VIII edició Premis La Unió a la Innovació en Gestió
Qüestionari 2017
ENTITAT: GiPSS
Adreça: C/Joan Pau II, 2
Població: Tarragona
Persona de contacte: Rami Qanneta
Telèfon: 610613298
e-mail: rqanneta.gipss@gencat.cat
Persones responsables del projecte (Nom, càrrec i e-mail)
RAMI QANNETA: Director Assistencial / Centre GiPSS, rqanneta.gipss@gencat.cat
JORDI PI: Médico especialista en Geriatria Hospital Sociosanitari Francolí, jpi.gipss@gencat.cat
GEMMA CLARET: Trabajadora Social Hospital Sociosanitari Francolí, gclaret.gipss@gencat.cat
AMALIA SOTO: Enfermera Hospital Sociosanitari Francolí, asoto.gipss@gencat.cat
YOLANDA GARCÍA: Responsable de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de
GiPSS, ygarciah.gipss@gencat.cat
En nombre GRUP SUPORT PPPMDI-AICP-GiPSS

Modalitat a la qual es presenta:
X Innovació en gestió dels professionals o gestió assistencial

VIII edició Premis innovació en Gestió de La Unió

juliol 2017

Guió per a la redacció del Cas d’Innovació
Aquest Guió es proposa per a facilitar la recollida dels aspectes més rellevants del cas
d’innovació. La Unió utilitzarà aquesta informació exclusivament per a avaluar l’experiència, i
com a referència per al relat definitiu del cas que resulti reconegut, per la seva posterior
publicació i difusió.

TITOL:
Implementación de un Modelo de Buenas Prácticas de Atención Integral y Centrada en la
Persona en GiPSS, Tarragona: un camino por recorrer

ABSTRACT
La Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP) Hace referencia a un proceso transversal
y persigue la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar
de la persona. Nuestra experiencia se enmarca en la misión de GiPSS, la herramienta para
llevarla a cabo pivota sobre el Plan Estratégico de GiPSS 2017-2018 y en consonancia con la
progresión conceptual y operativa de la AICP del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. Se
propone

un

PROYECTO

piloto

de

un

PROCESO

PARTICIPATIVO

PROFESIONAL

MULTIDISCIPLINAR INTERNO (PPPMDI) para la implementación de un modelo de AICP, a través
de la elaboración de un documento de AUTO-DIAGNÓSTICO de situación de buenas prácticas
en la AICP del centro. Finalmente, se recogen en una representación gráfica (PLANTILLA) el
input, el output, la secuencia de las actividades, los controles y los recursos del proceso de AICP.

REDACCIÓ DEL RELAT:
L’extensió recomanada del relat és entre 5 i 10 pàgines. La redacció del cas hauria de donar
resposta detallada a com a mínim les següents dotze qüestions, que es redacten per a motivar
la reflexió, i través de les quals s’avaluarà la seva candidatura al reconeixement.
1. Per què ens vam plantejar aquesta iniciativa?
2. Què tractàvem de resoldre?
3. Quina innovació significa per a nosaltres?
4. Com ha estat el seu procés de desenvolupament?
5. Amb quines dificultats i oportunitats ens hem trobat en el camí?
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6. Quins elements volem destacar de la gestió del canvi que ha suposat?
7. Quins resultats hem obtingut?
8. A través de quins indicadors mesurem l’impacte de la innovació?
Aporti tres d’aquests indicadors, amb els seus resultats
9. Què interpretem d’aquests resultats?
10. Quin aprenentatge en fem d’aquesta experiència?
11. Què faríem diferent si haguéssim de començar de nou?
12. A quins àmbits pensem és reproduïble aquesta innovació?
El relat no ha de seguir necessàriament la resposta a cada pregunta, però sí ha de referir-se a
totes aquestes qüestions.
Un cop redactat en aquest mateix format de processador de textos, cal enviar el relat a
l’adreça electrònica: uch@uch.cat , identificant en l’assumpte del missatge “VIII edició Premis a
la Innovació en Gestió 2017 - seguit del nom de la institució.”
El document ha de ser lliurat abans del dia 31 d’octubre de 2017 per tal de ser acceptat per
la seva avaluació. El casos premiats tindran un reconeixement en el decurs de l’acte de
l’Assemblea de La Unió que es realitzarà el mes de desembre de 2017.
Moltes gràcies per la vostra participació.
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