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Com cada any, us
presentem la Memòria
de la nostra Institució,

en la qual es recullen els esdeveniments més importants
de l’exercici, així com les da-

des estadístiques dels diferents serveis hospitalaris i extrahospitalaris, i dels serveis que realitzen una funció de recolzament,
juntament amb les activitats d’innovació i qualitat, les quals repercuteixen en una assistència integral i de primer ordre, en consonància amb les demandes actuals de la societat.
Des de sempre, i en coherència amb la seva missió, ha esdevingut una preocupació de la nostra Institució poder donar una resposta adequada a les necessitats sanitàries i socials emergents
en cada moment, a fi i efecte d’oferir als malalts mentals una
assistència integrada i integral en tot moment. Orientats i sostinguts per aquest esperit, les accions de tots i cadascun dels integrants de la gran família Benito Menni CASM assoleixen el seu
ple significat quan tots col·laborem en la millora del benestar
dels nostres pacients. En les següents pàgines dels present treball es recullen totes aquestes actuacions les quals tenen com
a eix central les persones que han dipositat en nosaltres la seva
confiança.

El Consell de direcció

BENITOMENNI CASM

Principis i Missi
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sió

La nostra Missió es
dirigeix a la prevenció,
cura i rehabilitació

tal: l’atenció integral de l’ésser
humà que pateix. Una atenció
preventiva, acollidora, terapèu-

dels malalts mentals, discapa- tica, acompanyadora, rehabicitats físics i psíquics, psicoge- litadora i respectuosa serà la
riàtrics i altres malalts segons

guia del procés assistencial, el

necessitats.

qual té el seu fonament en el
nostre model assistencial i en

La persona que pateix, dins de la

els valors Institucionals, expli-

seva unitat i dignitat inviolable, és citats en el Marc d’Identitat.
el centre de la nostra Missió, i a
ella s’han d’orientar tots els re- En conseqüència, el servei que
cursos de la Institució. Tots els oferim té presents els drets
professionals que hi treballen es- dels usuaris de l’hospital i dels
tan compromesos a l’assoliment

seus equipaments, així com el

del més alt nivell de qualitat pos- manteniment dels nivells de
sible en cada moment.

recursos que garanteixen la
prestació d’una assistència de

Els models assistencials comp- qualitat.
taran amb un objectiu fonamen-

Principis i Missió
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Innovació i qual
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litat

Durant l’any 2012 s’ha
consolidat el Comité
d’Innovació,
havent aprofundit en el des-

possible. Un element molt rellevant consistirà en l’inici de
l’activitat del Clúster anteriorment mencionat, ja que ens

envolupament dels projectes atorgarà moltes més possibide Tutor nutricional (posat a litats en el terreny de la innodisposició del Clúster de Sa-

vació.

lut Mental de Sant Boi) i assistència a domicili i suport a Respecte al projecte de comles activitats de la vida diària;

pres Bionexo, del qual Be-

altrament, s’ha operativitzat el nito Menni ha estat pioner a
projecte iniciat l’any anterior

Espanya, i que ens està per-

de millora del procés de buga-

metent estalvis d’un 20% en

deria, el qual ha suposat efi-

l’adquisició de productes, al

ciències addicionals.

llarg de l’any 2012 s’ha portat
a terme una ampliació de la

Durant l’any 2013 s’espera ob-

seva base d’actuació, incor-

tenir concrecions dels projec-

porant-hi noves prestacions i

tes endegats, implicant-hi al productes, i iniciant la tercera
major nombre de professionals fase del projecte denominat
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“Bionexo presència” que ha

cació amb cero no conformi-

permès estalvis addicionals.

tats i rebent la felicitació per
part de l’equip auditor, espe-

Pel que fa a l’acreditació ISO, cialment per la sistematitzacom cada any, durant el pri- ció de les polítiques de gestió
mer trimestre del mateix,

i la traçabilitat de totes les

s’han portat a terme les per- actuacions prenent com a retinents auditories interna i

ferència el pla de gestió i els

externa, renovant la certifi- objectius.
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Respecte a la metodologia

da d’indicadors i el seguiment

EFQM, el Comitè de qualitat

i optimització constant de les

de Benito Menni, CASM, ha mètriques de millora de la
desenvolupat un nombre con- qualitat.
siderable d’accions de millora, les quals han redundat en

Els objectius traçats en aquest

una major qualitat del ser- àmbit per l’any 2012 passen
veis prestats i l’optimització
de

l’eficiència

necessàriament per consolidar

operativa. els processos de qualitat i as-

Destaquen la realització de

solir noves fites dins del model

l’enquesta de satisfacció labo- europeu de qualitat, sempre
ral, l’elaboració de la Cartera

dins d’una estratègia global i

de Serveis, l’elaboració d’una

coherent del centre, i reforçant

sistemàtica d’indicadors de aquests conceptes amb les neserveis de suport i la realit- cessàries accions formatives
zació d’una enquesta de sa- i de participació. En concret
tisfacció dels mateixos, la re- s’establiran les actuacions neformulació i actualització del

cessàries per a optar de ma-

manual de polítiques de quali- nera formal als màxims nivells
tat, la realització d’una jorna- d’acreditació EFQM.

Innovació i qualitat
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Responsabilitat
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t social
Grup de treball
empresa sostenible

Aquest grup segueix treballant per a la millora de la gestió mediambiental de Benito Menni. La seva activitat s’ha centrat en la
consolidació del sistema de recollida selectiva de paper i reciclatge de paper i cartró implantat durant l’any 2010.

Xarxa d’Hospitals
sense fum
Des de l’entrada en vigor el 2 de gener de 2011 de la reforma de
la Llei 28/2005, no està permès fumar en tot el recinte hospitalari, tant interiors com exteriors, a excepció de les zones habilitades on si està permès només pels pacients segons la normativa
vigent.
La formació continuada dels treballadors en aquest àmbit i el suport als pacients que vulguin deixar de fumar és la línia de treball
endegada durant aquest any.

Responsabilitat social
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Programes terapèutics
amb animals
S’han consolidat els programes terapèutics amb animals a
l’Hospital:
Seguim treballant amb el projecte Ariadna, durant aquest any,
que a més de dirigir-se a malalts d’Alzheimer s’orienta també
a d’altres demències oferint suport tant als pacients com les
seves famílies. Per altra banda, segueixen també dels programes endegats en anys anteriors de intervencions terapèutiques amb gossos en l’àrea de psicogeriatria, d’adolescents, i
a les unitats de persones amb discapacitat intel·lectual.
Tanmateix, ja es troba completament implementat el projecte
de colònia de gats en el que els pacients vetllen per la cura
dels gats del centre en un marc de treball que explicita objectius terapèutics pels propis pacients.
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Visites de centres
educatius
Segueixen les visites al centre d’estudiants de batxillerat i
d’universitaris que ho desitgin per a la seva formació, per obrir el
centre a la societat, i alhora contribuir a la lluita contra l’estigma
social de la salut mental.
A més hi ha un grup de 12 persones que venen a realitzar una assignatura optativa anomenada “Ètica aplicada” durant tot el curs
escolar a una àrea residencial de discapacitats.

Acord col·laboració amb
La Vanguardia
Per tal d’afavorir i potenciar la lectura de premsa en els pacients
amb objectius terapèutics i lúdics, la Vanguardia cedeix diàriament exemplars del diari a Benito Menni CASM.

Concerts solidaris de música clàssica
amb la Fundació Résonnance
La fundació Résonnance ha ofert durant aquest any diversos concerts solidaris per a pacients i familiars, per tal de fer arribar la
música clàssica a col·lectius que difícilment poden tenir ocasió
de gaudir-ne.

Responsabilitat social
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Recursoos hum
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mans

Els nostres objectius
han anat en la línia
marcada des de la
Institució
mitjançant el document del

tiu del centre. És per això que
les nostres accions s’han portat a terme per a seguir en la
línia de millora contínua i de
potenciació dels diferents as-

Marc d’Identitat i que es tro- pectes que a continuació relaba explicitat en el Pla Opera- cionem:
Seguir portant a terme una política de relacions laborals basada en l’ètica i en la confiança mútua entre la institució i les
persones i els seus representants legals.
Mantenir una administració de personal àgil que doni resposta a les persones i que tingui presents uns principis d’equitat
en el tracte i emparat en tots els casos per la legalitat vigent.
Assessorar i donar suport als diferents Responsables en
l’elaboració i desenvolupament dels professionals al seu càrrec, això com facilitar-los les eines necessàries que els hi
permetin una correcta motivació dels seus equips de treball.

Recursos humans
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Avançar en el desenvolupament dels RRHH amb la finalitat
d’aconseguir una integració efectiva de les persones dins de
l’organització, fomentant en elles el sentit de pertinença a la
Institució.
Fomentar una correcta i equitativa política d’igualtat de gènere, que vagi en consonància amb els valors institucionals.
Pel que fa al reclutament i la selecció, és un valor afegit en la
nostra organització, per la qual cosa en els nostres processos de selecció intentem que el candidat seleccionat sigui el
millor professional possible però també que tingui uns valors
personals i una actitud de respecte i identificació amb la identitat i la nostra cultura com a institució.
Desenvolupar una cultura d’acollida a les noves incorporacions
d’acord amb els principis i valors hospitalaris de la institució.
La formació és peça clau en qualsevol organització, per això
des de RRHH li donem una gran importància, aportant juntament amb les direccions assistencials els components necessaris de detecció de necessitats, elaboració de programes
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formatius i seguiment i avaluació dels mateixos, accions formatives que han suposat un total de 8.047 hores impartides.
Desenvolupar en tots els integrants de la nostra plantilla un
clima que fomenti la superació personal i la promoció i desenvolupament professional.
Un altre pilar en el que ha de basar-se la nostra gestió de
RRHH és la prevenció de riscos laborals, de la qual es porten a
terme constants i periòdics seguiments mitjançant eines com
ara l’avaluació de riscos laborals, la planificació de mesures
correctores, que ens fan estar en una situació de millora continua que aportarà una millora de la qualitat en la tasca dels
nostres professionals.
Fomentar la comunicació interna de qualitat, que sigui transparent i àgil entre els diferents nivells de la organització i
d’acord amb els valors i principis institucionals.
En la línia de la política del centre, que emana del nostre Pla
Operatiu, RRHH col·labora activament en temes tant importants per al reconeixement extern de la nostra activitat com
són la Qualitat (ISO, EFQM) i la innovació.

Recursos humans
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Partint d’aquests objectius ge- ser un altre que el manteninerals, que han de ser-hi pre- ment de la nostra plantilla, sisents en tota la nostra tasca

tuació que hem pogut portar a

diària, també existeix un objec- terme realitzant petits ajustatiu molt concret que té a veure

ment estructurals, que ens han

amb la situació econòmica ge- singularitzat dins del nostre
neral i la particular del nostre sector i que esperem puguin
sector d’activitat, que no pot

continuar a l’exercici 2013.
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Malgrat aquesta situació i fruit cia amb els nostres valors, han
del nostre posicionament en el

estat i han de seguir estant les

nostre sector d’activitat, comp- nostres millors aliades pel
tem amb dos nous equipaments compliment d’objectius en un
concertats amb l’Administració

entorn d’incertesa i de canvi

sanitària, la qual cosa ha su- socioeconòmic,

consolidant

posat un increment de 23 nous

una reconeguda posició en

professionals.

l’àmbit de la salut mental tot
mantenint els llocs de treball

En conclusió, hem de significar dels nostres professionals.
que la prudència i la coherèn-

Sistemes d’info
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ormació
A l’any 2012 s’ha
continuat consolidant
l’ERP assistencial

i també s’han portat a terme
millores quantitatives i qualitatives dels aplicatius, especialment pel que fa al sistema
de qualitat i a l’establiment
de determinats registres, i
s’ha procedit a la implantació
del mòdul de comptabilitat de
Navision. Durant l’any 2013
s’espera consolidar aquest
mòdul i ampliar les seves
funcionalitats mitjançant el
seu mòdul de compres i de
comptabilitat analítica.

Sistemes d’informació
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Notícies destac
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Nous dispositius assistencials
al Vallès Oriental
El dia 1 de juliol es varen assumir la gestió dels dispositius comunitaris del CAS i del SRC de Granollers, la qual cosa té una
gran rellevància estratègica, ja que en aquests moments, tots
els dispositius de salut mental d’adults del Vallès Oriental estan
gestionats per Benito Menni, CASM.

Benito Menni CASM en el programa
TVE2 “más que perros y gatos”
El 6 de maig, Benito Menni CASM va mostrar en el programa
“más que perros y gatos” la utilitat de l’ús de gossos com a teràpia per a les persones grans amb problemes de salut mental.

IV Jornada de Patologia Dual. Xarxa o
xarxes. De la connexió a la unificació
El dies 18-19 d’octubre de 2012 es varen celebrar a Sant Boi les
IV Jornades de Patologia Dual. Xarxa O xarxes. De la connexió a
la unificació. Jornades organitzades per Benito Menni CASM.

Notícies destacades
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II Cursa solidària Germanes
hospitalàries-Benito Menni a Granollers
Dins del conjunt d’activitats celebrades al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental organitzades per la Taula de Salut Mental
del Vallès Oriental, en la que s’inclouen diverses entitats de la
comarca, el Complex Assistencial Benito Menni, gestionat per
Germanes Hospitalàries, va organitzar una cursa popular pels
carrers de Granollers el diumenge 30 de setembre del 2012. Es
tracta d’una iniciativa que pretén sensibilitzar la població amb
la problemàtica de les malalties mentals i millorar el coneixement d’aquestes malalties dins la comunitat, així com disminuir
l’estigma que s’associa als trastorns mentals.
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Sota l’eslògan Avancem junts!!!, la II Cursa Germanes Hospitalàries-Benito Menni va reunir més de 600 persones entre corredors i voluntaris. Al voltant de la cursa es van fer també activitats
d’animació infantil com la instalació de castells inflables, dels
que van poder gaudir tots els nens que van acompanyar als seus
familiars.
La jornada va ser considerada un èxit tant pels participants com
pels organitzadors i esperem continuar organtizant actes com
aquest els propers anys.
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Signatura de conveni de nous projectes
terapèutics entre Benito Menni CASM i
l’Ajuntament de Sant Boi
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Benito Menni CASM han
ampliat el nombre de projectes terapèutics que duen a terme per
tractar diverses demències i malalties mentals. Els nous projectes són una colònia controlada de gats en el recinte hospitalari i
un hort lúdic terapèutic cedit per l’ajuntament. Així mateix, s’ha
renovat l’acord del Programa Ariadna - Torna’m a casa - per al
suport de malalts d’Alzheimer a la llar
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1res jornades de debat sobre salut
mental comunitària a L’Hospitalet.
8-9 novembre 2012
Benito Menni CASM i l’Ajuntament de L’Hospitalet, varen organitzar aquestes primeres jornades on es va parlar sobre els nous
organismes comunitaris des de que va obrir la Unitat Polivalent
d’Hospitalet i es creà l’àrea assistencial al 2010.

Notícies destacades

2012 Memòria anual

Activitat assiste

31

encial
Hospitalària

Llits Admissions
Aguts Benito Menni
Aguts H. Gral. Granollers
UCA Aguts
Unitat de patología dual
Subaguts Benito Menni
UCA Subaguts
Subaguts UIC

Alta dependència
psiquiàtrica
Psicogeriatria
Retard mental greu i
profund
Retard mental lleu i
moderat
UAPE
TOTAL

Estada
Pacients
Altes mitjana a
atesos
l’alta

60
30
25
25
44
25
37

974
755
268
234
152
85
131

1.010
780
284
249
185
97
158

978
754
271
234
136
85
130

14,51
11,44
20,78
27,92
96,22
58,84
86,55
Estada
mitjana
període

159

36

196

33

298,93

103

74

176

66

217,14

79

2

54

3

257,31

74

3

77

6

338,83

20
681

14
2.728

32
3.298

12
2.708

226,28
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Àrea sociosanitària
Llits /
Pacients
Estada mitjana
Admissions
Altes
places
atesos
del període
Llarga estada
psicogeriàtrica
Mitja estada
polivalent
Hospital de dia
psicogeriàtic
TOTAL

120

51

156

50

247,99

20

110

127

106

58,63

20

64

64

37

76,36

160

225

347

193

Primeres Successives
Avaluació i seguiment

280

2.365

8,45

Processos Successives
Avaluació multidisciplinar

Ràtio successives/
primeres

410

Ràtio successives/
primeres

1.322

3,22

Hospitals de dia psiquiàtrics
Places Admissions
Hospital de dia
UIC Polivalent
Hospital de dia
Benito Menni
Hospital de dia Sant Boi
TOTAL

Estada
Pacients
Altes mitjana a
atesos
l’alta

30

149

173

151

48,11

20

189

206

188

25,87

15
65

90
428

99
478

88
427

34,94
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Centres de Salut Mental d’adults
Ràtio
Successives Especials successives/
primeres

Primeres
CSMA L’Hospitalet
CSMA Benito Menni
CSMA Dr. Pujadas
TOTAL

1.594
1.957
1.354
4.905

21.411
24.706
17.365
63.482

648
1.765
96
2.509

13,43
12,62
12,82
12,94

Serveis de Rehabilitació Comunitària

SRC Santa Eulàlia
SRC Benito Menni
SRC Unitat Polivalent
SRC Granollers
TOTAL

Places

Usuaris
atesos

Sessions

45
25
40
35
145

103
85
119
110
417

11.527
6.042
10.109
4.104
31.782

Centre d’atenció a les drogodependències (CAS)
Primeres Successives Grupals
CAS Benito Menni
CAS Granollers
TOTAL

336
329
665

11.981
2.105
14.086

65
80
145

Ràtio
Pacients
successives/
atesos
primeres
5.003
2.445
7.448

35,66
6,40
42,06
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BENITOMENNI CASM

C/ Dr. Antoni Pujadas, 38		
08830-Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tf: 936 529 999 Fax: 936 400 268
www.hospitalbenitomenni.org

