Valoració de Rosa Suñol sobre els projectes desenvolupats per entitats
associades a La Unió que van ser reconeguts a l’última edició dels Premis
Avedis Donabedian
Hi ha aspectes molt destacables a cadascun dels centres. El premi a la millor
memòria el van guanyar el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i la Fundació Joia, perquè
el jurat va valorar que eren dues entitats amb característiques molt diferents que
havien aportat un gran valor en les seves memòries.
Del Parc Sanitari Sant Joan de Déu es va valorar el detall de la memòria que es va
presentar, el fet que les dades fossin precises i comparades amb les de l’any
anterior, que tractessin temes de governança i, sobretot, que apliquessin temes de
qualitat en els àmbits assistencials i no assistencials.
Amb relació a la Fundació Joia, es va valorar molt el contingut, el disseny i la
infografia, ja que van saber fer més entenedors els aspectes fonamentals de la
qualitat, així com de l’activitat que expliquen.
Pel que fa a l’aspecte de responsabilitat social, la guanyadora va ser
MútuaTerrassa. Aquesta entitat va aportar informació i resultats exhaustius dels
objectius, de les polítiques i de les iniciatives amb relació a cadascun dels seus
grups d’interès. Això ho va fer de forma comparativa amb els anys anteriors i
establint una clara priorització de quins eren els reptes i els eixos de treball que
havien de seguir en els pròxims anys.
Sobre el premi de qualitat de l’àmbit d’hospitals, el guanyador va ser l’Hospital
Universitari General de Catalunya, el qual va presentar uns resultats molt
detallats sobre la informació amb clients, les accions per cada línia de treball i el
sistema de gestió de la qualitat.
Amb relació al pla de qualitat en atenció primària, va guanyar la Xarxa Sanitària i
Social de Santa Tecla, de la qual es van valorar principalment les línies
estratègiques, els objectius operatius, els indicadors i tot el seu plantejament
d’experiències assistencials i no assistencials. També es va tenir en compte la
formulació específica per cada àrea bàsica d’un pla de qualitat concret amb una
acció de millora per cadascun d’ells.
Finalment, en l’àmbit sociosanitari va guanyar la Fundació Sanitària de Mollet,
gràcies als objectius que té enfocats a consolidar el model assistencial d’atenció
centrada en la persona. Així mateix, en la decisió hi va influir el fet que disposessin
del segell FQM 400 i que tinguessin un pla específic de qualitat per a persones amb
dependència.

