Pla Estratègic 2015 – 2017

Processos
interns
En quins processos
interns hem de ser
excel·lents per
satisfer aquestes
necessitats?

Ser la institució sanitària de confiança del Garraf
Percepció de confiança que tenen els nostres usuaris respecte a les línies
assistencials del CSG > 95%
78% Resolució (MSIQ)

Esdevenir Xarxa de Serveis Integrada
Assolir els objectius del Pacte Territorial del Garraf: Cronicitat, Resolució, Farmàcia, Atenció ITS, Salut
Mental

Ser sostenibles econòmicament
Resultat pèrdues i guanys: cash flow positiu
Resultat comptabilitat pressupostària: autonomia de gestió /no necessitat de pla de viabilitat
Definir indicadors per fer el seguiment de la despesa de laboratori, farmàcia, material sanitari, proves
complementàries i personal amb l’activitat que es realitza.

Ser la institució sanitària de confiança del Garraf
Objectiu Estratègic

Objectiu Operatiu

Percepció de confiança que tenen els nostres
usuaris respecte a les línies assistencials del CSG

Resolució (MSIQ)

> 95%

78 %

Altes a hospitalització donades pel metge
responsable del pacient

60%

Marca CSG – Impactes positius en mitjans de
comunicació

90%

Increment de l'activitat de referència d'aguts sobre
5%
dades CSG 2014
Increment de l'activitat bàsica de pediatria i de
l'activitat de referència de pediatria sobre dades CSG 10%
2014

> 10%

Increment de la cirurgia pediàtrica

Esdevenir Xarxa de Serveis Integrada
Objectiu Estratègic

Assolir els objectius del Pacte
Territorial del Garraf

Objectiu Operatiu
Cronicitat
Resolució
Farmàcia
Atenció ITS
Salut Mental

Cronicitat
Resolució
Farmàcia
Atenció ITS
Salut Mental

Assolir els objectius del Pacte Territorial
del Garraf

Avaluació de les rutes clíniques implantades i
propostes de millora
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Ser sostenible econòmicament
Objectiu Estratègic

Objectiu Operatiu
Definir un pla d'amortitizació dels aparells de CSG

Si/No

Incrementar i potenciar pacients privats i mútues

Si/No

Resultat Pèrdues i guanys

cash flow
positiu

Resultat comptabilitat pressupostària:

Autonomia Quadre de comandament de resultats clínics,
Si/No
de gestió econòmics i de recursos humans per a cada servei
/no pla de
viabilitat Implantar el contracte de gestió per a cada servei Si/No

Definir indicadors per fer el seguiment de la
despesa de laboratori, farmàcia, material
sanitari, proves complementàries i personal amb
l’activitat que es realitza.

Si/No

Definir indicadors per fer el seguiment de la
despesa de laboratori, farmàcia, material sanitari,
Si/No
proves complementàries i personal amb l’activitat
que es realitza (UME).
Disminuir les peticions d'analítica els dimarts quan
<50%
al malalt se li ha demanat el cap de setmana i
encara no tenim els resultats.

A
Accessibilitat
Millorar l’accessibilitat als serveis

Millorar l’accessibilitat a les estructures

<45% pacients amb estada a urgències >6h

Millorar la senyalització dels edificis

Temps d’espera en urgències pel nivell IV –V
<30 minuts

Millorar l’accessibilitat telefònica

Acompliment de la llista d’espera quirúrgica
Acompliment de la llista d’espera de
consultes externes
Acompliment de la llista d’espera de proves
diagnòstiques

Disminuir les cues a programació
d’admissions

A
Accessibilitat
Millorar l’accessibilitat als serveis

Millorar l’accessibilitat a les estructures

Urgències
Objectiu Estratègic

Pacients amb estada a urgències >6h

Objectiu Operatiu

<45%

Habitació desocupada a les 12h

Unitats quirúrgiques
75%
Unitats mèdiques 70%

Previsió altes amb 24h

>60%

Passis de visita seguiran l'ordre: 1er visitar
pacients greus. 2n visitar pacients altables.

100%

Altes a la tarda. Deixar l'alta feta pel matí amb
requisits que la infermeria valora a la tarda per
poder donar l'alta en malalts seleccionats i que 5%
en altres circumstàncies marxarien al dia
següent.
Temps d’espera en urgències pel nivell IV –V

<30
minuts

Implantar el nou model d'urgències (consulta
Si/No
ràpida)

A
Accessibilitat
Millorar l’accessibilitat als serveis

Millorar l’accessibilitat a les estructures

Llista d’espera quirúrgica
Objectiu Estratègic

Acompliment de la llista d’espera
quirúrgica CatSalut

Objectiu Operatiu
Ocupació de quiròfans de tots els serveis

85%

Taxa d’ambulatorització

>82% (Margalló)

Si/No 1eres intervencions quirúrgiques inici a les 8:10

80%

Temps interquirúrgic entre 29-59 minuts

en el 95% de les
observacions
realitzades

Anul·lacions quirúrgiques

<13%

A
Accessibilitat
Millorar l’accessibilitat als serveis

Millorar l’accessibilitat a les estructures

Llista d’espera de consultes externes
Objectiu Estratègic
Acompliment de la llista d’espera de
consultes externes CatSalut (30 dies
preferents – 90 dies ordinàries)

Objectiu Operatiu
Disminuir les reprogramacions consultes externes
90% d'agendes gestionades en funció del període
<1%
Si/No vacacional i dates de congressos
Adequació de les derivacions de primeres visites d’Atenció
Si/No
primària a especialitzada – Definir indicador i projecte

A
Accessibilitat
Millorar l’accessibilitat als serveis

Millorar l’accessibilitat a les estructures

Llista d’espera de proves diagnòstiques
Objectiu Estratègic
Acompliment de la llista d’espera de proves
diagnòstiques CatSalut

Objectiu Operatiu
Si/No

Patologies més prevalents amb proves
diagnòstiques consensuades amb cada especialitat. 80%
Projecte i indicador.

A
Accessibilitat
Millorar l’accessibilitat als serveis

Millorar l’accessibilitat a les estructures

Millorar la senyalització de l’edifici
Objectiu Estratègic
Millorar la senyalització de l’edifici

Objectiu Operatiu
Si/No

Implantar el Pla de senyalització dels edificis

Si/No

Millorar l’accessibilitat telefònica
Objectiu Estratègic
Millorar l’accessibilitat telefònica

Objectiu Operatiu
Si/No

Implantar Projecte Call Center CSG

Si/No

Disminuir les cues a Programació d’admissions
Objectiu Estratègic
Disminució de les cues a programació d’admissions

Objectiu Operatiu
Si/No

Visites successives simples programades des de les
90%
consultes
Recepció informàtica amb lector de tarjeta
Si/No
sanitària a l'entrada de visites

B
Integració assistencial, desenvolupar aliances externes.
Integració assistencial
Hospitalitzacions evitables: MPOC, infeccions
urinàries, descompensacions diabètiques,
pneumònia - <984/100.000 hab. (MSIQ)

>2 Noves especialitats amb teleconsultes

Desenvolupar aliances externes
Desenvolupar 4 aliances externes amb altres
centres

B
Integració assistencial, desenvolupar aliances externes.
Integració assistencial

Desenvolupar aliances externes

Integració assistencial
Objectiu Estratègic

Hospitalitzacions evitables: MPOC,
infeccions urinàries, descompensacions
diabètiques, pneumònia

Noves especialitats amb teleconsulta

Objectiu Operatiu

<984/100.000
hab. (MSIQ)

Disminuir les hospitalitzacions per
descompensacions de la diabetes

Hospitalitzacions per infecció del tracte urinari
>2

Noves especialiats amb teleconsulta

<58 /
100.000
habitants
<143 per
100.000
habitants
>2

B
Integració assistencial, desenvolupar aliances externes.
Integració assistencial

Desenvolupar aliances externes

Aliances externes
Objectiu Estratègic
Desenvolupar aliances externes amb altres centres

Objectiu Operatiu
>4

Desenvolupar aliances externes amb altres
centres (UME/SDI/Urologia…)

>4

C
Compromís Social – Responsabilitat Social Corporativa
Implantar el model de Responsabilitat Social Corporativa

Definir la política de Responsabilitat Social Corporativa
Realitzar el diagnòstic de Responsabilitat Social Corporativa en el CSG
Definir el pla d'acció de Responsabilitat Social Corporativa en el CSG

C
Compromís Social – Responsabilitat Social Corporativa
Implantar el model de Responsabilitat Social Corporativa

Definir la política de Responsabilitat Social Corporativa
Objectiu estratègic
Definir la política de Responsabilitat Social Corporativa

Objectiu operatiu
Si/No

Definir la política de Responsabilitat Social
Corporativa

Si/No

Realitzar el diagnòstic de Responsabilitat Social Corporativa en el CSG
Realitzar el diagnòstic de Responsabilitat Social
Corporativa en el CSG

Si/No

Realitzar el diagnòstic de Responsabilitat
Social Corporativa en el CSG

Si/No

Definir el pla d'acció de Responsabilitat Social Corporativa en el CSG
Definir el pla d'acció de Responsabilitat Social Corporativa
en el CSG

Si/No

Definir el pla d'acció de Responsabilitat
Social Corporativa en el CSG

Si/No

D
Millorar l’eficiència operativa i la Gestió Clínica
Adequació de la prescripció farmacològica

Informació assistencial per a presa de
decisions

Índex de qualitat en la prescripció
farmacèutica. Assolir objectiu CatSalut

Quadre de comandament de gestió clínica
per especialitat

D
Millorar l’eficiència operativa i la Gestió Clínica
Adequació de la prescripció farmacològica

Informació assistencial per a presa de
decisions

Adequació de la prescripció farmacològica
Objectiu estratègic
Índex de qualitat en la
prescripció farmacèutica

Objectiu operatiu
Assolir
objectiu
CatSalut

Hiperprescripció d’AINEs i medicaments per a patologies musculoesquelètiques
Hiperprescripció d’antiulcerosos
Hiperprescripció de benzodiazepines i fàrmacs relacionats
Utilització d’IECA respecte a IECA + ARAII
Utilització d’antihipertensius recomanats
Utilització d’hipolipemiants recomanats
Utilització de bifosfonats recomanats

Utilització d’antidepressius recomanats
Utilització d’antidiabètics no insulínics recomanats
Utilització d’inhibidors de la bomba de protons recomanats
Hiperprescripció de medicaments per a l’osteoporosi
Ús de medicaments amb alternatives terapèutiques més adequades o amb informació
comparativa no concloent

D
Millorar l’eficiència operativa i la Gestió Clínica
Informació assistencial per a presa de
decisions

Adequació de la prescripció farmacològica

Informació assistencial per a la presa de decisions
Objectiu estratègic
Quadre de comandament de gestió clínica per
especialitat

Objectiu operatiu
100%

Quadre de comandament de gestió clínica per
serveis

100%

E
Adequar infraestructures i equipaments
Adequar equipaments

Adequar infraestructures

97% d’aparells correctament calibrats

Inversions d’infraestructures i equipaments:
2% dels ingressos

E
Adequar infraestructures i equipaments
Adequar equipaments

Adequar infraestructures

Calibració d’aparells
Objectiu estratègic
Aparells correctament calibrats

Objectiu operatiu
97%

Pla aunal de calibració d’aparells

Si/No

E
Adequar infraestructures i equipaments
Adequar equipaments

Adequar infraestructures

Inversions
Objectiu estratègic
Inversions d’infraestructures i equipaments

Objectiu operatiu
2% dels
ingressos

Definir pla d'inversions anuals. Comunicació
de les inversions realitzades mensualment

Si/No

F
Gestionar la qualitat i seguretat clínica
Prevenir les Caigudes

Disminuir les complicacions

Identificació activa del pacient

Taxa de caigudes amb lesió < 0,1
en aguts i <0,2 en sociosanitari

Complicacions postquirúrgiques
<86 per cada 10.000 contactes
(MSIQ)
Infecció nosocomial
postquirúrgica per sota de la
mitjana de Catalunya (VINCAT)

Identificació activa de pacients
en el 90% dels pacients en els
procediments de medicació,
transfusions i proves
diagnòstiques

F
Gestionar la qualitat i seguretat clínica

Prevenir les Caigudes

Disminuir les complicacions

Identificació activa del pacient

Prevenir les caigudes
Objectiu estratègic

Disminuir la taxa de caigudes amb lesió

Objectiu operatiu

< 0,1 aguts i <0,2
sociosanitari

Acompliment protocol contencions

> 60% aguts
90%
sociosanitari

Adherència a mesures per prevenir
les caigudes

> 60% aguts
90%
sociosanitari

Aplicació de la profilaxi del Delirium
(Programa Help) en pacients > 70
anys en aguts

70%

F
Gestionar la qualitat i seguretat clínica
Prevenir les Caigudes

Disminuir les complicacions

Identificació activa del pacient

Disminuir les complicacions
Objectiu estratègic

Disminuir les complicacions
postquirúrgiques

Infecció nosocomial postquirúrgica
per sota de la mitjana de Catalunya
(VINCAT)

Objectiu operatiu

<86 per cada 10.000
contactes (MSIQ)

Acompliment de la Higiene de mans

> 75%

Aplicació del protocol d'inserció i cura de catèter
venòs per a nutrició parenteral. Revisió de
protocol (2011)

> 90%

Disminuir la infecció en catèter venòs central
Disminuir la infecció en catèter venòs perifèric

< 0,11
< 0,04

Profilaxi antibiòtica correctament administrada
en cirurgia protèsica de genoll (actualment 67 de
107 --> 62,6%)

100%

Conciliació farmacològica a pacients ingressats a
les unitats quirúrgiques a l’ingrés i a l’alta

95%

Pacients postoperats amb control del dolor i
mobilització precoç

75%

F
Gestionar la qualitat i seguretat clínica
Prevenir les Caigudes

Disminuir les complicacions

Identificació activa del pacient

Identificació activa del pacient
Objectiu estratègic

Identificació activa de pacients

Objectiu operatiu
90% pacients en
procediments de
medicació, transfusions i
proves diagnòstiques

Acompliment del protocol d’identificació activa
de pacients

> 75%

Identificació electrònica amb codi de barres en
procediments de risc (tansfusió,
quimioteràpia?…)
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G
Gestionar les competències dels professionals, el seu compromís i el seu lideratge
Definir capacitats tècniques

Matriu de capacitats tècniques
ILUO

Avaluació competències
professionals
Avaluació competències
professionals 180º al 95% de la
plantilla – pla de millora de
competències

Gestionar la comunicació

Gestionar la comunicació
jeràrquica i la gestió comunicativa
dels canvis.
Indicadors de comunicació del
Mulla’t
Comunicació :
-Nivells superiors del meu cap 70%
-El meu cap immediat al 80%

G
Gestionar les competències dels professionals, el seu compromís i el seu lideratge
Definir capacitats tècniques

Avaluació competències
professionals

Gestionar la comunicació

Definir capacitats tècniques
Objectiu estratègic

Matriu de capacitats tècniques ILUO

Objectiu operatiu
95%
professionals

Matriu de capacitats tècniques ILUO

Definir

Avaluar capacitats tècniques

95% professionals

G
Gestionar les competències dels professionals, el seu compromís i el seu lideratge
Definir capacitats tècniques

Avaluació competències
professionals

Gestionar la comunicació

Avaluar competències professionals
Objectiu estratègic
Avaluació competències
professionals 180º

Objectiu operatiu
95% professionals
pla de millora de
competències

Avaluació competències
professionals 180º

95% professionals
pla de millora de
competències

G
Gestionar les competències dels professionals, el seu compromís i el seu lideratge
Definir capacitats tècniques

Avaluació competències
professionals

Gestionar la comunicació

Gestionar la comunicació
Objectiu estratègic

Gestionar la comunicació jeràrquica i
la gestió comunicativa dels canvis.
Indicadors de comunicació del Mulla’t

Objectiu operatiu

-Nivells superiors del
meu cap 70%
-El meu cap immediat
al 80%

Comandaments formats en
tècniques de comunicació i
coaching

Desplegament del Pla de
comunicació interna en projectes
estrayègics

95%
comandaments
pla de millora de
competències

Si/No

H
Impulsar la docència i recerca, innovar i gestionar el coneixement
Potenciar la docència postgrau

Potenciar la recerca

Desenvolupar la cultura de la
innovació
Projectes d’innovació en
processos

Formació de post-grau en
Medicina, Infermeria, Farmàcia,
Psicologia

Projectes de recerca realitzats per
unitats/especialitats

Comunicació o publicació en
revista especialitzada per
unitats/especialitats

H
Impulsar la docència i recerca, innovar i gestionar el coneixement
Potenciar la docència postgrau

Desenvolupar la cultura de la
innovació

Potenciar la recerca
Potenciar la docència postgrau

Objectiu estratègic

Formació de post-grau en Medicina, Infermeria, Farmàcia,
Psicologia

Objectiu operatiu
Formació MIR de post-grau en una
especialitat d’atenció especialitzada

Si/No

Formació postgrau en Infermeria,
Farmàcia, Psicologia

Si/No

Si/No

H
Impulsar la docència i recerca, innovar i gestionar el coneixement
Potenciar la docència postgrau

Desenvolupar la cultura de la
innovació

Potenciar la recerca

Potenciar la recerca
Objectiu estratègic

Objectiu operatiu

Projectes de recerca realitzats per unitats/especialitats

1

Projecte de recerca realitzat per
unitats/especialitats

1

Comunicació o publicació en revista especialitzada per
unitats/especialitats

1

Comunicació o publicació en revista
especialitzada per unitats/especialitats

1

H
Impulsar la docència i recerca, innovar i gestionar el coneixement
Potenciar la docència postgrau

Potenciar la recerca

Desenvolupar la cultura de la
innovació

Desenvolupar la cultura de la innovació
Objectiu estratègic
Projectes d’innovació en processos

Objectiu operatiu
2/any

Projectes d’innovació en processos

2/any

I
Desenvolupar sistemes d’informació, noves tecnologies i equips
Integrar informació clínica – Informació a peu de llit.

Integrar informació clínica– Informació a peu de llit. Implantar projecte

I
Desenvolupar sistemes d’informació, noves tecnologies i equips
Integrar informació clínica – Informació a peu de llit.
Definir les necessitats d'informació per a Direccions, comandaments i serveis
Objectiu estratègic
Integrar informació clínica– Informació a peu de llit.
Implantar projecte

Objectiu operatiu
Si/No

Integrar informació clínica– Informació a peu de
llit. Implantar projecte

Si/No

J
Valoritzar la institució
Acreditació

Nota 8,5 en avaluació d’acreditació Joint
Commission

Certificacions

Certificacions ISO: Radiologia – Diàlisi –
Farmàcia

J
Valoritzar la institució
Acreditació

Certificacions
Acreditació
Objectiu estratègic

Avaluació d’acreditació Joint Commission

Objectiu operatiu
Nota 8,5

Grups de treball per a cada estàndard Joint
Commission

Si/ No

J
Valoritzar la institució
Acreditació

Certificacions
Acreditació
Objectiu estratègic

Certificacions ISO: Radiologia – Diàlisi –
Farmàcia

Objectiu operatiu

Si/No

Certificacions ISO Diàlisi

Si/ No

Certificacions ISO Farmàcia

Si/ No

Certificacions ISO Radiologia

Si/ No

78 % de resolució (MSIQ)
Activitat referència aguts
Catalunya

CSG

Activitat bàsica aguts
Catalunya

Activitat referència pediàtrica

Catalunya

CSG

Activitat bàsica pediàtrica
Catalunya

CSG
CSG

