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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 fins a 24/10/2011. Elisenda Codina, Directora financera a partir del 24/10/2011
Marta Garcia, Responsable de Manteniment
David Llongueres, Coordinador Assistencial
Júlia Ribó, Responsable de Comunicació
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QUALITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
Realització 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).
Tancament del Pla Estratègic 2008-2011.
Assoliment de la Certificació en base a la Norma ISO 9001:2008 dels serveis assistencials de la institució.
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.
La institució ha començat a treballar en l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i els fets més rellevants han estat:
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.
Realització de la 1a Memòria de RSC a SPC-FS.
Projecte Nòmina Solidària (projecte de Teaming) entre els professionals de la institució.
Realització de la diagnosi ambiental inicial del Pla d'ambientalització de Sant Pere Claver segons el Reglament EMAS.
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FUNDACIÓ 2.0
Web Sant Pere Claver - FS

www.fhspereclaver.org
Espai d'informació institucional que serveix per conèixer globalment la fundació; la seva missió, visió,
valors, la seva estructura organitzativa, la cartera de serveis que presta i l'oferta docent.

Intranet

intranet.fhspereclaver.org
Espai de comunicació interna dirigida a tots els professionals que formen part de Sant Pere Claver Fundació Sanitària i la Fundació Lluís Artigues. Aquesta eina té com a finalitat facilitar informació
interna amb un calendari d'activitats i actes.

Butlletí Sentits

Butlletins
El Butlletí electrònic 'Sentits' de periodicitat quadrimestral i en català, publica la seva primera edició al
gener de 2010. Mitjançant el correu electrònic arribem als subscriptors. L'objectiu és potenciar la
comunicació externa.

Linkedin

Linkedin de Sant Pere Claver
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària es troba també present a la xarxa social professional Linkedin.
Una plataforma virtual que permet estar en contacte amb diferents persones i institucions per tal
d'enriquir i fomentar el networking.

facebook

www.facebook.com/fundsantpereclaver
Des de setembre de 2010 la institució inicia els seus primers passos per endinsar-se en les xarxes
socials. És una pàgina on informem de notícies, activitats, fem referència a articles d’interès, difusió
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de campanyes pròpies o d'altres organitzacions per crear una comunitat virtual i guanyar
posicionament.

twitter

www.twitter.com/fundspereclaver
Xarxa d'informació que permet enviar missatges de només 140 caràcters per fer difusió de tot el que
fem a la fundació o a d'altres organitzacions. L'objectiu és crear una comunitat virtual a nivell
professional per aconseguir imatge de marca i seguir tant a individus com a institucions i/o viceversa.

flickr

http://www.flickr.com/photos/fundsantpereclaver/sets
Xarxa social que utilitzem com canal de comunicació extern per publicar tots els àlbums fotogràfics
amb accés lliure i públic des d'internet per compartir imatges d'actes, campanyes o promocions que
organitza la institució.

youtube

www.youtube.com/user/fundsantpereclaver
Canal de comunicació extern en el qual hi dipositem tots els formats audiovisuals que edita la
institució per donar a conèixer els seus serveis assistencials (vídeos), així com exposicions o actes
públics que interessa fer ressò.

Mi grano de Arena

www.migranodearena.org
Gràcies a l'acord de col.laboració, qualsevol persona pot crear-se el seu espai web, de forma
gratuïta, amb l'objectiu de captar fons per a la institució.

Tu Patrocinio

www.tupatrocinio.com
Portal líder a nivell de Patrocini, Responsabilitat Social Corporativa i Voluntariat. I hem afegit algun
dels nostres programes de Serveis Comunitaris.
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FETS RELLEVANTS 2011
1. Assoliment del Pla Estratègic
El Pla Estratègic 2008-11 arriba a la seva fi, amb un nivell d'assoliment significatiu. Durant aquests 4 anys s'han assolit un 85% de les
més de 200 accions, estructurades en 13 línies estratègiques que s'havien traçat el 2008.
2. Nou equipament
Entra en funcionament la Residència Tres Pins per a discapacitats intel·lectuals amb trastorn de conducta. La residència, amb 27 places,
té previst obrir durant el 2012 un centre de dia pel mateix col·lectiu. Amb aquest nou recurs la institució fa un pas endavant en l'atenció a
persones amb discapacitat i en els recursos residencials.
3. Neix la Fundació Serveis Socials
La Fundació impulsa i participa en el Patronat de la nova fundació Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials i s’estructura el Grup
Sant Pere Claver, integrat per la fundació sanitària la Fundació Tutelar i la recent creada (2011) fundació de Serveis Socials.
4. L'Institut Docent es consolida
L'Institut Docent de Sant Pere Claver realitza un total de 9 activitats (jornades, seminaris, cursos, tallers, congressos) amb nombre total
de 780 assistents.
5. La Responsabilitat Social nova aposta
En l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa la institució ha realitzat una primera auditoria ambiental amb l'objectiu de conèixer la
situació actual del nostre impacte ambiental i poder desplegar una pla d'accions de millora que permetin acreditar, els propers anys, la
fundació segons els estàndards de l'EMAS.
6. Sant Pere als social media
La institució consolida la seva presència a les xarxes socials (Facebook, Twitter , Linkedin i Youtube) superant, en total, més de 1420
seguidors des de finals de 2010.
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SALUT MENTAL
Presentació
El Servei de Salut Mental de Sant Pere Claver Fundació Sanitària està compost per un
conjunt d'equips multidisciplinars, acreditat pel Catsalut dins dels serveis de Salut Mental
de la Xarxa Pública concertada, desenvolupant un conjunt de programes assistencials,
així com una extensa tasca de Formació i Docència i implementant projectes d'avaluació i
recerca aplicada.
Durant el 2011 el Servei de Salut Mental està integrat per 80 professionals.
Aquest Servei gestiona 9 programes:
Centres de Salut Mental d'Adults de Sants i Montjuïc (CSMA)
Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Sants-Montjuïc (CSMIJ)
Hospital de Dia per Adolescents (HdD)
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Adults (UPPA)
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infants i Joves (UPPIJ)
Equip d'Atenció al Menor de Justícia Juvenil (EAM)
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 2011.
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SALUT MENTAL
Centres de Salut Mental d'Adults de Sants i Montjuïc (CSMA)
En el marc de l'assistència sanitària pública, els dos Centres de Salut Mental
d'Adults de Sants i Montjuïc donen suport especialitzat a les àrees bàsiques de
salut al Districte municipal de referència. Desenvolupa els Programes d'Atenció
Específica: Suport a l'Atenció Primària, Trastorn Mental Sever i Trastorn Psicòtic
Incipient.

Resum de l'activitat assistencial 2011
Desenvolupament del programa de suport a l'atenció primària: representa
aproximadament el 20% del total de les visites realitzades pels professionals.
Continua el desenvolupament d'un programa d'atenció psicoterapèutica
grupal que actualment representa al voltant del 30% del total de les visites
successives (més de 20 grups terapèutics en funcionament).

Fets destacats
Aquest any s'han iniciat quatre nous grups terapèutics:
l

Grup per a pacients amb Trastorns de Personalitat, que és un diagnòstic cada cop més prevalent entre els pacients atesos.

l

Grup de musicoteràpia per a pacients amb Trastorns Psicòtics, com un abordatge innovador i engrescador per aquests pacients.

l

Grup multifamiliar per prioritzar l'atenció a pacients en Programa d'Atenció Específica a Trastorns Mentals Severs.

l

Grup d'escenoteràpia per persones amb Estats Mentals d'Alt Risc (EMAR), dins el Programa de Psicosis Incipient.

S'ha iniciat un projecte pilot d'Atenció psicològica a les persones grans en coordinació amb les àrees de salut, projecte que ha sigut becat
amb 8.000 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
En el Programa de Suport a l'Atenció Primària s'han consolidat els Grups d'Anàlisi de la Demanda (GADs) permetent una major
accessibilitat de pacients i millorant la detecció precoç i la resolució.
En el marc del Comitè Operatiu de Salut Mental i Addiccions de Barcelona Esquerra s'ha desenvolupat un protocol per la millora en la
prescripció de clozapina coordinant la tasca de CSMA - ABS - Hospital de dia Hospital Clínic i Provincial.
Formació i actualització dels professionals en l'avaluació de l'Emoció Expressada dels familiars per millorar el tractament i suport a les
famílies.
Suport a les dues Residències per a persones amb Trastorn Mental Sever (TMS) del territori: Llar Begur i Llar de la Unitat Polivalent de
Numància.
Dins del Programa d'Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients (PAE-TPI) s'ha consolidat el Grup multifamiliar realitzat al Centre
Cívic el Sortidor amb l'assistència d'usuaris i familiars de tot el sector Sants-Montjuïc. Durant l'any 2011 en aquest programa s'han atès 80
persones al CSMA de Montjuïc i 87 al CSMA de Sants amb excel·lent vinculació i resultats terapèutics.

Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ)
El Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil és l'equip de Salut Mental que dóna suport
especialitzat a l'assistència primària de salut i s'integra funcionalment en el Programa
per a la detecció i atenció de la Psicosis Incipient (PAE-TPI), que permet una atenció
psicoterapèutica intensiva i precoç dels pacients que manifesten els primers símptomes
psicòtics o es troben en situació d'alt risc.

Resum de l'activitat assistencial 2011
Desenvolupament del Programa de Suport a l'Atenció Primària: representa el 5% del
total de visites realitzades per professionals del CSMIJ i ha garantit una millora en
l'accés a l'atenció psicològica i psiquiàtrica facilitant la detecció precoç.
Tallers de Pares amb Fills de 0 a 1 anys. A l'Àrea Bàsica de Salut La Marina.
Temàtica: El son, Las rebequeries i l'alimentació.
Integració al Comitè Operatiu de Salut Mental i Addiccions de Barcelona Esquerra i implementació del Protocol d'atenció al consum de
tòxics i de la millora de la derivació entre CSMIJ-CSMA.
Inici d'integració al PAE-TPI del territori iniciant la participació en projecte de recerca.

Fets destacats
Increment de la formació i actualització interna de l'equip amb seminaris específics:
l

Intervenció psicoterapèutica Cognitivo - Conductual, a càrrec de la Dra. Neus Barrantes.

l

Actualització en la patologia Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat i Atenció de Pacients amb Abús de tòxics, a càrrec de
professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu Esplugues.

l

Introducció a la teoria del Vincle, a càrrec de la Dra. Mercè Mitjavila.

Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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Hospital de Dia per a Adolescents (HdD)
L'Hospital de Dia dóna cobertura a les problemàtiques dels adolescents de
12 a 18 anys amb trastorns psíquics, psiquiàtrics o relacionals amb
l'objectiu d'aconseguir una evolució en l’esfera emocional i cognitiva. El
centre ofereix 30 places per a nois i noies que provenen dels districtes de
Sants Montjuïc, Ciutat Vella i Sant Martí Sud. Els tractaments s'ofereixen de
dilluns a divendres en funció de la necessitat de tractament i període
evolutiu de cada usuari/a.

Resum activitat assistencial 2011
Durant aquest any 2011 s'han atès en psicoteràpia individual a 55 nois/es.
La intervenció terapèutica dins l'Hospital de Dia s'articula tenint en compte
la complexitat de la problemàtica dels nois/es ingressats i la seva realitat
propera (família, escola, entorn social) en diversos tractaments:
Psicoteràpia grupal: treball terapèutic de convivència grupal continuat.
Grup d'Inici: indicat quan es produeixen diversos ingressos simultanis per facilitar l'entrada del pacient en la realitat de l'ingrés parcial.
Aquest 2011 s'han realitzat dos grups paral·lels.
Grup terapèutic: Tractament dirigit a 11 pacients ja ingressats i principalment amb certa capacitat simbòlica i d’expressió de la seva
conflictiva psíquica. Aquest grup es va organitzar de gener a juny amb una periodicitat setmanal i es va enfocar en diferents temàtiques: les
dificultats per créixer, conflictes familiars, dificultats a l'escola i problemes relacionals...
Grup terapèutic focal: El focus de treball gira al voltant de les dificultats, temors o trastorns conductuals que impedeixen la inclusió
normalitzada a l’escola, han participat 9 pacients.

Fets destacats
Al març de 2011, l'Hospital de Dia va organitzar l'exposició "Vincles i Creativitat" per obrir l'equipament a la societat i donar a conèixer el
servei i l'activitat que presten a partir d'una representació dels principals espais del centre.
Els nois i noies elaboren una revista que s'edita dues vegades a l'any i es distribueix a la xarxa de Salut Mental i tots els pacients i famílies.
La revista recull temes que proposen i redacten els adolescents en el taller.
Organització juntament amb la Fundació Orienta de la "II Jornada Nacional Espanyola d’Hospitals de Dia per Adolescents" amb la
participació de més de 150 professionals per debatre sobre la intervenció terapèutica a l'hospital de dia: present i futur.
Participació en col·laboració amb el Museu de Ciències Naturals de l'Ajuntament de Barcelona amb el projecte: "Museu ambulant. Bagul
científic".
Publicació de l'article: Adolescentes en riesgo de psicosis. Atención en un Hospital de dia para adolescentes: Revista
psicopatologia y salud mental del niño y del adolescente nº18 (Fundació Orienta).
Publicació de l'article: El educador social como acompañante terapéutico en el hospital de dia para adolescentes publicat a la
web de la Fundació Orienta.

Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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SALUT MENTAL
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infants i Joves (UPPIJ)
La UPPIJ és un programa de tractament psicoterapèutic d'orientació psicoanalítica, en règim
ambulatori que dóna suport a la xarxa d'assistència primària en Salut Mental. L'objectiu assistencial
consisteix en l'aplicació de tractaments psicoterapèutics a pacients de 0 a 18 anys i les seves famílies
amb els quals es pugui fer un pronòstic de millora clínica.

Resum de l'activitat assistencial 2011
La UPPIJ ha desplegat tres subprogrames assistencials:
Programa de Psicoteràpia Psicoanalítica individual. Orientat a contribuir a la maduració emocional
de l'individu a partir d'un tractament focal setmanal durant aproximadament un any.
Programa de Psicoteràpia Psicoanalítica en grup. Tractament en grup de nens i nenes entre 5 i 16
anys amb trastorns del desenvolupament maduratiu, dificultats de relació personal, retards en els
aprenentatges escolars, trastorns adaptatius recents o de personalitat. La durada és de 8 mesos
amb l'opció de grups de treball dirigits també als familiars, aquesta modalitat terapèutica
d'intervenció s'ha reforçat com a nova aposta estratègica des de 2011.
Programa de Pensament i Comunicació. Tractament dirigit a nens i nenes de 5 a 11 anys que presenten bloqueig de les seves funcions
d'aprenentatge a causa d'una conflictiva emocional, tant s'organitza en format de grup com individualment.

Fets destacats
Durant el 2011 la UPPIJ ha impulsat un conveni de cooperació educativa per a fer pràctiques curriculars amb la Universitat Oberta de
Catalunya (Llicenciatura de Psicologia).
S'exhaureix la Primera edició en llengua catalana del llibre "Psicoteràpia focal de nens a la xarxa pública" que va editar l'equip de
professionals sota l'auspici de SPC - FS.
Ha realitzat el Taller Seminari "La focalització en Psicoteràpia de nens/es" organitzat per Sant Pere Claver - Institut Docent.
Treball clínic assistencial en xarxa amb els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil i els Centre de Salut Mental d'Adults i el treball de
supervisió amb la Llar d'Infants Quatre Vents.

Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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SALUT MENTAL
Servei d'Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats (SAPPIR)
És el programa especialitzat en investigació i atenció als immigrants extracomunitaris i
refugiats que es va posar en marxa al 1994 amb l'objectiu de:
Sensibilitzar la societat sobre la importància d’ajudar a resoldre aquesta problemàtica.
Oferir atenció especialitzada, assessorament i supervisió a ONG, centres escolars,
institucions, associacions i serveis socials.
Promoure la col·laboració entre professionals sanitaris i de les ciències socials.
Oferir un fòrum obert i interdisciplinari de reflexió i debat.
Afavorir el networking entre grups d’immigrants amb les xarxes assistencials i amb la
comunitat autòctona.

Resum de l'activitat 2011
Durant el 2011, el context socioeconòmic ha impactat i afectat durament al conjunt de la població, però en especial a la salut mental dels
immigrants, un dels sectors més vulnerables de la societat.
La demanda del servei ha experimentat un increment del 60% respecte al 2010 tant en el nombre de persones ateses com en el nombre de
visites realitzades. Les problemàtiques diagnosticades han estat de tipus psicosocial, és a dir; depressió, ansietat, trastorns adaptatius,
psicosis, Síndrome d'Ulises, trastorns addictius, de personalitat o propis del dol migratori.
També s'ha incrementat significativament el nombre de visites fora del centre amb l'objectiu de tenir una visió biosocial de l'entorn sociofamiliar i una intervenció més psicoeducativa i psicosocial.

Fets destacats
Aquest 2011 hem observat un increment de l'edat de les persones ateses, en la mesura que s'ha produït un descens en el nombre
d'immigrants nouvinguts i paral·lelament a un empitjorament de les condicions de vida dels que ja havien arribat durant la dècada anterior, al
no haver pogut regularitzar la seva feina o renovar els seus permisos de treball.
Un 90% de les visites ateses es realitzen a immigrants sense documentació ni permisos de residència. Aquests fets han desencadenat un
increment significatiu de les situacions d'exclusió social, vulnerabilitat i pobresa dels immigrants que viuen a Catalunya.
(Més informació: programa: I tu, d'on ets? – 30Minuts)

Per a més informació sobre el Servei d'Assistència Psiquiàtrica i Psicològica per Immigrants i Refugiats visita la web o consulta les
xifres 2011.
Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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SALUT MENTAL
Programa de Seguiment Individualitzat per Persones Sense Sostre (PSI-SS)
Aquest programa assistencial s'integra a l'Equip de Salut Mental per Persones Sense Sostre
(ESMESS) que gestionen conjuntament Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i els Serveis de Salut
Mental de Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
L'equip realitza tractament integral en salut mental a persones sense sostre amb trastorns mentals
greus que són atesos pels Serveis Socials específics de l'Ajuntament de Barcelona per aquesta
població a la ciutat.
Per realitzar la seva activitat es desplaça als centres de residència i acollida de les persones sense
sostre i també directament al carrer a demanda dels equips socials que detecten la presència o
sospita d'un trastorn mental greu en les persones sense sostre.

Resum activitat assistencial 2011
Durant el 2011 les principals funcions d'aquest programa s'han basat en el seguiment i
vinculació a la xarxa de Salut Mental dels pacients atesos.
Els pacients atesos en el subprograma PSI són pacients amb un diagnòstic psiquiàtric de Trastorn Mental Sever, essent el diagnòstic més
freqüent esquizofrènia o altres trastorns psicòtics concomitants: 82% i en segon lloc els trastorns afectius: 10%.
El consum de tòxics és altament prevalent entre els pacients atesos: registrant un consum problemàtic en més del 33% dels pacients.
S'han realitzat aproximadament 1800 actes assistencials durant el període 2011, el qual representa una mitjana de més de 30 visites per
pacient, assolint l'objectiu que la ràtio sigui una visita per setmana, el qual permet obtenir una vinculació estreta i un treball intensiu; tot i
haver de cobrir l’extens territori geogràfic de la ciutat de Barcelona.

Fets destacats
Cal destacar l'activitat de coordinació, tant presencial com mitjançant el telèfon amb els diversos professionals dels centres socials, centres
de salut mental, centres de rehabilitació, d'atenció primària i hospitalaris.
Participació en taula de debat de la Jornada "Per una atenció integral: treball social, salut i salut mental", organitzada conjuntament pel
Col·legi de Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i la Fundació Congrés Català de Salut Mental.

Per a més informació sobre el Programa de Seguiment Individualitzat per Persones Sense Sostre visita la web o consulta les xifres
2011.
Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
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SERVEI D'AL·LÈRGIA
Presentació
El Servei d'Al·lèrgia, amb quasi 30 anys d'història en la seva etapa moderna, es caracteritza per oferir al Servei Català de la Salut un servei de
qualitat assistencial on prima l’atenció personalitzada del pacient i el tracte humà, basat en el compliment dels valors que té des de fa 60 anys
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària, entitat sense ànim de lucre.
La nostra raó de ser es basa en oferir als nostres pacients un bon servei així com intentar millorar la seva qualitat de vida. El perfil d'usuaris
que atenem són: Pacients amb patologia respiratòria, pacients amb patologia cutània (urticària, angiedema) o sistèmica (anafilaxi) i pacients
amb patologia exclusivament cutània (al·lèrgia de contacte).
El protocol diagnòstic inclou:
Història clínica
Proves cutànies
Proves de funció pulmonar
Òxid nítric exhalat
Proves d'esforç
Rinometria acústica
Proves d'exposició
Proves de laboratori

El Servei gestiona actualment l'atenció al·lergològica a:
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària
Consorci Sanitari del Maresme, Hospital de Mataró.
CAP La Salut (Assistència primària als barris de la Salut i Llefià de Badalona)
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.

El servei en xifres
El servei el composen 9 metges i 6 infermeres especialistes en al·lergologia.
Durant l'any 2011, al Servei d'Al·lèrgia, es varen realitzar: 6.552 primeres visites i 14.381 segones visites, fent un total de 20.933 visites
(aquestes visites estan distribuïdes en diferents centres: a la seu de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària, a l'Hospital de Mataró, a l’ABS
Dreta de l’Eixample, el Cap de la Salut i Llefià de Badalona).
D'altra banda, es van visitar un total de 12.752 pacients a Sant Pere Claver.

Fets destacats del Servei d'Al·lèrgia
XXII Programa d'Educació Sanitària: Colònies d'estiu per saber-ho tot de l'asma. Una activitat educativa i de lleure dedicada a nois i
noies entre 8 i 14 anys. Aquest programa és pioner a tot l'Estat des de l'any 1990 i ha estat reconegut amb el Premi "Jaume Sunyol i
Blanchart 2009" de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, destinat a activitats que millorin la informació als
pacients. Fins ara més de 2010 infants de tot Catalunya hi han participat.
S'ha posat en marxa una Unitat d'immunoteràpia portada per un metge i una infermera, que a més d'ocupar-se de l'activitat a la pròpia
unitat, dóna resposta telefònica a tots els dubtes dels usuaris.
S’ha posat en marxa un correu electrònic per a qualsevol consulta on-line amb els pacients: alergia@fhspereclaver.org
També s'ha iniciat la unitat de proves d'esforç diagnòstiques portada per un metge i una infermera i s'ha potenciat l'agenda de Rinometries
acústiques.
S'han realitzat 17 sessions clíniques internes del servei amb participació de ponents externs en 4 sessions.
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Activitat científica del Servei
Comunicacions orals
"Mushroom stuffed with english". Societat Catalana d´Al·lèrgia i Immunologia Clínica. Matí al·lèrgològic, Valls (Tarragona) 22 de gener de
2011.
"Valoració de l'adherència a la immunoteràpia sublingual en pacients amb Rinitis al·lèrgica". Jornada de Cloenda del curs 2010-2011
SCAIC. Barcelona 27 i 28 de maig de 2011.
"Valoración de la adherencia a la inmunoterapia sublingual en pacientes con rinitis alérgica perenne o estacional en población pediátrica y
adultos". Simposio Internacional de Alergia Alimentaria. 100 Años de inmunoterapia 10-12 de noviembre de 2011 Barcelona.

Comunicacions tipus pòster
"Clindamycin hypersensitivity". XXX Congress of the European Academy of Allergy and Clinical immunology, Istambul, 11-15 juny de 2011.
"Lettuce allergy: cross-reactivity among varieties and sensitisation profiles" XXX Congress of the European Academy of Allergy and Clinical
immunology, Istambul, 11-15 juny de 2011.
"Epidemiological study on the use of allergenic extracts of house dust mites (Dermatophagoides farinae / Dermatophagoides pteronyssinus)
adsorbed onto l-tyrosine in patients suffering from allergic rhinoconjunctivitis". XXX Congress of the European Academy of Allergy and
Clinical immunology, Istambul, 11-15 juny de 2011.

Participació com a ponents / moderadors a congressos i jornades
5º Curso de Interconsultas en Alergología. Paciente con rinitis y bronquitis de repetición.
Sant Fruitós de Bages, 8-9 abril de 2011.
Curs d'Al·lergologia per professionals d’Atenció Primària, acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions
Sanitàries. Terrassa, 14 de març de 2011.
Moderador/a al "2on Congrés Internacional de les Societats d'Al·lèrgia del Sud d'Europa". Estoril, Portugal, del 31 de març al 2 d'abril de
2011.
Moderador/a de la sessió de comunicacions orals (Alergia a medicamentos) al "Symposium Internacional de Alergia Alimentaria".
Barcelona, del 10 al 12 de novembre de 2011.

Publicacions
"Allergen-specific nasal provocation testing. Review by the Rhinoconjunctivitis Committee of the Spanish Society of Allergy and Clinical
Immunology". MT. Dordal, M. Lluch-Bernal, MC. Sánchez, C. Rondón, A. Navarro, J. Montoro, V. Matheu, MD. Ibáñez, B. Fernández-Parra, I.
Dávila, J. Conde, E. Antón, C. Colás, A. Valero. J Investig Allergol Immunol, 2011; 21 (1): 1-12.
"Epidemiology of allergic rhinitis caused by grass pollen or house-dust mites in Spain". A. Valero, JL. Justicia, E. Anton, MT. Dordal, B.
Fernández-Parra, M. Lluch, J. Montoro, A. Navarro. Am J Rhinol Allergy. 2011; 25: 1-6.
SEAIC-SEORL. "Consensus Document on Nasal Polyposis". POLINA Project. J Investig Allergol Clin Immunol. 2011; 21 (suppl 1): 1-58.
"Allergic Conjunctivitis". MC. Sánchez, B. Fernández-Parra, V. Matheu, A. Navarro, MD. Ibáñez, I. Dávila, MT. Dordal, M. Lluch-Bernal, C.
Rondón, J. Montoro, E. Antón, C. Colás, A. Valero (SEAIC Rhinoconjunctivitis Committee 2010). J Investig Allergol Clin Immunol. 2011; 21
(suppl 2): 1-19.

Estudis presentats
Estudi ARIAL "Valoració de l'adherència a la immunoteràpia sublingual en pacients amb Rinitis al·lèrgica". Laboratoris ALK Abelló
Estudi Perfilair.II Qualitat de vida en asma al·lèrgica 2011. Laboratori Esteve
Estudio Samites: Estudio Epidemiológico observacional para evaluar la satisfacción de los pacientes con rinitis alérgica, en tratamiento con
inmunoterapia sublingual con ácaros. Laboratorios Stallergenes.
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PROVES COMPLEMENTÀRIES
El Servei de Proves Complementàries de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària treballa des de fa
més de 25 anys en la realització d’Electromiografies, Proves d’Esforç (Ergos) i Holters de forma
eficaç, ràpida i de qualitat.

Fets destacats
Actualment el servei està integrat per 6 metges i 2 auxiliars d'infermeria.
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. Aquesta inversió en equipaments ha permès reduir les llistes d'espera
fent que el servei funcioni de forma més automatitzada i àgil.
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
Aquestes unitats diagnòstiques han anat creixent de forma lineal i han experimentat un important creixement tant pel que fa al nombre de
malalts explorats com pel nombre de metges i aparells tècnics que disposen. Durant el 2011, el Servei de Proves ha realitzat 13.336
Electromiogrames, 2223 Holters i 1.822 Ergometries. Consulta la gràfica anual del servei i l'evolució interanual.
Per a més informació, consulta l0apartat de preguntes freqüents de la nostra web.
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CLÍNICA DENTAL
La Clínica Dental de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària es va crear l'any
1998 amb l'objectiu de donar cobertura odontològica als veïns/es del barri
del Poble Sec. El compromís dels nostres professionals a la Clínica Dental
busca oferir un bon servei en funció de les seves necessites odontològiques.
Els nostres valors es caracteritzen per la professionalitat, una atenció
personalitzada de proximitat i amb una vessant social que prioritza la qualitat i
el benestar bucodental dels nostres pacients.

La Clínica en xifres
El volum assistencial de la Clínica Dental durant el 2011 ha estat de 4.096
visites i 1.865 pacients. Consulta les gràfiques 2011 i l'evolució global de
la Clínica Dental.

Els nostres tractaments
Cirurgia i implants
Els implants dentals són una bona solució estètica i molt confortable per substituir una o vàries dents que falten i evitar una sobrecàrrega de
la resta de dents o molars i seguir mastegant sense problemes.

Pròtesis
Són les fundes que ajuden a protegir la corona dental i reforçar l'estructura de la dent i restauren la forma, el color o la mida original.

Estètica i ortodòncia
Gràcies als progressos de l'odontologia estètica la Clínica treballa per millorar el teu somriure amb tractaments ràpids, completament indolors i
amb un cost molt assequible.

Atenció Odontològica al Discapacitat i a l'Immigrant
La Clínica Dental consolida tant el servei d'Atenció Odontològica al Discapacitat (AOD) com el servei d'Atenció Odontològica a l'Immigrant
(AOI).

Fets destacats
La Clínica Dental de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària col·labora aquest 2011 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.
Durant el 2011, el servei ha anat consolidant nous programes assistencials dirigits, especialment, a col·lectius en risc d'exclusió.
El servei ofereix una atenció còmoda 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 al mateix moment,
en funció del diagnòstic.
L'equip de professionals està integrat per un equip multidisciplinari de 3 odontòlegs, 1 maxil·lofacial, 1 ortodoncista, 1 higienista i 2 auxiliars
dentals.

Enllaços d'interès
Tens dubtes sobre la teva salut bucodental?
Fulletó informatiu de la Clínica Dental.
Més informació sobre Descomptes i promocions

http://www.fhspereclaver.org/memoria2011/que-fem/clinica-dental.html

Page 1 / 2

Memòria

2011

PRESENTACIÓ

QUÈ FEM?

MODEL CORPORATIU

LA FUNDACIÓ EN XIFRES

SERVEIS COMUNITARIS
El Departament de Serveis Comunitaris, en funcionament des
de 2006, desplega serveis i programes assistencials adreçats
a persones en risc d'exclusió social.
Durant el 2011, la cartera de serveis engloba set programes:
el Club social, el Servei de Seguiment, Acompanyament i
Suport a Joves Extutelats (SSASJE), el programa de Suport a
l'Autonomia a la pròpia Llar (PSALL), el Servei de Voluntariat
i Cooperació, el Programa Sense Sabates, la Xarxa
d'habitatges d'inclusió (XHI) i el programa d’assessorament
jurídic (JURIMM).
Durant aquest any el departament ha consolidat la Fundació Lluís Artigues, entitat sense ànim de lucre que vetlla pel benestar de les
persones incapacitades i ha impulsat projectes de futur de caràcter residencial (com la Residència Tres Pins i la Residència Can Muns) amb
l'objectiu de seguir ampliant l'assistència i la integració de les persones que pateixen risc d'exclusió social i pobresa.

El servei gestiona
SSASJE
El SSASJE és un servei social especialitzat que promou el treball individual amb el jove extutelat i l'acompanya en el seu procés
d'emancipació. L'equip de professionals gestiona la prestació econòmica prevista per la Llei 13/2006 i dóna suport als joves que la perceben
en el seu procés gradual d'emancipació i en la progressiva incorporació al seu entorn social. Estableix coordinació amb la resta de sistemes
d'atenció social, laborals i sanitaris de l'entorn en el que es desenvolupa el procés d'autonomia.
Aquest programa va dirigit a joves de tot Catalunya que han estat tutelats per l’Administració més de 3 anys i que tenen entre 18 i 21 anys. Els
joves poden accedir al servei fent la sol·licitud de la prestació i entregant-la al registre de la DGAIA. + informació

Club Social
El Club Social és un recurs per a la inclusió i participació de les persones amb trastorn mental greu mitjançant l'oci. A partir de les activitats
de caràcter lúdic i de socialització, fomenta una major vinculació i participació de la persona amb l'entorn, així com la creació de vincles
afectius.
Està destinat a persones majors de 18 anys que pateixen un trastorn mental i volen ampliar la seva xarxa relacional o gaudir del seu temps
d'oci. Per accedir al Club poden consultar el seu Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) de referència o trucar i sol·licitar una entrevista
informativa. + informació.

PSALL
El Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar (PSALL) té com a objecte contribuir al desenvolupament de la persona en les
activitats de la vida diària, tant en la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia. L'atenció es realitza en el domicili de
l'usuari/a de forma concertada i al llarg del temps necessari per assolir els objectius proposats.
El programa està adreçat a persones majors de 18 anys amb disminució i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que
volen viure de forma autònoma i necessiten suport. Per accedir al programa les persones poden fer la sol·licitud a l'ICASS (que atorga una
subvenció en cada cas) o bé sol·licitar-ho al departament de serveis comunitaris + informació

XHI
La Xarxa d'habitatges d'Inclusió (XHI) les llars amb suport constitueixen una alternativa residencial comunitària per a les persones amb
greus trastorns mentals en situació de risc d'exclusió social. L'equip educatiu composat per un psicòleg, una treballadora social i un educador
social realitza el seguiment individual i grupal dels usuaris de les llars i afavoreix l'adequada vinculació a les seves xarxes de suport sanitàries i
socials, així com la participació en la seva comunitat.
El programa està adreçat a persones majors de 18 anys amb problemàtica social derivada de malaltia mental i aquelles en situació de risc
d'exclusió social (persones sense sostre, joves i immigrants). Per accedir a la llar es pot fer la sol·licitud a l'ICASS amb qui l'entitat té places
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concertades o bé sol·licitar-ho al departament de serveis comunitaris. + informació

Servei de Voluntariat i Cooperació
El Servei de Voluntariat i Cooperació desplega un seguit d'intervencions necessàries i complementàries a les que ja realitzen els serveis i
professionals de la Fundació, i que garanteixin l'acompanyament, suport i acollida d’aquestes persones en situació o risc d'exclusió, per tal
d'afavorir o aconseguir la seva integració a la comunitat. Els voluntaris/es dinamitzen diversitat de tallers i activitats d’oci recolzant la tasca dels
professionals i potenciant la participació comunitària. També fan acompanyaments puntuals o periòdics a aquells usuaris/es que ho
requereixen. + informació o col·labora amb nosaltres.

Programa Sense Sabates
El Programa Sense Sabates és un servei de recollida i distribució de l'excedent de calçat nou a entitats que atenen a persones en situació
d'exclusió social i persones sense sostre. Aquest servei va dirigit tant a empreses, fàbriques, comerços i altres establiments que disposin
d'estocs de sabates que els hi interessi cedir gratuïtament com a entitats socials que treballen amb persones en risc d'exclusió social que
necessiten calçat nou. + informació

JURIMM
El JURIMM és un programa especialitzat que s'ha creat per donar resposta a les mancances relacionades amb l'assessorament legal que
pateixen les persones amb trastorn mental i per oferir recursos i suport als familiars i professionals; especialment als jutges que hagin de
prendre decisions en casos d'actuacions presumptament il·lícites, aportant informes clínics o peritatges necessaris per resoldre el cas.
Aquesta iniciativa pionera neix de la col·laboració de dues entitats vinculades amb la salut mental: la FECAFAMM (Federació catalana
d'associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental) i el Departament de Serveis Comunitaris de Sant Pere Claver.
+informació

Fets destacats del 2011
Adjudicació per part del CSSBCN de la gestió de la Residència Tres Pins per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de
conducta.
Adjudicació de 4 nous habitatges per a persones autònomes amb problemes de salut mental.
Aprovació pel Patronat de la creació de la Fundació Serveis Socials.
Organització de diversos cursos de formació que desenvolupa l'Institut Docent.
Edició de la quarta revista del Club Social "Ments Obertes" realitzada pels usuaris/es.
Recapte de 267 parells de sabates que ens han cedit.

Reptes de futur 2011
Els reptes del Departament de Serveis Comunitaris durant el 2011 han tingut dos eixos principals. Per una banda consolidar els serveis
existents, i per l’altra, diversificar la proposta assistencial atenent a les noves demandes i necessitats que estan sorgint i s’han detectat
arrel de la crisi econòmica.
En aquest sentit, s'està treballant amb el desplegament de nous projectes residencials (Residencia Tres Pins i Residencia Can Muns)
adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta.

Equip de professionals
Treballadors/es socials: 23%
Educadors/es socials: 30%
Treballadors/es Familiars: 30%
Monitors/es de lleure: 7'6%
Psicòlegs/es: 7'6%

El Serveis Comunitaris en xifres
Principals programes

Club Social (socis/es)
Servei de Voluntariat i Cooperació (voluntaris/es)
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INSTITUT DOCENT
Consulta: Institut Docent | Oferta Docent | Convenis de col·laboració

Investigació i Recerca 2011
Sant Pere Claver - Institut Docent i de Recerca promou, gestiona i coordina la
recerca que es du a terme en el Grup Sant Pere Claver, en especial dins de la
Fundació Sanitària. La recerca està centrada en la clínica i les necessitats dels
pacients i dels serveis, integrada en l'assistència, amb gran cura pels aspectes
ètics, i es considera una eina essencial de millora, de reciclatge professional i
de qualitat. Està coordinada pel Dr. Lluís Mauri, i des de l'any 2010 compta
amb l'assessorament com a consultora de la Professora Neus Barrantes Vidal,
mitjançant un acord de col·laboració amb la Facultat de Psicologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

La institució té una llarga tradició i alt nivell d'especialització en l'estudi de les causes psicosocials, curs clínic i tractament psicoterapèutic de
les psicosis. Per aquesta expertesa SPC és un dels proveïdors del Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI) del
CatSalut des de 2007 i participa en l'estudi multicèntric "Avaluació de l'Efectivitat de Programa d'Atenció Especifica per a les Persones amb un
Trastorn Psicòtic Incipient" que es desenvolupa a Catalunya sota el patrocini de la Comissió Pedagògica i de Seguiment d'aquest programa.
Des d'un punt de vista de recerca, participem juntament amb la UAB en diversos projectes de recerca finançats per entitats públiques i
privades d'àmbit nacional i internacional, específicament:
1. Estudi de Seguiment Integral dels Factors Genètics - Personals - Ambientals i les seves Interaccions Subjacents en la
Formació de Símptomes i Curs Evolutiu en el Contínum Clínic i No Clínic de la Psicosi.
Objectius del Projecte:
Es pretén estudiar la contribució de factors genètics, característiques personals i esdeveniments adversos de la vida en la formació de
símptomes psicòtics i la seva evolució clínica.
2. La Interacció entre factors estressants de la vida quotidiana i les apreciacions subjectives dels símptomes de tipus
psicòtic en el pròdrom de la psicosi durant un any de seguiment: avaluació dinàmica i ecològica amb la metodologia de
mostreig d’experiències i anàlisi de les interaccions Gens - Estrés Ambiental.
Objectius del Projecte:
Desenvolupar mètodes d'avaluació dels símptomes i dificultats allà on succeeixen en realitat: la vida quotidiana (per exemple, amb
l'ús de les noves tecnologies).
Analitzar com les vivències estressants, en interacció amb factors de vulnerabilitat genètica, afecten el risc de desenvolupar
símptomes psicòtics.

3. Xarxa Europea de Xarxes Nacionals per a l'Estudi de les Interaccions Gen-Ambient en l'Esquizofrènia (EU-GEI)
Objectius del Projecte:
Compartir les dades de diversos països europeus consorciats per a obtenir conclusions més sòlides sobre el paper de la interacció de
factors de risc genètic i ambiental - social com a causa dels trastorns psicòtics.
4. Avaluació de l'Efectivitat del Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE- TPI) a Catalunya vs. el
Programa Estàndard:
Objectius del Projecte:
Estudi multicèntric en el qual participen tots els centres que tenen concertat el PAE-TPI, l'objectiu del qual és avaluar l'efectivitat del
programa, comparant els seus resultats amb els dels pacients que segueixen el Programa Estàndard que es fa en dispositius que no
tenen aquest programa d'atenció específica.
5. Validació en llengua espanyola de l'entrevista semiestructurada "Comprehensive Assessment of at Risk Mental
States" (CAARMS) per a la identificació de pacients amb estats Mentals d'Alt Risc (EMAR) de patir un Trastorn psicòtic.
Objectius del Projecte:
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Estudi multicèntric en el que participen dispositius de la Associació Centre de Higiene Mental de Les Corts, de l'IAS de Girona i de SPC FS, amb la finalitat de validar en el nostre medi l'escala CAARMS, que és l'instrument més utilitzat a nivell internacional per a la detecció
de pacients amb alt risc de patir un trastorn psicòtic.
D'altre banda, els equipaments del Departament de Salut Mental duen a terme diferents recerques a fi d'avaluar l'efectivitat de les seves
intervencions. Entre elles destaquem:
A. Estudi longitudinal sobre els canvis en
la problemàtica dels adolescents amb
trastorn mental durant el tractament en
l'Hospital de Dia i 6 mesos després de
l'alta.
Objectius del Projecte:
S'estudien els canvis que es produeixen en la
simptomatologia clínica dels pacients atesos a
l'Hospital de Dia per Adolescents, i la estabilitat
dels canvis aconseguits al cap d'uns mesos de
que el pacient és donat d'alta del servei.

B. Resultats i predicció evolutiva
dels pacients adults tractats amb
Psicoteràpia Psicoanalítica
Focal i Breu

C. Estudi de resultats de la
Psicoteràpia Psicoanalítica Focal i
Breu en nens i adolescents
(Projecte Odissea)

Objectius del Projecte:
S'avalua la millora en els símptomes i
en la qualitat de vida que obtenen els
pacients tractats amb Psicoteràpia
Psicoanalítica Focal i Breu en la Unitat
de Psicoteràpia Psicoanalítica per
Adults (UPPA), i com es mantenen els
canvis al cap de dos anys post-alta.

Objectius del Projecte:
Avaluar com es modifica la
simptomatologia dels pacients
mitjançant la Psicoteràpia
Psicoanalítica Focal i Breu, en aquest
cas aplicada a nens i adolescents
tractats a la Unitat de Psicoteràpia
Psicoanalítica per a Infants i Joves
(UPPIJ).

Així mateix, s'està iniciant l'avaluació sistemàtica de diferents intervencions terapèutiques de tipus grupal (grups joves, grups de gent gran,
grups de relaxació...), i es segueix amb línies de recerca obertes com el desenvolupament d'una nova versió de la Kleinian Psychoanalytic
Diagnostic Scale, una escala de diagnòstic psicoanalític dissenyada a SPC-FS, amb la intenció d'aplicar-la en estudis de resultat i de procés
terapèutic.
A més a més de l'esmentat conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, SPC- FS també col·labora en recerques
conjuntes amb altres institucions universitàries i assistencials del nostre medi. Alguns exemples d'aquestes col·laboracions són:
Estudi sobre els Conflictes Cognitius en la Depressió Unipolar.
Aquest estudi es desenvolupa en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Està dirigit pel Prof. Guillem. Feixas, essent el seu objectiu
general avançar en el coneixement dels mecanismes psicopatològics implicats en la depressió, i en particular determinar el paper que
poden tenir els conflictes cognitius en l'inici i en el manteniment d’aquest trastorn.
Estudi sobre els Efectes de la Intervenció en Resolució de Problemes i Flexibilitat Cognitiva sobre la Funcionalitat de
Pacients amb Trastorn Bipolar.
L'objectiu d'aquest estudi és avaluar l'efectivitat d'un programa d'intervenció grupal en Resolució de Problemes i Flexibilitat Cognitiva
(REPYFLEC) per millorar la funcionalitat de pacients amb trastorn bipolar. Es fa conjuntament amb professionals del Parc Sanitari de Sant
Joan de Déu, essent la neuropsicòloga Gemma Escartín la seva investigadora principal.
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ORGANIGRAMA
Ampliar Organigrama
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PLA ESTRATÈGIC 2008-2011
El Pla Estratègic 2008-2011 "Creixement assistencial i institucional, harmònic i eficient" engloba l'estratègia organitzativa de Sant Pere Claver
durant aquests 4 anys a partir d'un anàlisi DAFO del qual es desprenen 13 línies estratègiques d'àmbit global.
Durant el 2011, la Direcció Tècnica ha presentat un informe de tancament que conclou que la institució ha assolit el 85% de les accions que
s’havien previst (més de 200).

Grau d'assoliment del Pla
Estratègic

13 Línies Estratègiques
I1 Desplegar Programa de Qualitat i Medi Ambient: 88% d'assoliment
I2 Desplegar equipaments i recursos tecnològics: 91,2% d'assoliment
I3 Ampliar l'àmbit territorial: 100% d'acompliment
I4 Ampliar la cartera de serveis: 90% d'acompliment
I5 Millorar la Projecció externa: 96% d'acompliment
I6 Potenciar Recerca i Docència: 62,5 d'acompliment
I7 Promoure Acords Estratègics: 72,5 d'acompliment
I8 Millorar l'eficiència en la gestió: 84,3 d'acompliment
L1 Disposar de personal competent i motivat: 100% d'acompliment
L2 Millorar i potenciar la comunicació interna: 83% d'acompliment
L3 Promoure l'ús de noves tecnologies: 78,8 d'acompliment
L4 Potenciar el Govern: 81,2 % d'acompliment
L5 Difondre els valors corporatius i la RSC: 100% d'acompliment

Grau d'assoliment de les Línies Estratègiques

Del gràfic podem extreure que 3 línies estratègiques: Ampliar l'àmbit territorial, disposar de personal competent i motivat i difondre els valors
corporatius i la Responsabilitat Social Corporativa s'han assolit al 100%. Només dues línies estratègiques: potenciar Recerca i Docència i
promoure Acords Estratègics no han superat el 75% d’acompliment.
La institució està treballant amb les acciones de millora de cara a l'elaboració del nou Pla Estratègic 2012-2015.

Per a més informació, descarrega't el document:
» Pla Estratègic 2008-2011 - Creixement assistencial i institucional, harmònic i eficient
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RECURSOS HUMANS
Equip humà a temps complet a 31 de desembre de 2011

Relació de professionals per categories
a 31 de desembre de 2011

Metges

36

Salut mental

Psicòlegs

34

Serveis generals
i administratius

DUI i auxiliars infermeria

14

Al·lèrgia

Educadors socials

13

Treballadors socials

9

Integradors Socials
Treballadores familiars

8

Serveis Comunitaris
Proves complementàries
Odontologia
Oftalmologia

Direcció i Serveis Generals 13
Administració

24

Total de la plantilla a 31/12/2011: 151 professionals
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REPTES DE FUTUR
1. Ampliar i millorar l'oferta assistencial i de prevenció
En els darrers anys la institució ha anat creixent, consolidant i diversificant la seva cartera de serveis amb voluntat de seguir oferint
resposta als col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió. En aquest sentit, estem treballant per ampliar l’oferta assistencial a nous
equipaments de caràcter residencial al nostre territori de referència adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de
conducta.
Per altra banda, la institució també es planteja com a repte de futur desplegar programes de sensibilització destinats a l'educació
sanitària amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la població que atenem i com a servei complementari a l'assistència tradicional.
Millorar el seu coneixement sobre hàbits saludables i incidir en la prevenció seran qüestions claus que abordarà la institució a partir de
2012.
2. Noves fonts de finançament i aprofitar sinèrgies per optimitzar els recursos
La situació econòmica i financera, així com un context sanitari complicat obliga a la institució a diversificar i apostar per noves fonts de
finançament i captació de fons. Per tant, l’entitat iniciarà a partir de 2012 una nova via de patrocini i mecenatge amb l'objectiu de seguir
mantenint la viabilitat d'alguns programes assistencials que ja no compten amb les subvencions o fons tradicionals, però que s'han
convertit en un servei imprescindible per a les persones que atenem.
Així mateix, la institució ha previst aprofitar sinèrgies i economies d'escala per optimitzar els recursos actuals per reforçar la nostra missió i
ser coherents amb la nostra trajectòria històrica i de compromís envers els nostres usuaris i pacients. És en aquest sentit que s’avaluaran
possibles línies d'activitat mèdica a nivell privat.
3. Ampliar i adequar els equipaments
En els propers anys, Sant Pere Claver vol ampliar i adequar les actuals instal·lacions en el territori de referència per seguir oferint una
assistència de qualitat als nostres pacients i usuaris. Disposar de noves ubicacions i espais pel CSMA de Sants i posar en marxa noves
instal·lacions per a persones en risc d'exclusió social seran noves oportunitats i espais per seguir creixent de forma harmònica i eficient.
4. Potenciar la projecció externa
Durant aquest any, la institució s'ha introduït a les xarxes socials com a estratègia de comunicació externa i ha seguit impulsant la
publicació trimestral del seu butlletí electrònic "Sentits" des de la pàgina web. En els propers anys, l'entitat té com a repte de futur
consolidar la seva presència als social media, desplegar nous portals web 2.0, crear un blog de notícies que canalitzi totes les novetats
de l'entitat i promocionar la redacció d'articles per part de tot l'equip de professionals sobre temes que preocupen i interessen a la
població. La comunicació fa un pas endavant i té com a objectiu oferir informació que millori i acosti el coneixement i la salut als seus
públics objectius.
5. Promoure la Responsabilitat Social Corporativa Sant Pere Claver ha estat de sempre una institució amb vocació comunitària i
compromesa amb els seus usuaris, familiars i l'entorn més proper, concretament al barri del Poble Sec i al Districte de Sants-Montjuïc.
La institució inicia el seu camí en la responsabilitat social per generar relacions de confiança, diàleg, transparència i legitimitat envers les
expectatives i necessitats dels seus grups d'interès. Més enllà de la seva praxis com a fundació sanitària, la institució vol impulsar una
política de RSC que incideixi i beneficií directament als seus professionals (àmbit intern), als usuaris, familiars i veïns (àmbit extern o
territorial) i al medi ambient i sostenibilitat (àmbit global).
6. Ampliar l'oferta docent i integrar la recerca Sant Pere Claver - Institut Docent durant aquest 2011 s'ha consolidat com 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 des d'una visió interdisciplinària com un espai de formació propi i especialitzat.
En els propers anys la institució té previst integrar l'activitat de recerca en la clínica i les necessitats dels pacients i dels serveis com a
eina essencial de millora, de reciclatge i de qualitat, així com seguir impulsant acords de col·laboració, assessorament i consultoria amb
diverses universitats com la UAB, amb el finançament d'entitats públiques i privades d'àmbit nacional i internacional. La institució
s'especialitzarà i participarà en estudis de la mà de les universitats catalanes pioneres i sota el lideratge i patrocini de la Generalitat.
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Servei d'Al·lèrgia

Durant l'any 2011, en el departament d'al·lèrgia, es varen realitzar: 6.552
primeres visites i 14.381 segones visites, fent un total de 20.933 visites
(aquestes visites estan distribuïdes en diferents centres: a la seu de Sant Pere
Claver - Fundació Sanitària, a l'Hospital de Mataró i a l'ABS Dreta de l'Eixample,
al Cap de la Salut i Llefià de Badalona). Tanmateix, 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 13.336 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 2.223 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 1.822 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 2.512 pacients, donant lloc a 1.413 primeres visites
i 13.475 visites successives.
En el Centre de Salut Mental de Sants (CSMA Sants) es van atendre 3.576 pacients, donant lloc a 2.063 primeres visites i 14.526 visites
successives.

http://www.fhspereclaver.org/memoria2011/fundacio-xifres/xifres2011.html

Page 1 / 2

En el Centre de Salut Mental Infanto-Juventil (CSMIJ) es van atendre 1.416 pacients, donant lloc a 708 primeres visites i 5.292 visites
successives.

Centres Secundària
Visites

Primeres

Pacients

Successives

L'Equip d'Atenció al Menor (EAM) va atendre 336 pacients, dels quals varen efectuar 135 primeres visites i 2.135 visites successives.
La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Adults (UPPA) va atendre 354 pacients, dels quals varen efectuar 145 primeres visites i 3.900
visites successives.
La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica Infanto-Juvenil (UPPIJ) va atendre 336 pacients, dels quals varen efectuar 82 primeres visites i
2.317 visites successives.
L'Hospital de Dia (HdD) va atendre 58 pacients, dels quals varen efectuar 7.727 visites successives.

Clínica Dental

El servei d'odontologia ha efectuat 4.096 visites
i ha atès a 1.865 pacients durant l'any 2011.
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Servei d'Al·lèrgia

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
Pacients

Visites

Primeres

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.
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
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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

Primeres

Pacients

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.
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MODEL CORPORATIU

LA FUNDACIÓ EN XIFRES

XIFRES 2009
Consulta: Xifres 2011 | Xifres 2010 | Xifres 2008 | Evolució global

Servei d'Al·lèrgia

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
Pacients

Visites

Primeres

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.
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
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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

Primeres

Pacients

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
Consulta: Xifres 2011 | Xifres 2010 | Xifres 2009 | Evolució global

Servei d'Al·lèrgia

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.
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
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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

Primeres

Pacients

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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Evolució del Servei d'Al·lèrgia

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)
PSALL (usuaris/es)
XHI (usuaris/es)
Formació Ocupacional (cursos)
JURIMM (casos)

El Club Social s'ha consolidat com un programa d'inclusió social al barri de Sants-Montjuïc. El 2011, s'han integrat al Club 6 nous
usuaris/es, aconseguint que des dels seus inicis s'hagi donat resposta a uns 65 usuaris/es.
El Servei de Voluntariat és una nova aposta de la Institució en procés de desenvolupament. El 2011 han col·laborat amb
la fundació 4 nous voluntaris.
Aquest any el Programa de Suport a l'Autonomia a la pròpia Llar (PSALL) ha iniciat les tasques en els domicilis de 3 usuaris/es.
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La Xarxa d'Habitates d'Iclusió (XHI) és una alternativa residencial comunitària adreçada a persones en risc d'exclusió que actualment
dóna servei a 12 usuaris/es (2 de nous respecte el 2010) en un total de 4 pisos.
Durant el 2008, el Departament de Serveis Comunitaris va gestionar 2 cursos d'electricitat dirigits a joves inmigrants arrel d'un conveni
de col·laboració amb l'Escola Joan XXIII.
El 2011, el Programa d'Assessorament Jurídic adreçat a persones amb trastorn Mental (JURIMM) juntament amb la FECAFAMM
(Federació Catalana d'Associacions de Familiars i persones amb problemes de Salut Mental) ha assessorat a 73 persones.

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.
El 2011 el programa ha ampliat la seva resposta a 288 joves. En els anys que
porta el programa s'ha atès un total de 1011 joves extutel·lats/des.

SSASJE (joves extutelats)

Programa Sense Sabates

Des de 2009 el Programa Sense Sabates, que consisteix en la recollida de calçat
nou i en la seva distribució a entitats que atenen a persones en risc d'exclusió
social ha aconseguit recaptar 36.265 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)

Evolució de la Clínica Dental

Visites
Pacients
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