Serveis Comunitaris es va crear l'agost de 2006, coincidint
amb l'adjudicació per part de l'Ajuntament de Barcelona de la gestió del
Centre de Dia per Persones Sense Sostre de Zona Franca.
En consonància amb els objectius estratègics de la Fundació, es va anar
ampliant la cartera de serveis amb la realització de cursos de Formació
Ocupacional, amb la creació de Llars amb Suport per a persones amb
problemes de salut mental, i amb la creació de la Fundació Tutelar Lluís
Artigues (FLA) especialment orientada a la tutela de persones incapacitades
per raó d'una malaltia mental i de la impossibilitat d'autogovernar-se.
Tot això ha comportat l'ampliació dels recursos humans amb perfils professionals molt diversos, la cessió de nous espai, l'ampliació dels
límits territorials als quals dóna assistència la Fundació i, sobretot, l'ampliació de l'assistència als col·lectius que pateixen risc d'exclusió.

El Serveis Comunitaris en xifres

Principals programes

Club Social (socis/es)
Servei de Voluntariat i Cooperació (voluntaris/es)
PSAL (usuaris/es)
LLARS (usuaris/es)
Formació Ocupacional (cursos)
JURIMM (casos)

Des de 2007 el Club Social s'ha consolidat com un programa d'inclusió social al barri de Sants-Montjuïc aconseguint que al 2010
hagi incrementat el nombre d'usuaris i usuàries als que ens dirigim.
El Servei de Voluntariat és una nova aposta de la Institució en procés de desenvolupament. Actualment hem aconseguit fidelitzar
21 voluntaris al llarg d'aquests quatre anys.
El Programa de Suport a l'Autonomia a la pròpia Llar (PSAL) ha ampliat la seva resposta al nombre d'usuaris/es que ha
incrementat de 2 usuaris durant el 2007 a 14 durant el 2010, gràcies a un equip multidisciplinar.
El Programa Habitatges amb Suport (LLARS) és una alternativa residencial comunitària adreçada a persones en risc d'exclusió
que actualment dóna servei a 10 usuaris/es en un total de 4 pisos.
Durant el 2008, el Departament de Recursos Comunitaris va gestionar 2 cursos d'electricitat dirigits a joves inmigrants arrel d'un
conveni de col·laboració amb l'Escola Joan XXIII.
El Programa d'Assessorament Jurídic adreçat a persones amb trastorn Mental (JURIMM) es va iniciar el 2010 i actualment ha
assessorat i ofert defensa jurídica a 82 persones, juntament amb la FECAFAMM (Federació Catalana d'Associacions de Familiars
i persones amb problemes de Salut Mental).

SSASJE (Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats)

Des de l'any 2007, el SSASJE ha desplegat un seguit
d'intervencions necessàries i complementàries a les desenvolupades
pel servei de l'Àrea de Suport al Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET)
dels quals depèn.
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En els darrers quatre anys, el programa integrat per cinc
professionals ha ampliat la seva resposta de 35 joves durant els
seus inicis a 277 joves a finals de l'any 2010.
SSASJE (joves extutelats)

Programa Sense Sabates

Des de 2009 aquest programa consisteix en la recollida de calçat nou i en la seva
distribució a entitats que atenen a persones en risc d'exclusió social. Actualment
hem aconseguit 36.025 donacions procedents de vuit empreses de calçat: Armand
Basi, Gima, Nike, Royalty, Camper, Casas, Fun Capital i Munich.
Per a més informació sobre aquest programa mira el vídeo o visita la web.

Programa Sense Sabates (donacions de parells de sabates)

Principals programes del departament de Serveis Comunitaris
SSASJE: Servei de Seguiment Acompanyament i suport a joves extutelats

Servei d'Acompanyament i Suport als Joves en la fase de seguiment de la prestació econòmica, en el seu procés gradual d’emancipació
de l'Administració i en la progressiva incorporació al seu entorn social. L'equip educatiu està format per tres educadors socials i un
treballador social, que valoren la situació personal del jove per a fer-ne el diagnòstic social i elaboren una proposta de treball
interdisciplinària que es reflecteix en un Pla de Treball Individual. Coneix amb més detall l'equip i la tasca del SSASJE.
Club Social Sants-Montjuïc

El Club Social és un servei per la inclusió i participació social de les persones amb trastorn mental mitjançant el lleure. Per mitjà
d'activitats de caràcter lúdic i de socialització, fomenta una major vinculació i participació de la persona amb l'entorn, així com propicia la
creació de vincles afectius. Llegeix la última revista que elaboren els socis i sòcies del Club Social Ments Obertes!
PSALL Programa de suport a l'autonomia

Aquest programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar contribueix al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària,
tant en la seva llar, com en la comunitat, fent possible la seva autonomia. Aquest servei està adreçat a persones amb disminució i
persones amb problemàtica social derivada d'una malaltia mental.
Servei Voluntariat i Cooperació

Servei d'atenció i suport a les persones per millorar la seva inserció social i participació ciutadana en els diferents serveis dels
Departaments de Serveis Comunitaris i de Salut Mental a través d'acompanyaments, realització de tallers i dinamització d'activitats als
diferents dispositius de la Fundació amb suport personalitzat.
Llars amb suport

Les llars amb suport constitueixen una alternativa residencial comunitària per als col·lectius de persones amb risc d'exclusió social. Es
tracta d'habitatges on conviuen entre tres i cinc persones amb Trastorn Mental Sever que compten amb el suport de l'equip educatiu i amb
l'objectiu d’afavorir la màxima integració comunitària.
Programa Sense Sabates

Servei de recollida i distribució de sabates noves a entitats que atenen a persones en situació d'exclusió social i/o sense sostre. Aquest
programa té com a finalitat posar els excedents del mercat a disposició d'entitats que treballen i gestionen recursos per a col·lectius en
risc d'exclusió social. Consulta el dossier de premsa.
Jurimm: Assessorament i defensa jurídica

El Jurimm és un programa d'assessorament i defensa jurídica adreçat a persones amb problemes de salut mental que s'han vist
involucrats en il·lícits de caire civil, penal o laboral.
Arrel del conveni marc que es subscriu al Febrer del 2010 entre Sant Pere Claver i la FECAFAMM neix aquest servei d'assessorament
gratuït per als familiars en les dues primeres visites per tal de facilitar l'orientació i la informació per a resoldre els problemes d'ordre jurídic
que hagin d'afrontar els familiars o els propis usuaris. En aquest sentit, és un servei privat de defensa jurídica per aquells casos que hagin
estat imputats en un delicte de tipus penal o els seus interessos es dirimeixen en un procediment civil, coincidint o no amb una
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descompensació clínica. Aquest programa està integrat per un equip de juristes. Consulta la Memòria 2010 d'aquest programa.

Principals activitats durant l'any 2010
l

Neix la iniciativa "La Carta als Reis Mags" del Programa Sense Sabates per a la recaptació de calçat nou.

l

Viatge del Club Social a Alacant.

l

L'ICASS acredita un nou pis a Cerdanyola amb 5 noves places que suposen una ampliació del nombre de les mateixes dins del
conjunt de llars amb suport.

l

El Club Social s'encarrega del càtering del Còctel de Nadal de l'organització.

l

El Club Social estrena el nou blog "Ments Obertes" produït pels socis i sòcies.

l

S'edita la 3era Revista impresa "Ments Obertes" del Club Social Sants-Montjuïc.

l

El 22 de juny es constitueix la tradicional Revetlla de Sant Joan al Club Social.

l

El SSASJE és el protagonista de l’entrevista en profunditat del Butlletí electrònic Sentits.

l

Edició del tríptic del JURIMM.

l

La Consellera de Justícia, Montserrat Tura inaugura i ofereix la presentació oficial del nou servei jurídic a la Fundació juntament amb la
FECAFAMM.

l

Neix el blog del Voluntariat "VOLS".

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
info@fhspereclaver.org | www.fhspereclaver.org

© Sant Pere Claver 2011 | Avís legal | Mapa del lloc

http://www.fhspereclaver.org/memoria2010/que-fem/serveis-comunitaris.html

disseny: martasdesign.com

Page 3 / 3

PRESENTACIÓ

QUÈ FEM?

MODEL CORPORATIU

LA FUNDACIÓ EN XIFRES

DOCÈNCIA, FORMACIÓ CONTINUADA, INVESTIGACIÓ I RECERCA
L'Institut Docent - Sant Pere Claver és l'òrgan docent amb vocació i
compromís social, vinculació i proximitat que canalitza, proveeix i
projecta el coneixement i l'expertesa dels equips de professionals i
col·laboradors per compartir des d'una visió interdisciplinar un espai de
formació propi i especialitzat.
Les seves principals línies d'actuació són:
l

Docència

l

Formació continuada

l

Investigacio i Recerca

Òrgans de suport

El Consell Assessor de l'Institut Docent (CAID) està format per: Ll. Mauri (Recerca); M. Garcia-Duran (DSC); L. Fernández (DRC); V.
Sastre; J. Coromina i G. Mateu. Sota la direcció de M. Mitjavila.
El Comité de Seguiment i Planificació de l'Institut Docent (CSPID) format per: C. Descalzi (Gerent), A. Moreno (Director Mèdic), D.
Clusa (Director DSM) i J. Corral Director del (DSC).

Docència
Al llarg d'aquest 2010 l'Institut Docent ha organitzat un total d’11 activitats (jornades, cursos, seminaris...etc.). Entre els cursos
organitzats s’han atès, també, demandes procedents d’entitats externes.
Han participat 850 assistents (apart del assistents a activitats que han sol·licitat altres entitats externes). A partir del nou programa
d’enregistrament d'inscripcions online a través de la pàgina web hem facilitat el procés d’inscripció de manera que es pugui fer de forma
automatitzada agilitzant el procediment i amb la màxima seguretat.

Relació d'activitats organitzades el 2010
l

Conciliació de la vida familiar i laboral. Jornada amb la Fundació 4 Vents i SPC

l

Cicle de Jornades d’Acompanyament Terapèutic

l

¡

La Inserció Acompanyada.

¡

Acompanyament Terapèutic a persones d'espectre autista.

¡

Acompanyament Terapèutic a persones amb trastorn mental sever.

CURSOS per a professionals dels CRAE. Sol·licitat pel Consorci de Serveis Socials de
Barcelona. Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona

l

¡

Vincle afectiu, interacció i representacions maternes

¡

Curs d'abordatge des dels CRAE de situacions de pèrdues significatives

Curs de formació sobre Programa de Seguiment Individualitzat (PSI) i formació
continuada de coordinador/a de projectes individualitzats (CPI). Sol·licitat pel Col·legi
Professional d'Educadors/res Socials de Catalunya.

l

Curs per a postgraduats d'intervenció Psicoterapèutica en el fracàs escolar. Una
experiència des de la psicologia dinàmica. Curs de formació teòric i pràctic.
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Activitats en les que ha col·laborat l'Institut Docent junt amb altres entitats
l

Congrés World Pychiatric Association (WPA) Migración, salud mental y transculturalidad en el siglo XXI- Sant Pere Claver (Institut
Docent), SAPPIR, World Psychiatric Association i Universitat de Barcelona.

l

Jornada de Salut Mental i Exclusió Social. Model comunitari per a persones amb trastorn mental sever en situació de sense llar. Sant
Pere Claver (Institut Docent) i Sant Joan de Déu.

Publicacions
Des de finals de 2009, l'Institut Docent publica una línia editorial per tal d’acostar i difondre el coneixement que generen tot l'equip humà
de professionals que integra la Fundació a la resta de la societat o bé a sectors especialitzats. Les principals edicions han estat:

Setembre 2009: Edició a càrrec de Jordi Sala. Coautors:
Psicoteràpia focal de nens.

Amèlia Chancho, Enrique Ger, Carme Miquel, Abdon

Una aplicació del model psicoanalític a

Montserrat, Roser Noguera, Carme Ríos i Encarna

la Xarxa Pública.

Sánchez. Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per a infants i
Joves (UPPIJ) de SPC-FS.
Pots adquirir el llibre a la llibreria Xoroi o a la seu de Sant Pere
Claver al C. Vila i Vilà 16.

Guia pràctica dirigida als

Març 2010: per millorar el seu coneixement i la seva capacitat

professionals d'atenció

d’intervenció en els casos de detecció d’un possible trastorn

primària.

depressiu.
Pots adquirir la guia a la seu de Sant Pere Claver – Fundació
Sanitària.

Guia per a familiar en dol

Guia de Maria Antonia Lacasta Reverte i Anna Novellas
Aguirre de Càrcer. Una guia recomanada per la Societat
Espanyola de Cuides Paliatives (SECPAL) que intentar explicar
en què consisteix el dol, les seves principals característiques,
quan pot durar, quins sentiments s’experimenten i com ho
viuen els infants, els adolescents i els adults per tal d’intentar
donar algunes recomanacions per afrontar aquesta etapa i
saber detectar quan i com és necessari demanar ajut.

Formació continuada
1) Pla Formació
La institució ha aprovat recentment un Pla de Formació institucional que conté aquelles directrius necessàries per aconseguir la màxima
eficiència de les accions formatives realitzades pels professionals. Aquest Pla s'ha creat mitjançant una comissió formada pels
representats de formació de tots els serveis assistencials, àrees no assistencials, i un membre del comitè d'empresa. Al febrer de 2010,
el Pla es va presenta oficialment a tots els professionals en la Jornada d'Informació i Participació (JIP) que organitza l'entitat com a un
mecanisme estratègic més de formació Interna. Aquest document que es pot consultar a la intranet del centre pretén definir els aspectes
generals de la formació interna, aconseguir una millor equitat entre tots els serveis i àrees, definir la inversió en temps i recursos
econòmics, un procediment de sol·licituds i un mecanisme d'avaluació que permeti compartir l'aprenentatge amb la resta de professionals.

2) Jornades d'Informació i Participació (JIP’s)
Al llarg del 2010, la institució ha creat un nou espai de formació interna anomenat Jornades
d'Informació i Participació (JIP) que queda recollit dins del Pla de Comunicació de Sant Pere
Claver- Fundació Sanitària (SPC-FS) amb l'objectiu de convocar quatrimestralment als
professionals en un espai d'informació, actualitat, participació i intercanvi que serveixi per generar
nous debats i reflexionar sobre aspectes globals i estratègics, una millor coneixença de la
institució.
L'objectiu d'aquestes jornades és apropar als professionals aspectes importants i necessaris, de tipus més estratègic. Les convocatòries
es fan a través dels canals habituals de comunicació interna per tal que els equips puguin reservar-se el matí i designar els professionals
de l'equip que convé que hi assisteixin. La idea és, doncs, generar espais de trobada d’intercanvi per compartir coneixement i aportar
noves oportunitats de millora.

3) Convenis de col·laboració amb centres educatius
Sant Pere Claver té establerts convenis de col·laboració amb centres educatius, docents i universitaris. L’objectiu és oferir a l'alumnat
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pràctiques, tutories, supervisions, observacions o immersió en algun dels programes o serveis de la institució per col·laborar al costat de
l'equip pluridisciplinar que integra la institució, fent un seguiment i avaluació de les intervencions i apostant per la formació i el
coneixement continu. La relació d'acords signats és:
l

l

l

Convenis de col·laboració amb centres educatius
¡

Joan XXIII de Bellvitge

¡

Escola Joan Pelegrí

Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramón Llull)
¡

Màster en psicoteràpia clínica (8 alumnes)

¡

Màster en psicoteràpia psicoanalítica (4 alumnes)

Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (Universitat de Girona)
¡

l

l

l

Facultat de Psicologia (Universitat de Barcelona)
¡

Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica a la Xarxa Pública (4 alumnes)

¡

Avaluació dinàmica de la Personalitat (2 alumnes)

Institut Metàfora (Universitat de Barcelona)
¡

Màster en teràpia Cognitivo-Social (1 alumne)

¡

Màster en art-teràpia (1 alumne)

Fundació Pere Tarrés
¡

l

l

Màster en Educació Social (1 alumne)

PRÀCTICUMS
¡

Pràcticum Grau de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (1 alumne)

¡

Pràcticum Grau de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya (1 alumne)

¡

Pràcticum Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona

¡

MIR's Especialitat Medicina Familiar Comunitària (7 alumnes)

¡

Unitat Docent Associada al Parc Sanitari Sant Joan de Deu (MEF/PEF) (5 alumnes)

POSTGRAU
¡

l

Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica presencial i semipresencial (3 alumnes)

Postgrau Pensament i Comunicació. El Fracàs escolar. (3 alumnes)

Formació d'especialistes. Graus i Postgraus a professionals del sector
Oferim programes de formació ajustats a les necessitats de l'alumne o professional del sector, tant amb contingut com el format a les
seves necessitats i amb la possibilitat d'entrar als espais interns de formació, seguiment i avaluació de les intervencions i reciprocitat
amb l’objectiu de millora continua, com per exemple, el Programa de Seguiment Individualitzat (PSI).
TOTAL D'ALUMNES participants 2010: 42 alumnes

Investigació i Recerca

Λ Pujar a dalt

La institució ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per Assessorament i Recerca Clínica amb la
incorporació d'alguns professionals que despleguen activitats vinculades amb l'assessorament de Recerca dins de l'entitat.

Línies d'Actuació
l

Recerca per avaluar l'efectivitat del programa PAE-TPI (Programa d’atenció específica al trastorn psicòtic en una etapa incipient).
(12 professionals)

l

Estudi multicèntric de l'avaluació del PAE-TMS. (7 professionals)
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l

Participació en la validació de la versió espanyola i catalana de l'entrevista semiestructurada
CAARMS (Comprehensive Assessment at risk mental states) per detectar pacients EMARS en estat mental d'alt rics. (7
professionals)

l

Avaluació de les intervencions de l'Hospital de Dia sobre els adolescents que s’hi tracten. (13 professionals)

l

Resultats i predicció evolutiva en pacients adults tractats en psicoteràpia psicoanalítica focal i breu del programa UPPA.
( 9 professionals)

l

Projecte Odissea. Estudi resultats de la PPFB en nens i adolescents de la UPPIJ. (6 Professionals)

Contacte Institut Docent - Sant Pere Claver
C. Vila i Vilà 16, 08004 Barcelona, 4º planta
Tel: 93 324 88 91
Fax: 93 4427431
E-mail: institut@fhspereclaver.org
www.fhspereclaver.org/institut-docent

Λ Pujar a dalt

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
info@fhspereclaver.org | www.fhspereclaver.org

© Sant Pere Claver 2011 | Avís legal | Mapa del lloc

http://www.fhspereclaver.org/memoria2010/que-fem/docencia-recerca.html

disseny: martasdesign.com

Page 4 / 4

PRESENTACIÓ

QUÈ FEM?

MODEL CORPORATIU

LA FUNDACIÓ EN XIFRES

PRINCIPALS PROJECTES 2010
l

Inauguració de les tres noves plantes de la seu principal amb 33 nous despatxos.

l

XXI Colònies socio-educatives d'al·lèrgia per a infants.

l

Creació del Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)

l

Creació del programa JURIMM, conjuntament amb la FECAFAMM, per tal de donar resposta jurídica a persones amb trastorn mental
que s'hagin vist involucrades en actes il·lícits de caire civil o penal.

l

Impuls del nou Institut Docent de SPC: amb més d’11 cursos amb 850 assistents durant el 2010. Destaquen el Congrés Mundial de
Psiquiatria Transcultural organitzat conjuntament amb la World Psichiatric Asociation, i la jornada sobre Salut Mental i exclusió social
organitzat conjuntament amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat.

l

Neix el Projecte Nòmina Solidària impulsat pels professionals de la institució.

l

Desenvolupament d’un pla de treball en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa.

l

La institució inicia la seva participació en les següents xarxes socials; Facebook,Twitter, Linkedin, Youtube i Flickr.

l

Edició del Sentits, el butlletí electrònic institucional amb periodicitat trimestral.

l

Dins del marc de la Mostra d'Entitats del Poble Sec 2010, Sant Pere Claver va apostar per realitzar el vídeo "Un missatge
d'optimisme, un regal".

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
info@fhspereclaver.org | www.fhspereclaver.org
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
Missió
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària presta serveis en l’àmbit assistencial, amb una concepció integral de la persona i amb vocació
social i no lucrativa.

Valors
El nostre model assistencial compagina els següents valors corporatius:
l

Qualitat assistencial i humana. Compaginem harmònicament la ciència, els avenços tecnològics, i l'expertesa dels professionals,
ubicant i atenent el pacient i la seva família com l'element central de tota activitat. Estimulem la formació continuada dels nostres
professionals, per millorar la salut dels nostres pacients per tal d'avançar i progressar en el coneixement científic i humà.

l

Accessibilitat i proximitat. Ens esforcem per apropar els nostres serveis al territori de referència, evitant desplaçaments als usuaris i
familiars amb la màxima vocació de servei i generositat envers ells. Donem assistència a tota la societat per tal de respectar la dignitat
de la persona sense cap tipus d’exclusió.

l

Flexibilitat. Som dinàmics en oferir respostes ràpides i flexibles que donin respostes a les necessitats sanitàries de la societat.

l

Diversitat i pluralitat d'opinió. Som un col·lectiu de professionals amb voluntat integradora i respectuosa envers la diversitat i
pluralitat d’opinió de tots i cadascun de nosaltres.

l

Model de gestió descentralitzat. Potenciem un model de gestió on la presa de decisions operatives sigui àgil, ràpida i oferint sempre
la màxima informació i organització.

l

Transparència i equitat. Gestionem recursos públics amb rigor, transparència i buscant la màxima equitat interna i externa possible.
La nostra activitat té sentit en la mesura que aquesta dóna resposta i s’ajusta a la nostra missió.

Visió
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària vol seguir evolucionant i adaptant-se a les necessitats de l'entorn amb l'objectiu d'esdevenir una
centre referent a nivell assistencial i de coneixement científic, amb una cartera de serveis àmplia i amb una important presència territorial.
Durant l'any 2010 la institució ha seguit realitzant accions encaminades a desplegar les línies establertes en el Pla Estratègic actual.
L'estratègia actual busca compaginar el creixement harmònic i la innovació dels serveis en coherència amb els valors d'hospitalitat i
solidaritat dels seus professionals. Les principals línies que estem desenvolupant són:
l

Ampliar i adaptar la cartera de serveis sanitaris i socials a les noves necessitats de l'entorn.
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l

Ampliar l'àmbit territorial d'influència mitjançant noves aliances estratègiques amb altres institucions sanitàries.

l

Desplegar un Pla de Qualitat per a tota la Institució.

l

Potenciar projectes de recerca i docència que posicionin la Fundació com un centre d'excel·lència mèdica.

l

Millorar la comunicació interna entre tots els professionals i serveis de la institució, així com la projecció externa envers la societat.

l

Desplegar i aconseguir nous equipaments en el marc d'un Pla d'Inversions adequat i viable.

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
info@fhspereclaver.org | www.fhspereclaver.org
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ORGANIGRAMA
Ampliar Organigrama

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
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PLA ESTRATÈGIC 2008-2011
Que és un Pla Estratègic?

Quin és el procés de creació d'un Pla Estratègic?

El Pla Estratègic és un document formal en el que s'intenta
plasmar quina serà l'estratègia d’una organització a llarg termini
(generalment de 3 a 5 anys), concretant les línies estratègiques
generals a seguir.
En aquest sentit, les principals línies d'actuació entre 2008 i
2011 a Sant Pere Claver han estat les següents:
I1 Desplegar Programa de Qualitat i Medi Ambient,
I2 Desplegar equipamentsi recursos tecnològics,
I3 Ampliar l’àmbit territorial,
I4 Ampliar la cartera de serveis,
I6 Potenciar Recerca i Docència,
I7 Promoure Acords Estratègics,
I8 Millorar l’eficiència en la gestió,
L1 Disposar de personal competent i motivat,
L2 Millorar i potenciar la Comunicació Interna,
L3 Promoure l'ús de noves tecnologies,
L4 Potenciar el Govern,
L5 Difondre els valors corporatius i la RSC.
Per ampliar la informació, descarrega't el:

Pla Estratègic 2008-2011 - Creixement assistencial i institucional, harmònic i eficient]

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
info@fhspereclaver.org | www.fhspereclaver.org
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MODEL CORPORATIU

RECURSOS HUMANS
Equip humà a temps complet

Relació de professionals per

a 31 de desembre de 2010

categories
a 31 de desembre de 2010
Metges

41

Salut mental

Psicòlegs

37

Serveis generals
i administratius

DUI i auxiliars infermeria

17

Al·lèrgia

Educadors socials

14

Treballadors socials

10

Serveis Comunitaris
Proves complementàries
Odontologia

Integradors Socials
Treballadores familiars

5

Oftalmologia
Direcció i Serveis Generals 12
Administració

20

Total de la plantilla a 31/12/2010: 156 professionals

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
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ESTAT ECONÒMIC I FINANCER

Balanç de situació a 31 de desembre de 2010
Actiu

Passiu

Actiu corrent

Passiu corrent

Actiu no corrent

Passiu no
corrent
Patrimoni net

Compte de pèrdues i guanys 2010
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 2010 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 2009

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
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REPTES DE FUTUR
l

Treballar en el desenvolupament de nous projectes i equipaments socials i sanitaris que hauran de quedar definits en el Pla Estratègic
de la institució 2012-2015.

l

Donar continuïtat a la col·laboració amb la Fundació Tutelar Lluís Artigues per tal facilitar-ne el seu creixement i consolidació.

l

Potenciar un programa de Responsabilitat Social Corporativa amb una atenció especial als aspectes de sostenibilitat i compromís
amb el medi ambient.

l

Seguir desplegant nous programes docents i de recerca de l'Institut Docent per difondre i compartir coneixement.

l

Apostar i consolidar els canals de comunicació actuals i consolidar la nostra presència a les xarxes socials amb un especial
compromís per detectar i atendre les necessitats sanitàries i socials del barri del Poble Sec.

l

Impulsar la cartera de Serveis Comunitaris (habitatges, recursos residencials, rehabilitació comunitària, atenció domiciliària, centres
ocupacionals,...) de forma concertada amb l'administració pública així com mitjançant acords de col·laboració amb d'altres institucions
privades.

l

Seguir potenciant aliances estratègiques amb hospitals i centres assistencials de la XHUP.

l

Seguir essent el referent assistencial en l'especialitat d’al·lèrgia a Catalunya.

l

Impulsar accions i acords de col·laboració amb particulars i empreses privades en l'àmbit del mecenatge, el patrocini i
l'esponsorització.

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
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XIFRES 2010
Servei d'Al·lèrgia

Consulta: Xifres 2009 | Xifres 2008 | Xifres 2007 | Evolució global

Durant l'any 2010, en el departament d'al·lèrgia, es varen realitzar:
8.141 primeres visites i 15.234 segones visites, fent un total de
23.375 visites (aquestes visites estan distribuïdes en diferents
centres: a la seu de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i a
l'Hospital de Granollers). D'altra banda, es van visitar un total de
12.752 pacients a Sant Pere Claver.

Servei de Proves Complementàries
En el servei d'EMG de Sant Pere Claver, es varen
realitzar 13.995 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 2.913 Holters,
300 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 2.304
Ergometries.
Per altra banda, el servei d'oftalmologia va realitzar
un total de 50 Campimetries.

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 2.524 pacients, donant lloc a 1.334 primeres
visites i 11.209 visites successives.
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Del Centre de Salut Mental de Sants (CSMA Sants) es van atendre 3.586 pacients, donant lloc a 2.070 primeres visites i 12.502 visites
successives.
Del Centre de Salut Mental Infanto-Juventil (CSMIJ) es van atendre 1.601 pacients, donant lloc a 742 primeres visites i 5.544 visites
successives.

Centres Secundària

Visites

Pacients

Primeres

Successives

L'Equip d'Atenció al Menor (EAM) va atendre 336 pacients, dels quals varen efectuar 170 primeres visites i 2.436 visites successives.
La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Adults (UPPA) va atendre 410 pacients, dels quals varen efectuar 144 primeres visites i
3.312 visites successives.
La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica Infanto-Juvenil (UPPIJ) va atendre 155 pacients, dels quals varen efectuar 82 primeres visites i
2.317 visites successives.
L'Hospital de Dia (HdD) va atendre 61 pacients, dels quals varen efectuar 7.938 visites successives.

Clínica Dental

El servei d'odontologia ha efectuat 4.345 visites
i ha atès a 2.029 pacients durant l'any 2010.

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària | C. Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona | Tel: 93 442 39 03
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XIFRES 2009
Servei d'Al·lèrgia

Consulta: Xifres 2010 | Xifres 2008 | Xifres 2007 | Evolució global

Durant l'any 2009, en el departament d'al·lèrgia, es varen realitzar:
6.814 primeres visites i 18.535 segones visites, fent un total de
25.349 visites (aquestes visites estan distribuïdes en diferents
centres: a la seu de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i a
l'Hospital de Granollers). D'altra banda, es van visitar un total de
12.389 pacients a Sant Pere Claver.

Servei de Proves Complementàries
En el servei d'EMG de Sant Pere Claver, es varen
realitzar 15.278 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 2.573 Holters,
300 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 1.996
Ergometries.
Per altra banda, el servei d'oftalmologia va realitzar
un total de 489 Campimetries.

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 2.677 pacients, donant lloc a 1.473 primeres
visites i 10.224 visites successives.
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Del Centre de Salut Mental de Sants (CSMA Sants) es van atendre 3.471 pacients, donant lloc a 1.815 primeres visites i 14.267 visites
successives.
Del Centre de Salut Mental Infanto-Juventil (CSMIJ) es van atendre 1.494 pacients, donant lloc a 793 primeres visites i 5.922 visites
successives.

Centres Secundària

Visites

Pacients

Primeres

Successives

L'Equip d'Atenció al Menor (EAM) va atendre 316 pacients, dels quals varen efectuar 194 primeres visites i 3.313 visites successives.
La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Adults (UPPA) va atendre 402 pacients, dels quals varen efectuar 162 primeres visites i
3.941 visites successives.
La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica Infanto-Juvenil (UPPIJ) va atendre 206 pacients, dels quals varen efectuar 96 primeres visites i
2.658 visites successives.
L'Hospital de Dia (HdD) va atendre 58 pacients, dels quals varen efectuar 7.709 visites successives.

Clínica Dental

El servei d'odontologia ha efectuat 3.097 visites
i ha atès a 1.880 pacients durant l'any 2009.
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XIFRES 2008
Servei d'Al·lèrgia
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Durant l'any 2008, en el departament d'al·lèrgia, es varen realitzar:
7.907 primeres visites i 20.434 segones visites, fent un total de
28.341 visites (aquestes visites estan distribuïdes en diferents
centres: a la seu de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i a
l'Hospital de Granollers). D'altra banda, es van visitar un total de
13.188 pacients a Sant Pere Claver.

Servei de Proves Complementàries
En el servei d'EMG de Sant Pere Claver, es varen
realitzar 15.359 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 2.410 Holters,
300 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 2.173
Ergometries.
Per altra banda, el servei d'oftalmologia va realitzar
un total de 521 Campimetries.

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 2.791 pacients, donant lloc a 1.621 primeres
visites i 9.751 visites successives.
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Del Centre de Salut Mental de Sants (CSMA Sants) es van atendre 3.427 pacients, donant lloc a 1.661 primeres visites i 13.534 visites
successives.
Del Centre de Salut Mental Infanto-Juventil (CSMIJ) es van atendre 1.314 pacients, donant lloc a 643 primeres visites i 5.462 visites
successives.

Centres Secundària

Visites

Pacients

Primeres

Successives

L'Equip d'Atenció al Menor (EAM) va atendre 286 pacients, dels quals varen efectuar 195 primeres visites i 1.719 visites successives.
La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Adults (UPPA) va atendre 320 pacients, dels quals varen efectuar 195 primeres visites i
4.128 visites successives.
La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica Infanto-Juvenil (UPPIJ) va atendre 175 pacients, dels quals varen efectuar 82 primeres visites i
2.112 visites successives.
L'Hospital de Dia (HdD) va atendre 56 pacients, dels quals varen efectuar 7.389 visites successives.

Clínica Dental

El servei d'odontologia ha efectuat 3.104 visites
i ha atès a 1.847 pacients durant l'any 2008.
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XIFRES 2007
Servei d'Al·lèrgia
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Durant l'any 2007, en el departament d'al·lèrgia, es varen realitzar:
7.031 primeres visites i 18.118 segones visites, fent un total de
24.931 visites (aquestes visites estan distribuïdes en diferents
centres: a la seu de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i a
l'Hospital de Granollers). D'altra banda, es van visitar un total de
12.258 pacients a Sant Pere Claver.

Servei de Proves Complementàries
En el servei d'EMG de Sant Pere Claver, es varen
realitzar 12.764 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 1.566 Holters,
300 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 586 Ergometries.
Per altra banda, el servei d'oftalmologia va realitzar
un total de 560 Campimetries.

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 2.687 pacients, donant lloc a 1.465 primeres
visites i 8.495 visites successives.
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Del Centre de Salut Mental de Sants (CSMA Sants) es van atendre 3.594 pacients, donant lloc a 1.755 primeres visites i 13.323 visites
successives.
Del Centre de Salut Mental Infanto-Juventil (CSMIJ) es van atendre 369 pacients, donant lloc a 389 primeres visites i 3.841 visites
successives.

Centres Secundària

Vistes

Pacients

Primeres

Successives

L'Equip d'Atenció al Menor (EAM) va atendre 107 pacients, dels quals varen efectuar 92 primeres visites i 1.803 visites successives.
La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Adults (UPPA) va atendre 329 pacients, dels quals varen efectuar 130 primeres visites i
3.632 visites successives.
La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica Infanto-Juvenil (UPPIJ) va atendre 203 pacients, dels quals varen efectuar 83 primeres visites i
3.720 visites successives.
L'Hospital de Dia (HdD) va atendre 49 pacients, dels quals varen efectuar 7.379 visites successives.

Clínica Dental

El servei d'odontologia ha efectuat 3.197 visites
i ha atès a 1.991 pacients durant l'any 2007.
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EVOLUCIÓ GLOBAL INTERANUAL
Evolució del Servei d'Al·lèrgia

Consulta: Xifres 2010 | Xifres 2009 | Xifres 2008 | Xifres 2007

Evolució Primeres
Evolució Successives

Evolució del Servei de Proves Complementàries

Evolució Electromiograma

Evolució Holter

Evolució Campimetria

Evolució Ergonometria

Evolució del Departament de Salut Mental

Centres Primària
Visites

Pacients

CSMA Sants

CSMA Sants

CSMA Montjuïc

CSMA Montjuïc

CSMIJ

CSMIJ
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Centres Secundària

Visites

Pacients

HdD

UPPA

UPPA

EAM

UPPIJ

UPPIJ

EAM

HdD

SAPPIR i PSI

Visites

Pacients

PSI

SAPPIR

SAPPIR

PSI

Evolució de Departament de Serveis Comunitaris

Principals programes

Club Social (socis/es)
Servei de Voluntariat i Cooperació (voluntaris/es)
PSAL (usuaris/es)
LLARS (usuaris/es)
Formació Ocupacional (cursos)
JURIMM (casos)

Des de 2007 el Club Social s'ha consolidat com un programa d'inclusió social al barri de Sants-Montjuïc aconseguint que al 2010
hagi incrementat el nombre d'usuaris i usuàries als que ens dirigim.
El Servei de Voluntariat és una nova aposta de la Institució en procés de desenvolupament. Actualment hem aconseguit fidelitzar
21 voluntaris al llarg d'aquests quatre anys.
El Programa de Suport a l'Autonomia a la pròpia Llar (PSAL) ha ampliat la seva resposta al nombre d'usuaris/es que ha
incrementat de 2 usuaris durant el 2007 a 14 durant el 2010, gràcies a un equip multidisciplinar.
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El Programa Habitatges amb Suport (LLARS) és una alternativa residencial comunitària adreçada a persones en risc d'exclusió
que actualment dóna servei a 10 usuaris/es en un total de 4 pisos.
Durant el 2008, el Departament de Recursos Comunitaris va gestionar 2 cursos d'electricitat dirigits a joves inmigrants arrel d'un
conveni de col·laboració amb l'Escola Joan XXIII.
El Programa d'Assessorament Jurídic adreçat a persones amb trastorn Mental (JURIMM) es va iniciar el 2010 i actualment ha
assessorat i ofert defensa jurídica a 82 persones, juntament amb la FECAFAMM (Federació Catalana d'Associacions de Familiars
i persones amb problemes de Salut Mental).
Per a més informació visiti la pàgina de Serveis Comunitaris

Evolució de la Clínica Dental

Visites
Pacients
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