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Participació
Avaluació EFQM
Enquesta als grups
d’interès externs

19

Grups de treball

10
19

Formulació i
desplegament
estratègic

Anàlisi
estratègic

45

41

Jornada de reflexió amb
els professionals

Enquesta als
professionals

23

52

Taller amb els
socis

Professionals que
participen en grups de
treball

71 Persones han participat en l'anàlisi estratègic,

52 Professionals participen en el desplegament de

professionals interns i grups d’interès externs

l’estratègia

Cronograma
Implantació del model EFQM

Anàlisi estratègic

Formulació estratègica
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Diagnòstic model EFQM
% criteri sense
ponderar

Puntuació
màxima

Punts del
model

Lideratge

30,5%

100

30,5

Estratègia

24,5%

100

24,5

Persones

27,0%

100

27,0

Aliances i recursos

30,5%

100

30,5

Processos i serveis

29,0%

100

29,0

Resultats en els clients

37,0%

150

54,7

Resultats en les persones

18,5%

100

18,5

Resultats en la societat

10,0%

100

10,0

Resultats clau

37,0%

150

54,7

27,1%

1000

279,4

Criteri

Total

Mapa de grups d’interès
Importància, interacció, presència, influència

Proveïdors
Assistencials

Serveis
Socials

Especialistes
Interns Centres d’atenció

Entitats socials

primària
Hospital
Universitari de
Vic

ICS, SCS

Associació
de veïns i de
comerciants

Centres
d’educació:
Salut i escola

SISO

Escoles

Entitats
bancàries

Consell
Comarcal
ONG

Proveïdor
TIC

Usuaris

Personal
Intern
Famílies

Residències

DGAIA
Consultories i
assessories

Laboratori
APA

Mossos

Associacions
Tanatori pacients

Proveïdors
No Assistencials

Indústria
Neteja SAS
farmacèutica

Comunitats
religioses

ACEBA, SISO
UDACEBA

SEM
ambulàncies

Entitats del
barri
Farmàcies

Personal
Extern
Universitats

Mitjans de
Col·legis
professionals comunicació

01

Metodologia
Participació
Diagnòstic
Model EFQM

02

Enfocament estratègic
Missió, Visió, Valors
Línies i objectius estratègics

Missió, visió i valors
Assolir el major nivell de salut possible en la nostra població, posant al seu abast els pilars que
caracteritzen l’atenció primària de salut: atenció integral, promoció de la salut, autocura, prevenció,
utilitzant les millors evidències científiques i centrada en el ciutadà

EAP VIC és una entitat de
base associativa
constituïda per
professionals sanitaris i no
sanitaris, compromesos en
proveir atenció primària de
salut a la població adscrita
a l’ABS Vic Sud per compte
del CatSalut, a persones
que vulguin ser ateses pels
nostres professionals de
prestacions no incloses en
el catàleg públic de serveis
i a persones no adscrites
com assegurats del
CatSalut que vulguin rebre
qualsevol prestació de la
nostra cartera de serveis

•
•
•
•
•

Visió
•

Missió

Valors

•
•
•
•

“Us ajudem a cuidar-vos”

Capacitat de treball
Innovació i creativitat
Treball en equip
Eficiència
La satisfacció dels
professionals i la
conciliació de la vida
familiar i laboral
Les polítiques d’implicació
i desenvolupament dels
professionals (formació,
capacitació tècnica).
L’autoavaluació contínua i
la millora
Compromís ètic
L’atenció centrada en el
ciutadà
Gestió participativa

Marc estratègic
1. Compromís per la sostenibilitat i la relació amb la societat

Desenvolupar un model de gestió que afavoreixi la sostenibilitat del projecte EAP VIC i
esdevenir un referent dins l’àmbit de les entitats de base associativa i la comunitat

2. Compromís amb els resultats assistencials i la satisfacció dels pacients
Ser un centre distingit pel tracte i personalització amb el pacient, amb una visió
comunitària de l’atenció i on professionals i pacients se senten partícips d’un projecte
sostenible d’excel·lència assistencial i de gestió

3. Compromís amb l'excel·lència dels nostres professionals
Aconseguir captar i retenir els professionals, i que aquests estiguin alineats i implicats
amb l’estratègia de l’organització i que disposin de les capacitats competencials
necessàries per l'execució d’objectius estratègics

4. Compromís amb la cultura organitzativa basada en l'excel·lència
Consolidar una cultura basada en l’excel·lència, fiançar sistemes de control i gestió de
la qualitat, innovació i eficiència, a través d’uns equipaments i tecnologia que facilitin la
vida a professionals i pacients

Eixos i objectius estratègics
1. Compromís per la sostenibilitat i la relació amb la societat
1.1. Avançar en un nou model
de governança

1.2. Desenvolupar una gestió
econòmica responsable i
sostenible

1.3. Millorar la relació amb
l'entorn promovent aliances
amb grups d'interès clau

2. Compromís amb els resultats assistencials i la satisfacció dels pacients
2.1. Promoure l'abordatge
comunitari de l'atenció

2.2. Afavorir la
corresponsabilitat i
apoderament del ciutadà en
la seva salut

2.3. Adaptar l'oferta
assistencial al nou perfil del
pacient

3. Compromís amb l'excel·lència dels nostres professionals
3.1. Avançar en un model de
gestió de les persones orientat
a fomentar la millora de la
qualitat de vida a la feina

3.2. Promoure el
desenvolupament
competencial dels
professionals

3.3. Potenciar les activitats de
docència i investigació

4. Compromís amb la cultura organitzativa basada en l'excel·lència
4.1. Desenvolupar un nou
model organitzatiu que
optimitzi la gestió del centre

4.2. Promoure la qualitat i
cultura d'excel·lència

4.3. Optimitzar el sistema de
gestió a través de recursos
estructurals i tecnològics
adequats

Agraïment

Imatges de la sessió formativa del model EFQM (15/03/2017)

Agraïment

Imatges de la sessió formativa del model EFQM (22/03/2017)

Agraïment

Imatges de la jornada de reflexió estratègica (24-26/10/2017)

Agraïment

Imatges del taller amb els socis (25/11/2017)

