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Objectiu del grup de treball

IMPLANTAR I DESENVOLUPAR ELS 
ESTÀNDARS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT, 

per tal d’orientar els centres que pertanyen 
a la Xarxa en la incorporació dels principis i 
activitats de Promoció de la Salut en la seva 

cultura organitzativa
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Canvis en els Estàndards 2006-2017
2006 2017

Estàndard 1

POLÍTICA DE GESTIÓ POLÍTICA I LIDERATGE

Descriure el marc per a les activitats de 
l’organització relatives a la promoció de la 
salut com a part integrant del sistema de 
gestió de qualitat de l’organització

Descriure el marc per a les activitats i la 
col·laboració del CHP de l'organització

En aquest estàndard s’afegeix la proposta de 
realitzar un pla de col·laboració amb altres 
serveis i sectors de la salut

Estàndard 2

AVALUACIÓ DEL PACIENT AVALUACIÓ DEL PACIENT

Per donar suport al tractament dels pacients, 
millorar el pronòstic i promoure la salut i el 
benestar dels pacients.

Per donar suport al tractament dels pacients, 
millorar el pronòstic i promoure la salut i el 
benestar dels pacients

Estàndard 3

INFORMACIÓ I INTERVENCIÓ DEL 
PACIENT

INFORMACIÓ I INTERVENCIÓ DEL 
PACIENT

Per garantir que el pacient estigui informat 
sobre les activitats planificades, visiteu
capacitar al pacient en una associació activa 
en activitats planificades i facilitar la integració 
de les activitats de promoció de la salut en 
totes les vies del pacient

Per assegurar que el pacient estigui informat 
sobre les activitats planificades de PS, 
potenciar al pacient en una associació activa 
en les activitats planificades i facilitar la 
integració de les activitats de promoció de la 
salut en totes les vies del pacient.



2006 2017

Estàndard 4

PROMOURE UN LLOC DE TREBALL 

SALUDABLE

PROMOURE UN LLOC DE TREBALL 

SALUDABLE I GARANTIR LA CAPACITAT 

DE PROMOCIÓ DE LA SALUT CLÍNICA
Per donar suport al desenvolupament d'un 
lloc de treball sa i segur, i per a donar suport a 
activitats de promoció de la salut del personal

Per donar suport al desenvolupament d'un 
lloc de treball saludable i segur, activitats de 
promoció de la salut del personal i habilitats 

de personal necessàries per a la prestació de 

la PS.

Es proposa haver de garantir la capacitat 
adequada per a la prestació de la PS. 

Estàndard 5

CONTINUÏTAT I COOPERACIÓ IMPLEMENTACIÓ I SEGUIMENT

Assegurar la col·laboració amb proveïdors pertinents i 
iniciar associacions per optimitzar la integració de les 
activitats de promoció de la salut en les vies del 
pacient

Implementar i supervisar el marc per a les 
activitats de la CHP de l'organització.
L'organització implementa i supervisa la seva 

política de CHP com a part del sistema global 

de millora de la qualitat

Canvis en els Estàndards 2006-2017



HOSPITALS QUE HAN FET L’AUTOEVALUACIÓ
• Hospital Clínic
• Hospital Sant Rafael
• Consorci Hospitalari de Vic
• Consorci Hospitalari de l’Alt Penedès
• Parc Tauli Hospital Universitari
• Consorci Hospitalari del Garraf
• Hospital Sociosanitari, Geriàtric i Centre de Dia Maria Gay
• Hospital Plató
• Consorci Sanitari Integral
• Hospital Sant Joan de Déu
• Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla
• Parc de Salut Mar



Resultats Estàndard 1: Política, 
lideratge i col·laboració

L’organització té una política escrita de Promoció de la Salut en la pràctica Clínica (PSC) (per a pacients, familiars i personal),
i un pla de col·laboració amb altres serveis i sectors de la salut.
Objectiu: descriure l’estructura de les activitats i de la col·laboració de la PSC de l’organització.

1.1. L’organització dóna la prioritat a la PSC % d’acompliment
0-30 31-50 51-80 >80 NC

1.1.1 L’organització té una política de la PSC, adreçada 
a pacients, familiars i personal. .

36,36% 18,18% 36,36% 0,00% 9,09%

1.1.2. La política està reflectida en els objectius i la 
missió de l’organització 

18,18% 27,27% 27,27% 27,27% 0,00%

1.1.3. S’ha fet visible el compromís envers la PSC. 
18,18% 27,27% 27,27% 18,18% 9,09%

1.1.4. L’organització és un membre habitual de la xarxa 
HPH creada per l’OMS. 

0,00% 9,09% 9,09% 81,82% 0,00%

1.1.5. Les pràctiques laborals (procediments i 
directrius) les creen equips multidisciplinaris. 

0,00% 9,09% 18,18% 63,64% 9,09%

1.1.6. El personal està implicat en la creació, auditoria i 
revisió de polítiques. 

0,00% 18,18% 18,18% 54,55% 9,09%

1.2. L’organització dóna prioritat a la continuïtat de les rutes de 
pacients coordinades per a la PSC.

0-30 31-50 51-80 >80 NC

1.2.1. La direcció té en compte la política de salut 
regional. 

0,00% 0,00% 63,64% 27,27% 9,09%

1.2.2. La direcció pot proporcionar un llistat de 
subministradors d’atenció sanitària i social que 
treballin conjuntament amb l’organització. 

0,00% 0,00% 54,55% 36,36% 9,09%

1.2.3. La col·laboració intra i inter-sectorial amb altres 
es basa en l’aplicació del pla regional de polítiques de 
salut. 

0,00% 0,00% 45,45% 45,45% 9,09%

1.2.4. Hi ha un procediment o directrius per
col·laborar amb socis a fi i efecte de millorar la
continuïtat de l’atenció als pacients.

0,00% 0,00% 63,64% 27,27% 9,09%

1.2.5. S’ha acordat un procediment per a les pràctiques 
d’intercanvi d’informació entre les organitzacions per a 
tota la informació rellevant dels pacients.].

0,00% 9,09% 27,27% 54,55% 9,09%

En els subestàndard 1.1 i 1.2 destaca una 
alta implementació dels estàndards als 
centres. La majoria de puntuacions 
superior a 40% es troben a l’interval 51-
80 o >80



19,48%

16,88%

18,18%

35,06%

10,39%

Estàndard 2

0-30

31-50

51-80

>80

NC

L’organització garanteix que els professionals de la salut, juntament als els 

pacients, avaluïn de manera sistemàtica quines són les necessitats per a les 

activitats de promoció de la salut. Objectiu: ajudar en el tractament del pacient, 

millorar la prognosi i promoure la salut i el benestar dels pacients.

2.1. L’organització avalua les necessitats de promoció de la salut de 

tots els pacients en el primer contacte. % d’acompliment

0-30 31-50 51-80 >80 NC

2.1.1. L’organització té directrius / procediments per identificar el 

nivell de tabac, el    consum d’alcohol, el grau d’activitat física, la 

situació nutricional, la situació psico- econòmica-social a l’ingrés o en 

el primer contacte
9,09% 18,18% 36,36% 27,27% 9,09%

2.1.2. L’organització té directrius / procediments per tornar a avaluar 

les necessitats a l’alta o al final d’una actuació determinada
18,18% 18,18% 18,18% 36,36% 9,09%

2.1.3. Les directrius / procediments s’han revisat durant el darrer any 18,18% 27,27% 18,18% 27,27% 9,09%

2.1.4. L’avaluació (i la nova avaluació) de les necessitats de la PSC 

estan registrades a l’informe del pacient.
18,18% 18,18% 27,27% 27,27% 9,09%

2.1.5. Els informes del pacient varen determinar socialment i 
culturalment quines eren     les necessitats especials. 

9,09% 18,18% 27,27% 36,36% 9,09%

2.1.6. La informació sobre la PSC del metge que deriva o d’altres fonts 
rellevants es pot trobar a l’informe del pacient. 

27,27% 18,18% 0,00% 45,45% 9,09%

2.1.7. Es realitza una avaluació sobre el grau de satisfacció del pacient 
pel que fa a les necessitats i els resultats s’inclouen en un sistema de 
gestió de qualitat. [Prova: per exemple, un informe].

36,36% 0,00% 0,00% 45,45%
18,18

%

Resultats Estàndard 2: Avaluació 

dels pacients

El subestàndard 2.1 mostra una alta 

implementació, ja que la majoria 

puntuen per sobre de 51 d’acompliment. 

Destaca  el 2.1.7. que presenta una baixa 

puntuació així com un elevat percentatge 

de centres que no contesten 



Estàndard 3: Informació i 
actuació del pacient

L’organització proporciona als pacients informació sobre factors importants relatius a llur 
malaltia o problema de salut, i es realitzen actuacions rellevants de promoció de la salut a 
la ruta i al tractament del pacient. 

Objectiu: assegurar-se que el pacient estigui informat de les activitats de PSC planificades, 
a fi i efecte que hi pugui participar activament i facilitar la integració de les activitats de 
promoció de la salut a totes les rutes del pacient

3.1. Basant-se en l’avaluació de les necessitats de la norma 2, 
s’informa els pacients sobre els factors que influeixen en la 
seva salut, i se’ls aconsella o es fa una breu actuació.

% d’acompliment

0-30 31-50 51-80 >80 NC

3.1.1. Es dóna d’informació general sobre la salut i es donen 
consells o es realitza una breu actuació. 

18,18% 0,00% 45,45% 27,27% 9,09%

3.1.2. Es proporciona informació sobre malalties d’alt risc.
9,09% 27,27% 18,18% 36,36% 9,09%

3.1.3. Es dóna informació sobre organitzacions de pacients]. 
36,36% 27,27% 9,09% 18,18% 9,09%

3.1.4. L’organització té directrius / procediments sobre com 
donar informació i consells, i realitza actuacions breus 
relatives al nivell de consum de tabac, alcohol, activitat 
física, nutrició i qüestions psico i socio-econòmiques. 

36,36% 9,09% 18,18% 18,18% 18,18%

3.1.5. La informació, consells i les breus actuacions es 
registren a l’informe del pacient

45,45% 0,00% 18,18% 27,27% 9,09%

3.1.6. Durant l’any anterior s’han revisat les directrius / els 
procediments. [

45,45% 9,09% 9,09% 27,27% 9,09%

3.1.7. Es realitza una avaluació sobre la satisfacció del 
pacient pel que fa a la informació, consells i breus actuacions 
que se li proporcionen, i els resultats es registren en el 
sistema de gestió de qualitat

54,55% 0,00% 0,00% 27,27% 18,18%

El subestàndard 3.1 mostra una baixa 
implementació dels centres.
Tant el 3.1.4 com el 3.1.7 mostren un 
18,18% de centres que no han sabut 
donar resposta



32,50%

13,75%

12,50%

23,75%

17,50%

Estàndard 3

0-30

31-50

51-80

>80

NC

Resultats Estàndard 3: Informació i 
actuació del pacient

3.2. Basant-se en l’avaluació de les necessitats, se li 
ofereix al pacient l’actuació intensiva que necessiti.

0-30 31-50 51-80 >80 NC

3.2.1. L’organització té directrius / procediments sobre com donar 
informació i consells, i realitza actuacions breus relatives al nivell de 
consum de tabac, alcohol, activitat física, nutrició i qüestions psico i 
socio-econòmiques].

30% 20% 0,00% 20% 30%

3.2.2. Durant l’any anterior s’han revisat les directrius / els 
procediments. 

30,00% 40,00% 0,00% 10,00% 20,00%

3.2.3. La informació, els consells i les breus actuacions es registren a 
l’informe del pacient. 

27,27% 18,18% 0,00% 36,36% 18,18%

3.2.4. Els resultats de l’actuació intensiva es registren i avaluen en els 
informes.

60,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00%

3.2.5. Als pacients (i a llurs famílies, si s’escau) se’ls donen 
instruccions comprensibles de seguiment a les consultes externes, la 
derivació o l’alta.

0,00% 36,36% 9,09% 36,36% 18,18%

3.2.6. L’organització receptora dóna oportunament un resum escrit de 
l’estat del pacient i de les seves necessitats sanitàries, i realitza 
actuacions segons el %  proporcionat per l’organització.

30,00% 20,00% 0,00% 30,00% 20,00%

3.2.7. Si s’escau, a l’informe del pacient s’hi inclou un pla de 
rehabilitació que descriu quin és el paper de l’organització i els 
membres que hi cooperen.

45,45% 0,00% 18,18% 9,09% 27,27%

3.2.8. Es realitza una avaluació sobre la satisfacció del pacient pel que 
fa a la informació, consells i breus actuacions que se li proporcionen, i 
els resultats es registren en el sistema de gestió de qualitat. 

20,00% 0,00% 40,00% 20,00% 20,00%

El subestàndard 3.2 presenta una gran 
dispersió de puntuacions que mostren 
una implementació mitjana d’aquest 
estàndards



10,91%

18,18%

12,73%
52,73%

5,45%

Estàndard 4

0-30

31-50

51-80

>80

NC

Resultats Estàndard 4: Promoure un lloc de 

treball saludable i garantir la capacitació 

per a la PSC

La direcció determina les condicions per al desenvolupament de l’organització com un lloc de 

treball saludable i garanteix una situació apropiada perquè s’apliqui la PSC. 

Objectiu: ajudar a desenvolupar un lloc de treball segur i saludable, unes activitats de 

promoció de la salut per al personal i les capacitats que necessita el personal per aplicar la 

PSC.

4.1. L’organització protegeix la salut del personal i garanteix el 

desenvolupament i la creació d’un lloc de treball saludable
% d’acompliment

0-30 31-50 51-80 >80 NC

4.1.1. Les condicions laborals compleixen amb les directives i 
indicadors nacionals / regionals. [Prova: per exemple, es 
reconeixen les normes nacionals i internacionals (UE)]

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

4.1.2. El personal compleix amb les normes de salut i seguretat i 
s’han identificat tots els riscos en el lloc de treball. [Prova: per 
exemple, comprovar les dades sobre lesions laborals].

0,00% 0,00% 9,09% 90,91% 0,00%

4.1.3. S’ofereixen programes de PSC al personal sobre deixar de 
fumar, accions sobre l’alcohol, nutrició i activitat física. [Prova: per 
exemple, disponibilitat de programes].

18,18% 9,09% 18,18% 45,45% 9,09%

4.1.4. Es realitzen informes anuals sobre el personal, que inclouen 
una avaluació sobre el comportament personal, la qualitat de 
vida, els coneixements sobre els serveis i polítiques de suport 
existents i l’ús dels programes de PSC. [Prova: comprovar el 
qüestionari que s’utilitza i els resultats de l’informe del personal].

18,18% 45,45% 9,09% 18,18% 9,09%

4.2. L’organització garanteix la creació i l’aplicació d’una àmplia 

Estratègia de Recursos Humans, que inclou les capacitats del 

personal en formació i desenvolupament de la promoció de la 

salut.

0-30 31-50 51-80 >80 NC

4.2.1. Hi ha programes per al personal en matèria de formació i 
desenvolupament personal en PSC. [Prova: per exemple, 
comprovar-ne la disponibilitat, revisió dels informes del personal, 
entrevistes amb nous membres del personal].

18,18% 36,36% 27,27% 9,09% 9,09%

El subestàndard 4.1 destaca un grau de 

molt alt acompliment,  especialment en 

els tres primers. 

En canvi el subestàndard 4.2 la puntuació 

és més baixa



Resultats Estàndard 5: Aplicació i 

supervisió

L’organització aplica i supervisa la seva política de PSC com a part del sistema de 

millora de la qualitat en general. 

Objectiu: aplicar i supervisar l’estructura per a les activitats de PSC de l’organització.

5.1. L’organització aplica la PSC. % d’acompliment

0-30 31-50 51-80 >80 NC

5.1.1. En els plans comercials i de qualitat de l’organització 

normalment s’inclou la PSC. 

27,27% 36,36% 27,27% 0,00% 9,09%

5.1.2. L’organització identifica el personal i les funcions per a 

la PSC 

18,18% 27,27% 18,18% 18,18% 18,18%

5.1.3. Hi ha pressupost per als serveis i materials de la PSC. .

27,27% 36,36% 0,00% 18,18% 18,18%

5.1.4. Es poden identificar les estructures i instal·lacions 

específiques que es necessiten per a la promoció de la salut 

(inclosos els recursos, l’espai i l’equipament). 

9,09% 36,36% 18,18% 27,27% 9,09%

5.1.5. Existeixen procediments operatius, com directrius o 

rutes de pràctiques clíniques que inclouen la PSC. 

27,27% 18,18% 36,36% 9,09% 9,09%

5.2. L’organització supervisa l’efecte de la PSC.
0-30 31-50 51-80 >80 NC

5.2.1. El personal pot accedir a les dades captades sobre les 

accions de les polítiques de salut i avaluar-les

63,64% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

5.2.2. Existeix un programa per avaluar la qualitat de les 

activitats de promoció de la salut.].

72,73% 9,09% 0,00% 9,09% 9,09%

5.2.3. L’organització fa recerca i desenvolupament de la PSC. 

.

45,45% 27,27% 18,18% 0,00% 9,09%

36,36%

25,00%

15,91%

11,36%

11,36%

Estàndard 5

0-30

31-50

51-80

>80

NC

Els subestàndards 5.1 i 5.2  mostren una 

baixa implementació, situant-se la 

majoria de puntuacions en l’interval  

d’acompliment 0-30 o 31-50



CONCLUSIONS
üEls resultats mostren una alta implementació dels estàndards 1 - Política lideratge i col·laboració -, 2 –Avaluació
dels pacients- i 4 –Promoure un lloc de treball saludable i garantir la capacitació per a la PSC- essent aquest últim
qui obté les majors puntuacions

üEls resultats d’un percentatge més baix d’acompliment el presenta l’estàndard 5 – Aplicació i supervisió

üEls comentaris recollits manifesten majoritàriament que l’autoavaluació amb aquest document no és fàcil, és un
punt per reflexionar.

üEn aquest estudi s’han recollit els resultats quantitatius. Falta analitzar els resultats dels indicadors així com dades
qualitatives que es farà en la propera reunió del grup de treball.

üLa implementació dels estàndards i la seva avaluació pot permetre’ns establir nivells de
reconeixement, seguint per exemple el que té establert la xarxa d’hospitals sense fum (base,
bronze, plata, menció or i gold). Es tractarà a la propera reunió del grup

üAquest any es disposarà la versió internacional definitiva d'aquests estàndards tot i que
amb poques variacions i es esperem que hi hagi una guia .




