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PRESENTACIÓ
President

Difondre la informació bàsica d’una entitat activa
i responsable és un deure que no es pot defugir.
És natural que pugui destorbar aquest deure el fet
que estiguem tots sobrepassats pel tsunami actual d’informació de les xarxes digitals. Però també és comprensible que vulguem que la nostra informació formi part de la que ofereixen el conjunt
dels sectors sanitari i social català i estigui a l’abast
de les persones o institucions interessades. És per
això que s’ha elaborat aquesta memòria -resumida, però amb dades essencials- que complementa
i amplia la informació que, fins ara, hi havia en la
nostra web.
Dins la complexitat inherent al sector sanitari, sempre hem cregut en l’especialització. En els darrers
anys s’han detectat unes necessitats creixents en
l’àmbit de l’atenció al malat crònic, i el Grup Mutuam
hi ha apostat amb coneixement i experiència. Això
ha estat acompanyat per la continuïtat i ampliació de
les activitats tradicionals d’atenció a la gent gran i les
persones dependents i també del mutualisme.
Ni el sistema sanitari públic ni el social no han
recuperat encara el que varen perdre durant els
anys més complicats de la crisi econòmica. Els
ciutadans, en general, i les entitats compromeses
en aquests sectors no hem de parar de demanar
que s’incrementin els recursos públics destinats
a aquests serveis de primera necessitat. Perquè
cal tenir present que moltes de les mancances
d’aquest període han estat compensades pel sobreesforç voluntari del personal sanitari i social.
Aquest és un fet que també ha succeït al Grup
Mutuam, que compta amb un equip de direcció
compromès i amb més de mil persones que posen la seva dedicació a l’atenció al malat crònic i
al dependent per davant de tot. A tots ells, el meu
especial agraïment i el de la Junta de Govern.
Crec que no és moment de sentir-se esgotats ni
desanimats. És moment de mostrar-se actius i
oberts a les possibilitats d’interacció que ens demandi la societat del nostre país.
Acabo amb un record per a la persona que ha estat la principal impulsora de l’entitat en els darrers
trenta anys i que ens ha deixat recentment. El meu
afecte i agraïment per l’Agustí Montal, una persona llesta, empàtica i, com a ell li agradava dir, “fidel
a Catalunya”. Ha estat i serà un gran referent per
al Grup Mutuam.

JOSEP ARQUÉS

President del Grup Mutuam
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PRESENTACIÓ
Director general

El 2016 ha estat un any intens i de molta activitat
per al conjunt de centres i professionals del Grup
Mutuam. En primer lloc, s’han de destacar els canvis que s’han produït en les estructures de govern
i de gestió de l’entitat. Cal remarcar la renovació
que s’ha produït en la Presidència i en una part significativa dels membres de la Junta de Govern i en
la Direcció General.
Un segon aspecte que s’ha de subratllar és que
aquest ha estat el primer any sencer sense activitat d’atenció primària. Això ha suposat tensions
financeres importants al llarg de la primera meitat
de l’any, que s’han anat corregint de manera que,
finalment, hem assolit un tancament satisfactori
per al grup.
Dins del pla de reordenació de l’activitat de l’entitat, aquest any s’han posat en marxa noves estructures, residencials i sanitàries, que ens permeten consolidar-nos com a entitat referent tant en
el sector de l’atenció a la dependència com en el
sector sociosanitari.
Aquest ha estat un esforç molt important de tots
els àmbits i professionals de la nostra organització per tal de poder garantir uns serveis de qualitat. Hem d’agrair a les institucions que ens han
fet confiança, i a tot el personal del Grup, l’esforç
i implicació que han demostrat en aquesta tasca.
Pressupostàriament, hem assolit els objectius que
ens havíem plantejat per a aquest any, fet que demostra una vegada més el compromís dels professionals i de l’equip directiu amb l’entitat.
Un tercer aspecte que voldria destacar és que s’ha
posat en marxa el Comitè de Recerca com a grup
interdisciplinari que té com a finalitat estimular
la presentació i implementació de projectes d’interès pel Grup Mutuam i els professionals que en
formen part.
Per últim, val la pena assenyalar que a finals
d’any s’han iniciat els treballs per a la definició
del nou Pla Estratègic del Grup Mutuam pel període 2017-2020.
En resum, podríem dir que, tot i les tensions que
segueixen existint en l’entorn, aquest ha estat un
any de consolidació de l’entitat, del qual hem sortit enfortits per afrontar futurs reptes.

FRANCESC BROSA

Director general del Grup Mutuam
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ÒRGANS
DE GOVERN
Mutuam és una mutualitat que té l’Assemblea General com a òrgan suprem de l’expressió de la voluntat social
dels seus mutualistes. L’Assemblea General es convoca anualment per examinar i aprovar la gestió, a partir de la
presentació que els òrgans de govern fan de la memòria, el balanç i l’estat de comptes de la mutualitat. La seva
altra funció principal és la d’elegir, nomenar i revocar els membres de la resta d’òrgans de govern de l’entitat: la
Junta de Govern, la Comissió Delegada i la Comissió de Control.

Junta de Govern

Comitè de Direcció

President:
Josep Arqués Surinyac

Direcció General:
Francesc Brosa Llinares

Vicepresident primer:
Joan Nubiola de Castellarnau

Direcció Finances i Serveis Corporatius:
Conxita Fusté Perulero

Vicepresidenta segona:
Aurora Sanz Manrique

Direcció Recursos Humans:
Àngel Almansa Barra

Secretari:
Josep Lluís Vilaseca Requena

Direcció Màrqueting i Comercial:
Marian Pérez Martínez

Vocals:
M. Àngels Barbarà Soldevila
Xavier Gibert Espier
Salvador Maluquer Trepat
Ramón Massaguer Meléndez
Teodoro Prats Torrens
Ignasi Torrent Portabella

Direcció Àrea Sanitària:
Josep Ballester Roselló

Junta de Govern

Direcció Àrea Residencial:
Anton Molas Porqueras

Comissió de Control
Ma. Pilar Nuestraseñora del Manto Lafuente
Isabel Carnicer Gómez
Josep Garcia Areny

Comitè de Direcció

EMPRESES
DEL GRUP
El Grup Mutuam està integrat per un conjunt d’entitats prestadores de serveis sanitaris i socials a Catalunya.
Té com a capçalera una mutualitat i pertany, des de la seva fundació, l’any 1905, al sector de l’economia social.
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Entitat

Participació

Activitat

MUTUAM M.P.S

Capçalera
del Grup

Activitats connexes de
previsió social i activitats
assistencials sanitàries i socials

RESIDÈNCIES
AIDAR, S.L.U.

100%

Atenció a la
dependència
i a malalts crònics

MUTUAL GESTIÓN
INTEGRAL S.L.U.

100%

Atenció a la
dependència
i a malalts crònics

QÜIDAM, S.L.U.

100%

Atenció domiciliària

UTE VILA-SECA

100%

Societat patrimonial

FUNDACIÓ
PRIVADA MUTUAM
CONVIURE

Fundació
privada del
Grup

Formació, recerca, sensibilització,
prevenció i atenció integral a
persones grans
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PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC

Tracem un camí de compromís amb les persones

MISSIÓ
· Som una entitat sense afany de lucre, socialment responsable i vinculada al país.
· La nostra missió és oferir serveis sanitaris i socials a persones que pateixen
malalties cròniques i/o que es troben en situació de dependència, donant també
suport a les seves famílies.
· Treballem tant per al sector públic com per al privat, amb qualitat i eficiència.

VISIÓ
· Ser un referent de qualitat i eficiència en el sector sociosanitari i d’atenció a
la dependència a Catalunya, fomentant la innovació, la recerca i el compromís
de totes les persones de Mutuam amb els valors de l’entitat.

VALORS
· Atendre les persones amb professionalitat, respecte a la seva individualitat,
autonomia i dignitat.
· Promoure el creixement personal i professional dels treballadors.
· Actuar amb responsabilitat social, honestedat i comportament ètic.
· Estar integrats en el sector de l’economia social.

EIXOS ESTRATÈGICS
1. Consolidar la transformació de l’entitat.
2. Potenciar l’entitat en el sector de l’economia social.
3. Impulsar l’eficiència organitzativa i financera.
4. Reforçar la comunicació integral
5. Enfortir la política de qualitat.
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RECURSOS ASSISTENCIALS

El nostre desplegament de respostes a la dependència i la cronicitat
EL Grup Mutuam opera en el sector sociosanitari i en el sector d’atenció a la dependència, mitjançant diferents
dispositius repartits per diversos territoris de Catalunya.
Els recursos d’atenció sociosanitària (hospitalització, ambulatòria i domiciliària) i els recursos d’atenció a la
dependència (centres residencials, habitatges tutelats, apartaments, casals i Serveis d’Atenció en el domicili), que
s’han gestionat tant per al sector públic com per al privat, han donat cobertura als usuaris d’aquests àmbits,
especialment als malats crònics i/o dependents.

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Veure resultats

Residències assistides

10

Disposem de serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, que ofereixen
una assistència integral a persones grans que necessiten suport per a les activitats de la vida diària i
supervisió constant.

residències assistides:

PROVÍNCIA DE BARCELONA

BARCELONA CIUTAT

Centre Residencial Mutuam Collserola*

Centre Assistencial Mutuam La
Creueta (Sabadell)*

Residència Font Florida

Residència Les Franqueses

Residència Mercat del Guinardó

Residència Rubí
Residència Sant Cugat

TARRAGONA

Residència Jaume Nualart (Cornellà)

Residència Vila-seca*

Residència Mutuam Manresa

* Aquestes residències ofereixen també activitat sociosanitària

Centres de dia

18

Oferim un servei d’acolliment diürn amb l’objectiu d’afavorir que les persones grans es recuperin
i mantinguin l’autonomia personal i social, sense que hagin de renunciar al seu entorn personal i
familiar.

centres de dia:
7 a Barcelona
ciutat

1 a
Girona

9 a la província
de Barcelona

1 a
Tarragona

Apartaments

4

Els apartaments són un recurs pensat per a persones grans autònomes o amb baixa dependència. Es
tracta d’apartaments accessibles, amb serveis assistencials i domèstics, que els permeten viure amb
intimitat, seguretat i tranquil·litat.

complexos d’apartaments per a gent gran:
3 a Barcelona

1 a Manresa

Casals d’avis

3

Des d’aquests equipaments cívics, promovem el benestar de les persones grans mitjançant serveis
i activitats que fomenten la convivència, les relacions intergeneracionals i la participació en la
societat.

casals d’avis
Rubí

8

Cornellà

Sant Cugat
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RECURSOS ASSISTENCIALS

El nostre desplegament de respostes a la dependència i la cronicitat
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

Veure resultats

Hospitals Sociosanitaris
Disposem de centres on prestem atenció continuada a persones amb malalties o processos
crònics, i amb diferents nivells de dependència,
que no poden ser ateses a casa seva ni en una
residència per les seves necessitats de recursos
tècnics i professionals. Els hospitals tenen unitats específiques de Llarga Estada, Convalescència, Subaguts, Cures Pal·liatives i Mitja Estada Polivalent.

Hospitals de dia
Amb aquests serveis d’atenció diürna, oferim assistència, predominantment a persones
grans malaltes, amb objectius de rehabilitació
i/o atenció continuada de manteniment.

2

Hospitals de dia ubicats als
HSS, un d’ells psicogeriàtric

2

Equips d’Atenció Residencial (EAR)
Formats per experts en geriatria, amb aquests
equips de suport sanitari millorem l’atenció a
la gent gran fràgil en règim d’internament residencial, coordinant-nos amb els equips d’atenció primària i els professionals sanitaris de les
residències.

Amb aquest recurs, donem suport especialitzat als pacients geriàtrics de l’atenció primària.
Format per un equip de professionals multidisciplinari, atén persones grans que, per prevenció, fragilitat o alteracions cognitives, necessiten una avaluació global i exhaustiva del seu
estat de salut.

2

Programes d’Atenció Domiciliària
i Equips de Suport (PADES)
Disposem d’equips especialitzats que donen
suport a l’atenció primària en l’àmbit de la geriatria i de les cures pal·liatives en les situacions
més complexes en el domicili.

UVGI a Barcelona i Girona

· La totalitat de l’atenció sociosanitària
està contractada pel CatSalut.

Equips PADES a Barcelona,
Girona i Vila-seca.

16

· HSS Mutuam Güell (Barcelona)
· HSS Mutuam Girona (Girona)

Unitats de Valoració Geriàtrica Integral
(UVGI)

EAR a Barcelona, Vallès
Oriental i Occidental i
Baix Llobregat

20

Hospitals Sociosanitaris:

· El 72,4% de l’atenció a la depedència
està contractada per la Direcció General
de Protecció Social (DGPS).

L’activitat assistencial del Grup Mutuam s’efectua d’acord a la següent distribució de places per tipologia
d’assistència:

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

1.403

801

places entre:

178

places
residencials

apartaments

424

centres
de dia

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
places entre

els perfils
393 assistencials:

170

convalescència

142

llarga
estada

22

pal·liatius

18

subaguts

41

hospital
de dia
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RECURSOS ASSISTENCIALS

El nostre desplegament de respostes a la dependència i la cronicitat
ACTIVITAT DE SUPORT: EQUIPS D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL (EAPS)

4
Equips
d’Atenció
Psicosocial

Veure resultats

Els Equips d’Atenció Psicosocial fan una atenció especialitzada a
persones amb malalties avançades, als seus familiars i als professionals de les unitats assistencials que els atenen (PADES, Centres Sociosanitaris, Hospitals, Residències, etc.). És un programa de l’ ”Obra
Social” La Caixa, que ha confiat a Grup Mutuam i que es presta a
Barcelona i Girona.

ATENCIÓ SANITÀRIA

Veure resultats

Disposem d’un servei de cirurgia menor, que comprèn un seguit de procediments quirúrgics
senzills i de curta durada fets sobre teixits superficials i que tenen baix risc.

1

Unitat
de cirurgia
menor

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)

Veure resultats

El nostre Servei d’Atenció Domiciliària té com objecte proporcionar atenció integral i de qualitat per a la prevenció,
manteniment i cura de les activitats de la vida diària, així com acompanyament i suport en gestions personals.

· Atenció de les necessitats de la llar: neteja de la llar, fer el llit, preparar el menjar,
rentar la roba, etc.

· Cura personal: higiene i imatge personal, mobilitzacions, alimentació, acompanyaments, gestions personals, etc.

MUTUALISME

Veure resultats

Mutuam, Mutualitat de Previsió Social, disposa d’un model d’oferta asseguradora sense ànim de lucre, competitiu
i eficaç. Són associats mutualistes les persones físiques o jurídiques que s’inscriuen en alguna de les assegurances, amb tots els drets i obligacions que s’estableixen en els seus Estatuts. Comercialitzem tres assegurances:
dental, podològica i Servei Gent Gran. El Servei Gent Gran integra:

Servei d’Orientació Social: format per un equip de professionals, ajuda a resoldre situacions

relacionades amb la gent gran i/o dependent, buscant sempre entre els recursos propis del Grup i
aliens la solució que millor s’adapti a les necessitats de l’usuari.

Mutuam Activa: servei d’organització d’activitats d’oci cultural i viatges pensats específicament per a sèniors amb l’objectiu d’afavorir les relacions socials i evitar l’aïllament i
l’aparició de la dependència.

10
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RECURSOS HUMANS

Cuidem de les persones que cuiden persones

La política de Recursos Humans de Grup Mutuam reconeix les persones que hi treballen com l’eix fonamental
per al desenvolupament de la seva activitat. Per això, els protocols i procediments estan orientats a proveir unes
condicions laborals dignes, segures, estables i flexibles, que facilitin la seva participació, implicació i motivació. La
formació professional, la promoció interna, el treball en equip i la conciliació de la vida laboral i familiar són promoguts com a elements de cohesió i integració a l’entitat.

COM SÓN ELS PROFESSIONALS DE MUTUAM
Empleats i tipus de contracte

Graus de formació

85,35%

1.098

contractes
indefinits

964
ETC*

571

395

132

51,96%

36,03%

12%

Formació
Professional
Superior i Mitjà.
*Plantilla
Equivalent
a Temps
Complert

Llicenciats,
Diplomats,
Graduats.

Oficis i
serveis
diversos.

Franges d’edat
Edat mitjana: 47 anys.

8,8%

(18-25)

15,1%
(26-33)

18,2%
(34-41)

Gènere

20,3%

25,5%

(42-49)

(50-57)

12,1%
(58-67)

Nacionalitat

1002
(91,3%)

Dones
88,7%
(974)

Homes
11,3%

96

(124)

(8,7%)

Espanyols

Altres països (23)
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CANALS DE COMUNICACIÓ

CANALS DE COMUNICACIÓ

Dialogant amb els nostres públics

Dialogant amb els nostres públics

El diàleg amb els nostres usuaris, els seus familiars i els professionals dels sectors en què treballem és fonamental
per a nosaltres. La incorporació de les noves tecnologies en la nostra vida ha provocat un canvi en la forma de
comunicar. Conscients d’això, al Grup Mutuam disposem d’un pla de comunicació que integra, a més de les eines
tradicionals, les digitals.

XARXES SOCIALS
Missió:
Posicionar-nos com a experts en l’àmbit de l’atenció a la gent gran i al malalt
crònic, difondre els valors de la nostra entitat i arribar de forma més directa als
nostres públics.

WEB CORPORATIVA

www.mutuam.com

GRUP
MUTUAM
94,60%

FACEBOOK

facebook.com/grupmutuam

132.894 impactes

Missió:
Informar sobre la nostra empresa,
els sectors en què desenvolupem la
nostra tasca i els serveis que oferim.

TWITTER

twitter.com/grupmutuam

115.300 impactes

99.177 visites

LINKEDIN linkedin.com/company/grup-mutuam

23.531 impactes (des de maig de 2016)
INTRANET
Missió:
Compartir informació d’interès
entre els diferents departaments
de l’empresa.

14.862
BLOG

www.mutuamblog.com

12

NEWSLETTERS DEL GRUP
I DELS CENTRES

Missió:
Promoure i compartir coneixements
sobre la gent gran i el pacient crònic
i donar a conèixer la nostra activitat.

Missió:
Fer arribar informació institucional i
activitats dels centres als familiars dels
residents i als professionals externs.

46.692

2.981

visites

usuaris

subscriptors totals

REVISTA CORPORATIVA CRÒNICA D’OR

www.mutuam.com/coneguins/mutuament

Durant 20 anys, la revista
Crònica d’or ha arribat a les
bústies dels mutualistes del
Servei Gent Gran. 2016 ha
estat l’any del seu comiat
i el de l’impuls d’una nova
publicació més adequada al
nou univers comunicatiu del
grup, la revista Mutuament.

13
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SISTEMES D’INFORMACIÓ
Sempre connectats

La gran diversitat de centres i unitats operatives que integren el Grup Mutuam fan que les necessitats en sistemes
d’informació també siguin diverses. El departament de sistemes d’informació, per tal de donar un servei personalitzat i facilitar la seva feina amb propostes tecnològiques adequades, treballa al voltant de 5 àrees bàsiques:
comunicacions, aplicacions, sistemes, telefonia IP i projectes. Aquest suport es dona preferentment de forma
remota per tal d’oferir una resposta ràpida i dinàmica.

Evolució del nombre d’usuaris

Velocitat de connexió
als centres

524

878

2012

2016

Evolució d’usuaris respecte
al total de professionals del
Grup el 2016

83%

Evolució en equipaments
2012-2016

Connexió alta
velocitat (FTTH)

13%
Fixes

22,63%

17%

Nombre usuaris

12,21%

Nombre
Bústies correu

Connexió mitjana
velocitat

422%
Mòbils

Esquema de comunicacions del Grup Mutuam

Informàtica Grup Mutuam

Sistemes
d’informació
Grup
Mutuam

· Intranet
· Correu electrònic
· Apps. corporatives
· Webs
· Sistemes seguretat
· Servidors
· Comunicacions

Sistemes
d’informació

Residències
Centres de dia

NUS
Sanitari

CatSalut

HSS
PADES

Hospitals
externs

ICS

EAR
Serveis
Centrals

UVGI
Llegenda

· Màrqueting i comercial
· Finances
· RRHH
· Àrea Sanitària
· Àrea Residencial

14

Connexió entre Grup Mutuam
i Entitats externes
Comunicació bidireccional
i transversal
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RESULTATS ASSISTENCIALS

Una atenció amb la qualitat com a segell
El model assistencial del Grup Mutuam té com a objectiu incrementar la qualitat de vida de les persones en situació
de fragilitat, amb una perspectiva integral i centrant-se en els seus drets, capacitats, necessitats i desitjos. En el nostre sistema de treball, la qualitat, entesa com a millora contínua de l’atenció, implicació de les direccions i participació
activa dels professionals, és considerada un element estratègic.

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
ACTIVITAT SEGONS EL TIPUS DE RECURS
Residència

Centre de dia

Llar Residència salut mental

Habitatges tutelats

Ingressats

441

93

2

24

Atesos

1.301

285

52

117

Nombre d’altes

387

100

2

19

Índex d’ocupació

98,2%

79,5%

98,98%

89%

COM SÓN ELS USUARIS
Distribució per sexes i edat mitjana

29,25%

30,88%

(80,1 anys)

(81,6 anys)

70,75%

69,12%

(84,5 anys)

(83,02 anys)

Residències

Centres de dia

Dones

Homes

Graus de dependència*
Residències (%)

Centres de dia (%)

Llar Residència salut mental (%)

Grau I

5,3

13

55,8

Grau II

39

50,2

19,2

Grau III

33,6

18,6

0

Sense Grau

0,6

0

13

Altres

21,5

18,2

12

* D’acord amb la Llei de Dependència

Prevalença de dependència funcional (Barthel)
Residències (%) 2,6

29

11,4

Autònom

15

25

17

Dependència lleu
Dependència moderada

Centres de dia (%) 3,9

42,4

16,8

10,5

8,8

17,6

Alta dependència
Dependència total
Sense valoració

Prevalença de deteriorament cognitiu (Minimental)
Residències (%)

24

30

28,7

17,3

No deteriorament
Deteriorament cognitiu lleu

Centres de dia (%) 10,2

34,8

21,5

33,5

Deteriorament cognitiu greu
Sense valoració
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Una atenció amb la qualitat com a segell
COM ÉS LA NOSTRA ATENCIÓ
Les dades ens mostren que les persones que atenem són, en la seva majoria, dones d’edat avançada amb un perfil d’alta
dependència, tant a nivell funcional com cognitiu. Això fa que les atencions que necessiten siguin cada cop més complexes i que el repte de donar una atenció personalitzada prengui més rellevància. És per això que, des del Grup Mutuam,
hem treballat i treballem per reduir les contencions físiques i promoure la participació de la persona i el seu entorn de
referència en el pla d’atenció (PIAI). Els professionals han treballat amb les eines d’anàlisi del model d’Atenció Centrada en
la Persona (ACP): Avanzar i Dementia Care Maping (DCM), fet que els ha permès planificar i identificar projectes de millora
per implantar als centres.

Grau d’implantació del model d’Atenció Centrada en la Persona

72%

PIAIS amb participació de l’usuari o familia sobre PIAIS totals

94,60%
60%
Centres treballant amb eina diagnòstica de centre Avanzar
Projectes de millora sorgits de l’anàlisi dels ítems d’Avanzar:

100%

16

Centres que treballen amb eina diagnòstica de DCM
Nombre de persones formades en DCM:

25

Mapes de DCM fets en els centres durant el 2016:

19

Contencions

50,5%

contencions
eliminades

16

El 70,6% de les contencions no
eliminades obeeixen a la voluntat
de l’usuari de mantenir-les, ja sigui
per seguretat o comoditat.
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Una atenció amb la qualitat com a segell
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
HOSPITALITZACIÓ
Pacients atesos sociosanitaris
TOTAL

CONVA

HD

HDps

LLE

PAL

Piuc

SUBAG

MEPPs

1.085

41

43

555

556

4

565

51

CONVA

HD

HDps

LLE

PAL

Piuc

SUBAG

MEPPs

1.024

20

14

440

516

4

565

3

2.900

Pacients nous ingressats

TOTAL

2.586

Total altes: 2.573

Total nous ingressos: 2.586
11,33%
PADES

13,53%

Primària

0,50%
Altres

15,89%

14,07%

Residència

13,76%

0,54%

Centre
sociosanitari

Centre de Dia

1,28%

0,04%
Hospitalització
domiciliària

CSS

58,74%
Hospital

Alta voluntària

24,76%
Èxitus

39,56%
Domicili

5,99%

Hospital
aguts

Procedència

Motiu/Destinació

Altres dades
Estades totals: 100.582 dies
Mitjana d’ocupació dels serveis d’hospitalització: 97,5 dies
Mitjana d’índex de rotació: 8,77
Mitjana d’estades als centres amb activitat sociosanitària: 35,72 dies

UVGI
Activitat i procedència dels pacients
Tipus de visita

Nombre de visites

Procedència

%

1r CAS/PAM

1.203

Atenció primària

54,2

Seguiments

1.627

Hospital i HSS

42,2

Total

2.830

Altres

3,6

17
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Una atenció amb la qualitat com a segell
PADES
Grup Mutuam gestiona diferents equips que ofereixen dues modalitats d’activitat:

· Activitat PADES geriàtrica/pal·liatius
· Activitat PADES d’atenció continuada (PADES-AC):
PADES-AC de caps de setmana: l’abast de l’actuació és tota la ciutat de Barcelona, les 4 Àrees Integrals
de Salut (dreta, esquerra, litoral i nord)

PADES-AC de nits: l’abast de l’actuació són 3 Àrees Integrals de Salut (dreta, esquerra i nord)

Activitat dels PADES geriàtric-pal·liatiu
Persones
ateses

PADES
Dreta
Eixample

297

Esquerra
Eixample

268

Gràcia

237

Les Corts

241

Sants Montjuïc

226

Sant Martí
Nord

278

Guinardó
Nou Barris
Sud

238

Manso

200

Sant Andreu

156

Total

2.141

6,20%

Recurs de la xarxa
sociosanitària

26,93%
Hospital
d’aguts

0,11%

0,83%

Hospitalització
domiciliària

Procedència
de l’usuari

Altre centre de la
xarxa ambulatòria
de salut mental

8,31%

Consulta externa
del mateix hospital

57,45%

Centre
d’atenció
primària

0,17%

Domicili o
residència social

18,22%

81,78%

Crònics

Pal·liatius

Pades Atenció Continuada
L’Atenció Continuada de PADES té un abast diferent segons sigui de cap de setmana o nocturna

18

Tipus d’activitat

PADES-AC Caps de setmana

PADES-AC Nit

Domiciliària

15,7%

8%

Telefònica

84,3%

92%

Total visites

2.693

5.120
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Una atenció amb la qualitat com a segell
EAR
Activitat i tipologia de les visites

Barcelona: 9.571

17.682

Vallès Oriental
i Occidental: 3.868

PLACES
RESIDENCIALS
ASSIGNADES

Baix Llobregat: 4.243

Primeres visites (VGI)

12.205

Visites seguiment presencials

46.880

Visites atenció continuada

10.321

VISITES TOTALS

69.406

Visites atenció continuada (agudes)
4.715

45,7%

4.252

90,2%

463

9,8%

5.606

54,3%

Resoltes

4.598

82%

Derivades

1.008

18%

10.321

100%

Presencials
Resoltes
Derivades
Telefòniques

TOTAL

ACTIVITAT DE SUPORT: EQUIPS D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL (EAPS)
Usuaris atesos segons el tipus de visita
EAPS

Pacients

Famílies

Total

Primeres visites

987

829

1.816

Seguiments

1841

2.090

3.931

TOTAL

2.828

2.919

5.747

Llocs de les visites
Pacients

Famílies

Centre Sociosanitari

43,81%

34,14%

Domicili

25,71%

23,83%

Hospital: Consulta externa CP

4,7%

2,7%

Hospital: Unitat hospitalària

25,31%

27,63%

Altres

0,47%

11,7%

19
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Una atenció amb la qualitat com a segell
ACTIVITAT SANITÀRIA
CIRURGIA MENOR
2.269 persones ateses
3.114 intervencions
(100% dermatològiques)

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)
ACTIVITAT
Nombre total d’atesos ..................................... 402

Usuaris nous ...................................................... 208

COM SÓN ELS USUARIS
Distribució per sexes
i edat mitjana

Tipologia
d’usuari

Homes
32,8%

Tipus de servei
que contracten

Gent gran

86,8%

Malaltia mental

4,98%

Malaltia terminal

1,74%

Discapacitat

1,50%

Altres

4,98%

Atenció a la persona

47,76%

Atenció a la llar

36,07%

Mixtos

14,93%

Selecció de
personal

11,44%

(83 anys)

Dones
67,2%

(80 anys)

MUTUALISME
El Servei Gent Gran ofereix dos grans serveis:
• Servei d’orientació social:
Cartera activa de

2.147

El nostre equip de treballadores socials ha atès i ajudat 872 persones a resoldre problemes relacionats
amb la fragilitat de la gent gran.

mutualistes

TIPUS D’ASSEGURANCES
Dental
Podològica

%
27,2
7,5

Servei Gent Gran

47,2

Altres

18,1

• Mutuam activa:
902 persones han participat en l’oferta d’aquest
any, que ha constat de 4 viatges internacionals, 2
nacionals, 12 excursions, 17 visites matinals, 1 taller
de memòria i el Dinar de Nadal.

Glossari
SAD: Servei Atenció Domiciliària
CD: Centre de dia
HD: Hospital de dia
EAR: Equip d’Atenció Residencial

20

EAPS: Equip d’Atenció Psicosocial
UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral
CAS: Consulta d’avaluació i seguiment
PAM: Procés d’avaluació multidiscplinari
ACP: Atenció centrada en la persona

PIAI: Pla interdisciplinari d’atenció
individualitzada
AVD: Activitats de la Vida Diària
DCM: Dementia Care Maping (Mapa
d’atenció a la demència)

Anar a índex

BALANÇ
ECONÒMIC
La informació econòmica del Grup Mutuam està formada per les dades consolidades de l’Empresa matriu,
Mutuam M.P.S., que efectua activitats de Previsió Social, activitats connexes i d’altres assistencials i socials, i
per les de les societats dependents, Qüidam Europa, S.L.U., dedicada a l’atenció domiciliària, Mutual Gestión
Integral, S.L.U., orientada a la gestió de Residències i Centres de Dia, i Residències Aidar, S.L.U., basada en els
serveis residencials per a la gent gran, les quals estan participades en un 100% per l’Entitat principal. A més
d’aquestes entitats, depèn del Grup Mutuam la Fundació Mutuam Conviure, que no està inclosa en les dades
financeres consolidades.

BALANÇ DE SITUACIÓ
1,0% Altres actius
8,8% Tresoreria
15,1%
Préstecs i partides a cobrar

2,6%
Altres passius
31,7%
Dèbits i partides
a pagar

75,1%
Patrimoni
immobilitzat
Actius (Total: 49.058.966€)

65,7%
Patrimoni net
Passius (Total: 49.058.966€)

INGRESSOS
CONSOLIDATS
GRUP MUTUAM

44.002.931 €
INGRESSOS
FUNDACIÓ
MUTUAM
CONVIURE

631.146 €

DISTRIBUCIÓ DE DESPESES
8,37%
Restauració
2,58%
Neteja
2,52%
Amortitzacions
3,43%
Manteniment

INVERSIONS*

1.165.837 €

2,81%
Subministraments

14,37%
Altres despeses
65,92%
Personal

*Grup Mutuam i
Fundació Mutuam Conviure

INVERSIONS
DISTRIBUCIÓ INVERSIONS
Instal·lacions i obres ................................................. 48,2% €

4,6% €
Electrodomèstics .......................................................... 3,2% €
Elements de transport ................................................. 0,2% €
Equips de processament i aplicacions informàtiques .. 28,4% €
Mobiliari ................................................................... 15,4% €
Equips mèdics ...........................................................

TOTAL.......................................................... 1.165.837€
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COMPROMÍS AMB ELS NOSTRES USUARIS
L’usuari, el centre de la nostra activitat

La cerca del benestar dels usuaris i les seves famílies als centres i recursos que gestionem és el motor que fa avançar
Mutuam. Per això, amb l’objectiu de fer efectiu el nostre compromís amb la qualitat i amb el model d’Atenció Centrada
en la Persona (ACP) en què creiem, promovem, no solament una acurada resposta a les incidències plantejades pels
usuaris, sinó també una actitud proactiva per conèixer les seves necessitats i expectatives. En aquest sentit, utilitzem
tant enquestes d’opinió i/o satisfacció com altres mecanismes de participació per obtenir informació.

RECLAMACIONS I AGRAÏMENTS
Índex de qualitat (respostes a l’usuari abans de 15 dies)

94,60%

0,83%
94,60%

Índex de reclamacions (reclamacions rebudes/persones ateses)
Nombre de reclamacions: 37

Tipologia de les reclamacions

8

24

5

Residencials

Sociosanitaris

Altres

37

18

Assistencials

15

Nombre d’agraïments i suggeriments:

35,14%

18,92%
Hoteler

45,95%
No assistencials,

(organitzatius,
tràmits...)

70

SATISFACCIÓ DE L’USUARI SOCIOSANITARI
Les persones ateses manifesten un alt grau de satisfacció, tant pel que fa a l’atenció global com als diferents àmbits
explorats. Com a conseqüència, la gran majoria assegura que recomanaria els nostres serveis.

Mitjana de satisfacció
(interval de l’1 al 10)

8,5

Centres hospitalització

22

9

PADES

Usuaris que valoren
positivament el seveis

81%

Centres hospitalització

98,20%

PADES

Durant el 2016, l’àrea de dependència ha estat configurant, de forma participativa,
un nou qüestionari de satisfacció dels usuaris adaptat a
la filosofia de l’Atenció Centrada en la Persona.
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L’usuari, el centre de la nostra activitat

Grau de satisfacció respecte a diferents
aspectes del servei dels centres
S’adapta a necessitats
100
Recomanació
Tranquil·litat descansar
centre
80
Valoracó
Menús
60
satisfacció
quantitat
Respecte
intimitat
Ajuda
professionals

40

Menús
varietat

20
0

Horaris
centre

Espera timbre
auxiliars
Espera timbre
infermeria
Confiança
equip infermeria

Informació
adequada

Confiança
equip tècnic

Confidencialitat
malaltia
Explicació
entenedora
malaltia

Grau de satisfacció respecte a diferents
aspectes del servei dels PADES
Tracte personal
100
80

Tractament de la
informació

Resposta
per telèfon

60
40

Consideració dels
desitjos en la presa
de decisions

20

Temps de
dedicació de
l’equip

0

Assessorament de
l’equip sobre la
millor manera
de cuidar-se

Control de
símptomes

Valoració suport
psicològic

Consideració pels
problemes emocionals

Centres/PADES

Estàndard (75%)

PARTICIPACIÓ DELS USUARIS
Des del Grup Mutuam fomentem la participació com a principi bàsic que contribueix a la qualitat de vida de les
persones que viuen o passen temps als nostres centres. Aquesta s’orienta fonamentalment a afavorir l’exercici de
la llibertat i la iniciativa, individual i col·lectiva, i la pròpia realització personal, així com la col·laboració en el funcionament del centre i en els processos individuals i comunitaris.

1. COMISSIÓ DE MILLORES

2. ESPAIS DE
PARTICIPACIÓ D’USUARIS

3. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

Lloc on es dona veu a tots els
usuaris del centre. Hi participen
el/la treballador/a social, com a
coordinador, Infermeria, l’educador/a social i el psicòleg/a.

Punt de trobada entre els familiars
dels usuaris i els professionals que
els atenen. Hi participen tot l’equip
tècnic, auxiliars referents i el/la director/a del centre.

OBJECTIU:

OBJECTIUS:
• Oferir informació directa als familiars.
• Servir d’espai de diàleg i presa
de decisions globals per al centre.

DE FAMILIARS

Grup voluntari d’usuaris i familiars.
OBJECTIUS:
• Contribuir en la presa de decisions, en nom d’ells mateixos i
dels seus companys.
• Promoure la implicació dels
usuaris/familiars en aspectes organitzatius del dia a dia del centre.
• Fomentar la participació en la
planificació de canvis o millores
del funcionament del centre.

4. COMISSIÓ DE FESTES I SORTIDES
Grup que organitza i dissenya,
amb els professionals del centre,
les activitats d’oci i lleure que es
faran durant l’any. Formada per
usuaris/familiars, auxiliars i l’educador/a social.
OBJECTIUS:
• Millorar la motivació i l’autoestima d’usuaris i famílies.
• Aconseguir una programació
d’activitats adequades a les preferències dels usuaris.

• Fer seguiment dels temes i
propostes plantejats al Consell
de Participació del centre i a la
Comissió de millores.

5. GRUPS D’ACOLLIDA ALS
NOUS RESIDENTS O USUARIS
Grup format per usuaris i familiars
del centre o altres voluntaris.
OBJECTIUS:
• Contribuir a la integració dels
nous usuaris al centre.
• Facilitar-ne el procés d’adaptació.

6. COMISSIÓ DE RESTAURACIÓ
Grup format per usuaris i familiars,
així com auxiliars, el/la responsable de cuina, RHS i la direcció del
centre.
OBJECTIUS:
• Garantir la individualització
i flexibilització dels menús.
• Valorar el servei de restauració
tenint en compte les preferències i suggeriments dels usuaris.
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Coneixement

L’excel·lència professional és un dels nostres valors fonamentals i això es reflecteix en una aposta ferma tant per la
formació continuada i de qualitat de les persones que treballen amb nosaltres com per la recerca que contribueix
a fer avançar el coneixement en els nostres àmbits d’activitat.

FORMACIÓ
1. Nombre de persones formades

685 (62% dels treballadors)

6. Beques per a la formació

9

277

1.537

accions
formatives

assistents

5. Assistents
a jornades i
congressos

4. Alumnes en
pràctiques
198

3. Nombre d’activitats
formatives per àrea de
coneixement

2. Activitat formativa

Assistencial

52

Desenv.
professional

31

Ètica

55

LOPD

20

PRL

77

Informàtica

26

Finances i
RRHH

16

TOTAL

277

70

7. Formadors interns

11.790 €

25

concedits
persones

8. Convenis de col·laboració per a la Formació
Universitaris

10

Instituts ES

TOTAL

Altres

23

13

46

DOCÈNCIA
1. Sessions mèdiques i sessions clíniques

5

específiques
per a metges

2. Sessions docents dels recursos del Grup

219

11

65%

sessions

sessions
clíniques

35%

28

· Jornades Sociosanitàries a
Barcelona (Fundació Mutuam
Conviure):
·Polimedicació de la gent gran
i del pacient crònic

4. Ponències externes impartides
per professionals del Grup

5. Presentació de pòsters
Fòrums
Congressos
Jornades

a

pòsters

en destaca

ponències

· Jornades EAPS-Girona
·Cap a un model d’assistència
a la cronicitat

Docents de
l’àrea sanitària

Docents
del CEA

26

6

174

17

Docents de l’àrea
de dependència

3. Organització de jornades

Internes o
a treballadors

Externes

18
3
2
3

58è Congrés Nacional de
la Societat Espanyola de
Geriatria i Gerontologia

presentats
per

Equips
(EAR, EAPS,
PADES, UVGI)
Farmàcia
HSS
Residències

RECERCA

12

projectes

24

Desenvolupats
o en procés

5

EAPS
Barcelona

4

1

1

1

EAR

Farmàcia

HSS Güell

PADES
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Comissions i Comitès

COMISSIONS - COMITÈS
COMITÈ DE FARMÀCIA

COMISSIÓ DE QUALITAT
Amb la vocació de treballar de forma
homogènia i conjunta en la millora
contínua de l’assistència, Grup Mutuam s’ha dotat d’una Comissió de
Qualitat formada per un grup multidisciplinari amb representants de
tots els seus centres i recursos que
es reuneix mensualment. Es tracta
de l’eina per desenvolupar el Pla de
Qualitat de Mutuam a cada centre i
promoure la millora contínua i l’acreditació ISO-9001 .

Amb la missió de promoure l’ús
racional dels medicaments i dels
productes sanitaris, Grup Mutuam
va crear l’any 2009 el Comitè de
Farmàcia com a òrgan d’assessorament, consulta, coordinació i informació. Aquest es reuneix mensualment i els seus objectius van
orientats a definir polítiques d’utilització de medicaments i productes
sanitaris amb criteris de qualitat,
efectivitat i eficiència.

COMITÈ D’INFERMERIA

COMISSIÓ D’ÈTICA
Grup Mutuam disposa, des del 2009,
d’un Comitè d’ Ètica Assistencial
(CEA), un comitè consultiu i interdisciplinari que té com a missió promoure l’aplicació de l’ètica en l’assistència i analitzar i assessorar en els
possibles conflictes ètics que es produeixin en qualsevol dels seus recursos assistencials. Constituït per 15
membres, es reuneix mensualment.
El 2016, s’han treballat, entre d’altres, els abordatges ètics del rebuig
de tractament, del dret a la intimitat
i de la sexualitat en els centres residencials, i s’han debatut 7 casos,
amb els quals hem assolit els 60 casos des de la seva creació.
Des del CEA s’està promovent la
creació d’Espais de Reflexió Ètica
(ERESS) per fomentar el respecte
dels drets i deures de les persones incorporant els principis ètics i les bones pràctiques en l’assistència diària
contribuint així que l’atenció sigui
centrada en la persona. 6 dels nostres recursos ja disposen d’ERESS.

Format per un equip de 18 professionals d’infermeria de totes les àrees
del grup, la seva missió és visualitzar,
analitzar i avaluar la qualitat i la seguretat en l’assistència, mitjançant
un model integral i personalitzat que
garanteixi l’aplicació de cures segures, innovadores i de qualitat.
Es reuneix un cop al mes. Alguns dels
projectes desenvolupats han estat:
la higiene de mans, el lideratge i els
valors en l’atenció i la seguretat en
l’administració de medicació.

COMITÈ DE RECERCA
Constituït l’abril de 2016, el Comitè
de Recerca es reuneix cada 2 mesos,
i té la finalitat d’estimular la presentació i implementació de projectes que
tinguin interès per als professionals i
que estiguin alineats amb els interessos del Grup Mutuam com a Institució, facilitant suport metodològic, formació i informació. Està integrat per
representants dels diferents serveis
del Grup Mutuam i assessors experts
col·laboradors de la nostra Institució.
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COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
Una qüestió de caràcter

El nostre compromís amb al societat s’ha materialitzat durant el 2016 en una col·laboració activa amb entitats que
porten a terme projectes d’acció social, en la majoria dels casos, centrats en la millora de la salut i el benestar de les
persones grans i dependents i de les seves famílies.

ACTIVITATS INTERGENERACIONALS
Per fomentar la bona convivència i el coneixement mutu i enriquir
els vincles entre joves i grans, es porten a terme projectes amb escoles, instituts i centres de formació.

· Posa’t guapa: Taller de cura d’imatge personal.
· Yarn bombing: Moviment artístic de decoració d’arbres i
testos mitjançant ganxet i mitja.

· Dia internacional de la poesia: Lectura de poemes.
· IX Concurs de dibuix: La mirada dels nens dibuixant gent.
· Taller “Mans que es troben”.
· Programa Apadrina un avi.
· Concerts: Nadales, conservatori, Gospel.
· Trobades i espais de convivència: Associació Andi-Down
Sabadell Trobades amb nois i noies amb síndrome de Down i
discapacitat psíquica. Projecte Saba, Espai Caliu i escola Carme:
Amb alumnes de secundària i ESO per educar en valors. Casal
Gilgal Solidari Amb nens de famílies amb pocs recursos, Teixim
ciutat de Sant Cugat.
· Projecte educatiu: Història de vida i memòria històrica.
· Pessebre vivent: Acollim l’activitat als espais dels centres.

· Visites a centres per infants i adolescents.

PROJECTES SOLIDARIS
Gràcies a la solidaritat dels nostres professionals, dels usuaris i famílies i de la nostra entitat en general, ens impliquem en programes d’ajuda a les persones més necessitades. Així, projectes pels
més desfavorits, cooperacions amb ONG’s, accions de conscienciació en temes com la lluita contra l’exclusió social, etc. formen
part del dia a dia dels nostres centres.

· Els amics d’en Biel.
· Marató TV3.
· Acollida de persones que fan treballs en benefici de la
comunitat.
· Marató de sang.
· Donació de material ortopèdic.
· Meditació per la pau.
· Mercadillos i paradetes solidàries per Sant Jordi: en
benefici de diverses ONG.

· Projecte Gent Gran Generosa: Lliurament de “cistells
generosos” preparats des dels nostres centres a persones grans
amb pocs recursos del barri.
· Compartim taula: Participació en una iniciativa per facilitar
àpats a gent gran amb necessitats socials i/o econòmiques.
· Recollida d’aliments: Contribució al Gran recapte d’aliments
que organitza el Banc dels Aliments al Nadal.
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COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
Una qüestió de caràcter

POTENCIEM LES
CAPACITATS DELS NOSTRES GRANS
Conscients que cal mantenir les ganes d’aprendre i potenciar les
capacitats i la iniciativa de les persones grans, portem a terme projectes orientats a desenvolupar la seva creativitat i el contacte amb
les tradicions i la cultura de l’entorn.

· Sortides i excursions.
· Projecte remeieres: Recuperació dels coneixements
tradicionals de les plantes remeieres.

· Concurs de postals de Nadal: Creació de la nadala
corporativa per felicitar les festes.

· Jornada No Jubilis la memòria: Jornada de conscienciació
sobre la prevenció de la pèrdua de memòria.

XARXA CATALANA HOSPITALS SENSE FUM
Els Hospitals Sociosanitaris Mutuam Güell i
Mutuam Girona s’han integrat en aquesta
xarxa per promoure un ambient sense fum
i estils de vida saludables al si dels hospitals
dissenyant, desplegant i avaluant un model
de canvi organitzacional.

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT
32% particulars
68% entitats de voluntariat

98 persones
29%

71%
Àrea
Residencial

Àrea
Sociosanitària

22%

Institut Vallès (SABA)

Acompanyament en
situació de final de vida
Acompanyament
espiritual

10%

Sortides

63%

Tasques de lleure
terapèutic

Andy Down
Institut Casablancas
(SABA)

Hores
dedicades

5%

Càrites

9.357
Funcions
desenvolupades

Escola del Carme
CAVIS -Coordinadora
Interinstitucional
d’Atenció a l’Ancianitat
AECC -Associación
Española Contra El
Cáncer
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COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
La nostra responsabilitat amb l’entorn

Conscients que l’energia és un bé social i escàs, treballem per una racionalització del seu ús que ens ajudi a consumir
allò estrictament necessari, sense renunciar al confort i benestar dels nostres usuaris.

POLÍTICA AMBIENTAL
Des de 2012, Grup Mutuam se sotmet a auditories energètiques i, des de 2013, disposa d’una
Política energètica que s’ha concretat, entre d’altres, en les següents accions:
Xerrades de conscienciació al nostre personal.
Redacció d’un procediment intern per incidències en el consum.
Creació de diversos comitès energètics que supervisen que les accions de
millora s’efectuïn i es mantinguin sense incidències.

INDICADORS AMBIENTALS

1. Estalvi energètic
Gràcies a l’esforç del nostre equip i a les accions efectuades des de l’any 2012 fins ara,
el nostre grup ha reduït en:

· 600 Tn les emissions de CO2 a l’atmosfera amb actuacions d’estalvi en subministrament
del gas.

· 250 Tn les emissions de CO2 a l’atmosfera amb actuacions d’estalvi en el
subministrament de la llum.

2. Reciclatge de paper
Compromesos amb el nostre entorn, l’any 2012 es va iniciar un procediment per recollir, destruir
i, finalment, reciclar el paper. El procés de sensibilització s’inicia amb la informació i, per aquest
motiu, el 2016 es va organitzar una visita a les instal·lacions on es porta a terme tot el procés.
El mateix any es va lliurar a la planta específica un total de 6.700 kg de paper provinent de les
nostres seus.

3. Circuit de reaprofitament de material entre centres
Aprofitant un recurs com la Intranet, l’any 2012 es va crear un circuit de trasllat de material
assistencial i mobiliari per a l’aprofitament entre centres. Després de quatre anys en funcionament,
es van comptabilitzar 905 elements que en deixar de ser d’utilitat per a uns centres havien passat
a ser-ho per a d’altres.
Dels elements traslladats destaquen:

· Instruments mèdics
· Cadires de despatx i sala d’espera
· Lliteres d’exploració
· Aparells de clima
· Carros de cures
· Aules de despatx
· Armaris
· Mobles de prestatges
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FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE
L’aposta per la millora contínua del sector

La Fundació Mutuam Conviure és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió incentivar la feina ben feta en
el món de l’assistència sociosanitària i social de les persones grans que viuen al nostre país.
Subjecta a la normativa i al control de la Generalitat de Catalunya, es planteja com a objectius dels seus programes:

1. Fomentar la filosofia de treball com a camí de millora contínua.
2. Fer que les persones de més edat gaudeixin d’uns serveis assistencials, sanitaris i socials de qualitat.
3. Promoure accions de motivació als professionals que desenvolupen la seva tasca en aquest àmbit.

Actualment la Fundació té quatre línies d’actuació:

FORMACIÓ CONTINUADA DELS PROFESSIONALS

Entenem la formació en l’àmbit sociosanitari com un instrument imprescindible per mantenir i actualitzar
els coneixements que han de dur el professional a una millora de les seves competències i de la qualitat
assistencial que ofereix.

27è Curs de Formació Mèdica Continuada en
Gerontologia Clínica i Cures Pal·liatives
Aquest curs s’organitza amb l’ànim de contribuir a difondre
pràctiques i models d’excel·lència tant en l’àmbit sociosanitari
com en el comunitari. Està dirigit fonamentalment als metges
relacionats amb el Grup Mutuam i a tots aquells que, per la seva
activitat, estan relacionats o interessats en el sector assistencial.
Estructurat en 5 sessions de 2 ponències cadascuna, va ser acreditat
amb 2,7 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

Concessió de beques per a cursos, postgraus i mestratges
La Fundació Mutuam Conviure va contribuir el 2016 amb 11.790 € a satisfer el 50% del cost de les matrícules
dels cursos i màsters als quals van optar professionals dels sectors sanitari i social. Es van concedir 9 beques.

Organització anual de la Jornada
Sociosanitària
Aquesta jornada s’organitza anualment per debatre
temes d’actualitat i d’interès entre els professionals
que treballen en el sector sanitari i d’atenció a la
dependència. El 23 de novembre de 2016 es va
celebrar l’11a edició, centrada en la “Polimedicació
de la gent gran i del pacient crònic”. Un total de
335 professionals, la majoria metges i diplomats en
infermeria, es van inscriure a la jornada, que va tenir
lloc a l’Auditori del Col·legi de Metges de Barcelona.
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FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE
L’aposta per la millora contínua del sector

PROGRAMES DE RECERCA I ESTIMULACIÓ
PROFESSIONAL
Premis de recerca en geriatria i gerontologia clínica
La Fundació Mutuam Conviure, fidel al seu compromís amb la
promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i
l’atenció sociosanitària, va convocar la 16a edició dels Premis de
Recerca. Amb una dotació de 12.000€, el premi en la modalitat de
projecte extern va ser per a l’equip d’investigadors dels EAP Dreta
de l’Eixample, EAP Sardenya, EAP Sagrada Família i la Unitat de
recerca d’UDACEBA –Institut de Recerca Biomèdica de l’Hospital
de Sant Pau - pel treball “Grau de control de la pressió arterial en
pacients hipertensos amb fibril·lació auricular sotmesos a teràpia
anticoagulant en atenció primària. Projecte Tao-Pres” i el premi en
la modalitat de projecte intern, per a la Unitat de Valoració Geriàtrica
Integral de Barcelona i Girona, pel treball “Adaptació d’una escala
de valoració funcional per la detecció de l’alteració cognitiva lleu en
població urbana i rural catalana”. Així mateix, i com a accèssit, es
va premiar un treball presentat per la Residència Vila-seca sota el
nom “Un pas endavant en l’assistència: cuidem des de la llibertat”.

Convenis amb entitats dedicades a la recerca biomèdica
Durant 2016, vam col·laborar amb les següents entitats:
· Fundació Clínic per a la recerca biomèdica
· Institut de recerca Vall d’Hebron
· Fundació Salut i Envelliment UAB

PROGRAMES DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ
Jornada “No Jubilis la memòria”
Organitzada amb l’objectiu de difondre la importància d’estimular
la memòria entre la gent gran, aquesta iniciativa combina la
Champions Dòmino Mutuam i la Dancing Country Mutuam. Un
gran campionat de dòmino i un concurs de ball country, perquè
són molts els estudis neurològics que confirmen la idoneïtat
d’aquest tipus de jocs i activitats per a l’estimulació de l’atenció i la
concentració, així com en l’àmbit de les emocions.
En la seva 12a edició, hi van participar 2.593 persones grans de Barcelona procedents dels casals de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Obra Social la Caixa, el Casal de l’Avi Barça, Casals
d’Assistència Sanitària, l’Associació de Personal de la Caixa, seccions sèniors dels col·legis professionals
de Farmacèutics, Metges, Periodistes, Economistes, Advocats i Enginyers Industrials, sèniors de Clinicum,
Vital Seguro, Mutual Mèdica, Club de Tenis la Salut i mutualistes i residents de recursos residencials del
Grup Mutuam.

PROGRAMES D’AJUDES I SUBVENCIONS A
ENTITATS AMB FINALITAT SOCIAL
Col·laborem amb les entitats següents, amb qui compartim finalitats socials, sobretot la d’assegurar que les
necessitats de les persones grans estiguin cobertes:
Paliativos sin fronteras, Avismon, Fundació Ictus i Càritas Diocesana.
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