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áParticipació:
§Pacients
§Familiars
§Professionals
§Comunitat

La Promoció de la Salut forma part 
de l’ADN d’un centre plenament 
integrat  en una comunitat 

•Empresa promotora 
de Salut
•Entorn promotor de 
salut 

áImplicació de 
la Direcció





Declaració de Budapest 1991 (1) 
Més enllà de garantir una atenció sanitària de qualitat, un HPH  ha de:
1. Proporcionar oportunitats a tot l'hospital per desenvolupar 

perspectives, objectius i estructures  orientades a la salut
2. Desenvolupar una identitat corporativa comuna dins de l'hospital que 

abasti  els objectius de l'HPH
3. Sensibilitzar sobre l'impacte del  entorn de l'hospital sobre la salut de 

pacients, professionals i comunitat. L'entorn físic dels edificis 
hospitalaris ha de donar suport, mantenir i millorar el procés de 
curació.

4. Fomentar un paper actiu i participatiu dels pacients d'acord amb els 
seus potencials de salut específics.

5. Fomentar els processos participatius per promoure la salut  a tot l’ 
hospital.

6. Crear condicions de treball saludables per a tot el personal de 
l'hospital.



Declaració de Budapest 1991 (2) 
7. Intentar fer de l’HPH un model per a serveis  i llocs de treball 

saludables 
8. Mantenir i promoure la col·laboració entre les iniciatives 

comunitàries de promoció de la salut i els governs locals
9. Millorar la comunicació i la col·laboració amb els serveis socials i 

de salut existents a la comunitat
10.Millorar l'oferta de suport als pacients i els seus familiars per part 

de l'hospital a través de serveis socials i de salut basats en la 
comunitat i / o grups i organitzacions voluntàries

11. Identificar i reconèixer grups diana  específics (per exemple, edat, 
durada de la malaltia, etc.) dins de l'hospital i les seves necessitats 
sanitàries específiques

12.Reconèixer les diferències en els conjunts de valors, les necessitats i 
les condicions culturals de les persones i grups de població diferents



Declaració de Budapest 1991 (3) 
13.Crear entorns de vida que donin suport, humanitzats i que siguin 

estimulants dins de l’ hospital, especialment per a  llargues estades i 
problemes de salut crònics.

14.Millorar l’oferta alimentària   saludable i variada als hospitals per a 
pacients i personal.

15.Millorar la provisió i la qualitat de la informació, els programes de 
comunicació i l'educació i la  capacitació de pacients i familiars

16. Millorar la provisió i la qualitat dels programes educatius i la 
formació d‘ habilitats per al personal.

17. Desenvolupar una base de dades epidemiològica a l'hospital
especialment relacionada amb la prevenció de malalties i lesions i 
comunicar aquesta informació a los decisores de les polítiques
públiques i altres institucions de la comunitat



The Vienna Recommendations 

Adopted at the 3rd Workshop of N/R 
Coordinators of the International HPH 

Network
Vienna, 16 April 1997

http://www.hphnet.org/attachments/article/43/vienna_recom.pdf

http://www.hphnet.org/attachments/article/43/vienna_recom.pdf


6 Fundamental principles
1. promote human dignity, equity and 
solidarity, and professional ethics, 
acknowledging differences in the needs, 
values and cultures of different population 
groups;
2. be oriented towards quality improvement, 
the wellbeing of patients, relatives and staff, 
protection of the environment and 
realization of the potential to become 
learning organizations;
3. focus on health with a holistic approach 
and not only on curative services;
http://www.hphnet.org/attachments/article/43/vienna_recom.pdf

http://www.hphnet.org/attachments/article/43/vienna_recom.pdf


4. be centred on people providing health 
services in the best way possible to patients 
and their relatives, to facilitate the healing 
process and contribute to the empowerment 
of patients
5. use resources efficiently and cost-
effectively, and allocate resources on the 
basis of contribution to health improvement; 
6. form as close links as possible with other 
levels of the health care system and the 
community.
http://www.hphnet.org/attachments/article/43/vienna_recom.pdf

http://www.hphnet.org/attachments/article/43/vienna_recom.pdf


What is Clinical Health 
Promotion?

• Health Promotion = “enabling people to 
increase control over, and to improve their 
health”*

• Clinical = involving patients 
• EB: Evidence at highest possible levels

*WHO 1998



HPH

CHP bridges clinical treatment and 
public health - thus helping 
patients, families, community and 
society

What is Clinical Health Promotion?



• High prevalence of patients with unhealthy 
lifestyle and NCDs

• Adding HP to treatment improves the outcome 
on short and long term 

• Hazardous working conditions in hospitals
– Reduce risks & improve working conditions

• Hospitals as knowledge-organizations
– Intersectoral development of HP activities for 

community orientation
• Production of waste & hazardous substances
– Ecological approach towards waste, energy 

management

Why is Health Promotion important in health care? 





456.530 persones de 80 i més anys
(83.569 de 90 i més) (IDESCAT, 2017)  

Repte 1: Adaptar-se a una 
població (pacients i 
cuidadors) cada vegada 
més envellida 



Repte 2: Perfils molt 
diversos à necessitat d’ 
adaptació i d’humanització 
al mateix temps que 
tecnificació

Alfabetització

Incorporar la visió de 
pacients/ cuidadorsà
persones



Hi ha una important variabilitat en nivell Socioeconòmic i 
Esperança de vida al néixer  a Catalunya

Així l’EV varia entre 87,0 anys a Sant Cugat i 79,5 a el Prat (18 km. de distància) 

Font: AQuAS



http://www.healthdata.org/spain?language=149

Repte 3:  els 
problemes de 
salut crònics!!!
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http://www.healthdata.org/spain?language=149

Repte 3:  les 
causes de 
discapacitat i 
dolor 
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http://www.healthdata.org/spain?language=149

Repte 3: 
i els 
seus 
factors 
de risc



Repte 4: Entorn promotor de salut + Rol Modèlic

o Empresa promotora de salut
o Restaurants AMED
o Menús per a  pacients i 

acompanyants saludables
o Màquines vènding saludables
o Promoció de l’ ús de les 

escales
o Reunions i jornades 

saludables 



Necessitats + recursos/ actius en salut

Repte 5: incorporar 
/potenciar  la visió 

salutogénica



Mirada salutogénica: els actius

Qualsevol factor o recurs que 
potenciï la capacitat dels 
individus, de les comunitats i 
poblacions a mantenir la salut i 
el benestar (Morgan A. Ziglio E., 
2008).

-Capacitats i coneixements
-Passions/interessos
-Xarxes/connexions (capital 
social)
-Associacions/voluntariat.
-Recursos físics i econòmics



Els agents:  Proveïdors de salut (Salut Pública, APS, Smental i A drogues, hospital, farmàcies), Municipi 
(Salut, Serveis Socials, educació i altres regidories), Consell Comarcal, Diputació. I la comunitat, els 

veïns, les entitats, escoles associacions...

Determinants 
de Salut

Recursos
Actius

Treball en 
xarxa de 
tota la 

comunitat

Intersectorialitat

Intervencions 
Comunitàries: 

• Perspectiva 
d’Equitat
(Edat, Sexe, 
NSE)
• Participació
• Basat en 
evidència

Millora dels 
determinants 

de Salut
Millora de la 

salut

Apoderament 
de la 

comunitat

Fase de 
diagnòstic

Potenciació 
dels actius

Fase de 
planificació i 

disseny
Fase 

d’Avaluació

Participació de la comunitat Participació de la comunitat Participació de la comunitat

Marc conceptual de la Salut Comunitària: Repte 6: Potenciar la 
orientació comunitària
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Mapeig actius a Catalunya

Cercador actius i 
salut

http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/pinsap/actius-i-salut/cercador-dactius-i-salut/index.html
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Validació: l’activitat/recurs...

q Es realitza a Catalunya

q Suposa un benefici en salut.

q No produeix un efecte 
prejudicial en la salut. 

q No persegueix un ànim de 
lucre. 

q Integrada a eixos estratègics 
del Pla de Salut.



Mapa de 
recursos i 
actius 
comunitaris 
per a la salut 

2316 actuacions





Repte 7: incorporar/ 
Potenciar  la visió de 

sostenibilitat 



Repte 8: Continuar 
potenciant i estenent el 

treball de xarxa 



áParticipació:
§Pacients
§Familiars
§Professionals
§Comunitat

La Promoció de la Salut forma part 
de l’ADN d’un centre plenament 
integrat  en una comunitat 

•Empresa promotora 
de Salut
•Entorn promotor de 
salut 

áImplicació de 
la Direcció



En Resum

o S’ha fet molt bona feina des de la fundació de la xarxa

o L’envelliment de la població, la innovació , els costos creixents, la 
importància de les malalties cròniques i la creixent veu de la ciutadania 
formen part dels reptes identificats per l’OMS

o Altres reptes tenen que veure amb l'essència del que és un HPH:

§ L ‘atenció centrada en la persona i en les seves famílies, la humanització 
de l’assistència

§ La orientació comunitària

§ L’hospital i el centre de salut com lloc de feina promotor de salut i model per 
ala comunitat de la que forma part

§ El compromís de les direccions
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Moltes gràcies!!!

carmen.cabezas@gencat.cat


