
 

 

Definició de Bona pràctica  en promoció de la salut per a la xarxa HPH-Catalunya: 

 

Bona pràctica és aquella intervenció sobre promoció de la salut concreta, implantada en 
un hospital o centre promotor de la salut, basada en el millor coneixement científic 
disponible, que demostri ser efectiva y transferible. 
 
Una bona pràctica hauria de ser : 
 

 Innovadora: desenvolupa accions noves i creatives 

 Efectiva: demostra un impacte positiu i tangible sobre la millora de la salut dels 
treballadors 

 Sostenible: per les seves exigències socials, econòmiques i mediambientals, per 
mantenir-se en el temps i produir efectes a llarg termini 

 Reproduïble :serveix com model per desenvolupar polítiques, iniciatives i 
actuacions a altres hospitals o centres promotors salut. 
 

 
Criteris d'inclusió: 
 

 Adequació: la intervenció s'adapta a l'àmbit d'acció de l'estratègia. 

 Pertinença: Els objectius de la intervenció es corresponen amb les necessitats i 
característiques de la població diana a la que es dirigeix, o be una amb una norma 
reguladora. 

 Avaluable: definició d’indicadors que  permetin l'avaluació dels resultats de la 
intervenció 

 Basat en el millor coneixement disponible: intervenció basada en l'evidencia 
científica, amb eficàcia/efectivitat demostrada. 

 Intervenció implementada al menys un any. 
 
 
Criteris d'avaluació/priorització: 
 

 Avaluació-Efectivitat: es valorarà l'existència d'avaluació de la intervenció i els 
seus resultats en condicions reals. 

 Eficiència: Aconsegueix els objectius marcats optimitzant els recursos existents. 

 Equitat: Incorpora objectius específics de reducció de desigualtats en salut 

 Factibilitat: Possibilitat de transferència, difusió i intercanvi d’experiències 

 Adequació estratègica lligades a estratègies nacionals o europees. 

 Aspectes ètics: la intervenció contempla els potencials conflictes d'interès de tots 
els agents implicats. 

 

 



 

 

Els principals eixos  a treballar sobre accions o bones pràctiques en PS son: 

l• Activitat Física 
• Alimentació saludable 
• Benestar emocional i social 
• Consum de tabac ,alcohol i altres drogues  
• Prevenció  de factors de risc 

 

 

 

 

 

Model de fitxa de bona pràctica 
 

  

Eix  

Intervenció  

Objectiu  

Descripció  

Metodologia  

Data d’inici  

Accions realitzades  

Avaluació  

Contacte correu-e  

 


