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• LA MAR DE SALUDABLE
Parc de Salut Mar
ü Compromís RSC, Adjunta a la Gerència, Salut Laboral i persones clau de l’organització
ü Objectiu: fomentar i sensibilitzar per donar coneixement sobre els hàbits saludables.
Neix DE i PER A l’Organització... Comunicació!
Integra els 5 eixos recomanats per l’OMS, basats en la millor evidència científica
1.
2.
3.
4.
5.

Activitat Física
Dieta Mediterrània
Monitoratge dels factors de risc
Cessació tabàquica
Benestar emocional

Avaluació “Enquesta de Prevalença
d’actituds i comportaments”:
Servei d’Epidemiologia
Mostra representativa

• Promogut pel GRUP REFERENT de l’organització: Adjunta a la Gerència, Epidemiologia,
Comunicació, Formació continuada i Salut laboral. Agenda.
• Junt amb els professionals experts/prescriptors... GRUP PROMOTOR
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• PARC TAULI SALUDABLE
Parc Taulí

El Parc Taulí Saludable va néixer al 2017 conjuntament amb la incorporació del centre a la xarxa.
Objectiu: promoure la cultura de la salut entre els pacients i família, professionals i comunitat.
El grup promotor està constituït per professionals, directius i ajuntament; treballa sobre els 4 eixos
principals saludables: l’exercici físic, l’alimentació saludable, benestar emocional i social i la prevenció de
factors de risc.
Al llarg del 2017 hem realitzat diferents activitats de marxa nòrdica dirigida als professionals i pacients,
promoció d’activitat física pels treballadors, activitats en l’entorn del Parc Taulí sense fum, sobre
alimentació saludable…
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• FEM SALUT
Hospital Sant Rafael
L'Hospital Sant Rafael, dins del seu Pla estratègic 2014-2017 i
posteriorment en el 2019-2021 (en elaboració), en la línia de ser un
hospital compromès amb l'excel·lència, va destacar la promoció de la
salut com a un dels objectius a desenvolupar al centre.
Va néixer aleshores, el Programa Fem Salut, impulsat per un grup
promotor que es reuneix periòdicament i impulsa accions dirigides a
treballar en els àmbits de:
la nutrició, l’exercici físic , l'estrès i la prevenció de patologies.
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• QUÈ ÉS EL MÉS POSITIU?
ü Aprofitament del talent intern dels nostres professionals: formadors, dinamitzadors de les
activitats del Programa, avaluadors de l’impacte, etc.
ü Utilització dels recursos de proximitat del barri (fruita del mercat, etc.).
ü Reforç positiu quan fem activitats que agraden i demanen continuïtat i ampliació.
ü Involucrar als professionals de l’hospital en un projecte de vida saludable i comprovar que
després de realitzar alguns tallers, programes… ho interioritzen i posen en marxa canvis a la
seva vida personal.
ü Crear una cultura en l’àmbit sanitari de cura de la pròpia salut i transmetre-ho als pacients.
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• QUINS SÓN ELS FACTORS CLAU?
ü Incorporació com a línia estratègica de l'Hospital.
ü Implicació i suport actiu de la direcció (tant en el seguiment de les activitats del programa com en
l'àmbit econòmic).
ü Creació d’un equip organitzador multiprofessional i multidisciplinari, i fomentar que les reunions de
treball i planificació d'activitats estiguin dintre de l'horari laboral dels professionals que hi participen.
ü Enfoc integrador dels eixos principals de promoció de la salut.
ü Comptar amb la il·lusió de l’equip organitzador del centre.
ü Comptar amb la col·laboració dels professionals als qui se'ls demana el seu suport.
ü Comptar amb una bona estratègia de comunicació.
ü No necessita una gran infraestructura ni inversió. Aprofitar el talent i recursos interns.
ü Apropar les activitats als diferents torns, per tal de facilitar la participació. Intentar fer les activitats dins
la jornada laboral, encara que no sigui al 100%. Això afavoreix l'adhesió al programa i participació.
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• QUINES SÓN LES DIFICULTATS?
ü Aconseguir una major participació degut a la complexitat d’horaris del centre.
ü Compaginar la dedicació als programes i la gestió i organització de les activitats amb l’activitat
diària.
ü Compaginar les activitats proposades al Programa amb l’activitat assistencial i altres.
ü Arribar a tots els col·lectius i torns.
ü Avaluar els resultats de forma rigorosa.
ü Involucrar a la població en la presa de decisions.
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• QUINES OPORTUNITATS IMPLICA?
ü Definir inicialment els indicadors per a mesurar l'impacte de les intervencions.
ü Capacitat per a generar noves idees d'intervencions i participacions.
ü Aprofitar l'efecte "contagi" ja que a la vegada que enviem missatges per assolir hàbits saludables,
podem aprofitar aquest moment per compartir i millorar les relacions entre les persones.
ü Generar il·lusió entre els professionals i la percepció que la institució té interès per les persones
que hi treballen, més enllà de la productivitat.
ü Incorporar als pacients en grups de treball per conèixer les seves necessitats o neguits de
primera ma.
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• CONCLUSIONS
• QUINES RECOMENDACIONS FER A UN CENTRE QUE COMENÇA?
ü Projecte de TOTS per a TOTS.
ü Suport incondicional de la Direcció, fins i tot liderat des de la mateixa Direcció.
ü Començar amb poques accions i més dedicació que voler fer molt d’entrada.
ü Posar-hi molta il·lusió.
ü Fer-ho senzill.
ü Utilitzar noves eines de comunicació per a fer-ne difusió i crear marca.
ü Utilitzar el talent intern i fomentar el treball multidisciplinar per tal d’apropar i d’enriquir les
accions que es proposin.
ü Incloure intervencions que hagin mostrat científicament la seva efectivitat i integrar-les.
ü Plantejar l’avaluació del seu impacte.
ü Reptes: entorn de treball segur i saludable, empoderar, monitoritzar i avaluar.

