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Pla Estratègic 2020-2025:

Humanització de l’activitat assistencial

(eix estratègic) Pla d’humanització 2020-2022

Programes anuals

Repensar el procés d’acollida

Avaluació XPA/Tenir cura del pacient

Millorar la planificació de l’alta. 

Programa d’atenció a les families

OBJECTIU I MARC DEL PROJECTE



METODOLOGIA

Workshop 

profesionales: 

segmentación 

pacientes y patient 

journey maps

Recogida de 

experiencias; grupos 

focales, entrevistas, 

shadowing, 

encuestas XPA

Análisis y filtraje 

de la información: 

identificación pain

points, 

necesidades y 

puntos de mejora

Workshop 

profesionales: 

identificación 

insights, 

identificación y 

priorización 

ámbitos de mejora

Grupo focal con 

paciente: validación 

recogida de mejoras 

de los procesos de 

acogida con enfoque 

XPA

Recogida de mejoras 

del proceso de 

acogida con enfoque 

XPA

Empatizar



Confirmació d’ingrés
a Guttmann

Rebre informació 
previa a l’ingrés

pre - ingreso dia 1 dies 2-3 dies 4-5

(pdt.implantar)

[Seria beneficiós que el 

pacient conegués

abans de l’ingrés el 

funcionament bàsic

d’IG.

Trasllat a
Institut Guttmann

Arribada a Institut 
Guttmann 
[espera al vestíbul]

[Actualment es poden 

acumular ingresos al vestíbul i 

ocasionalment es poden 

producir esperes en un entorn

amb falta d’intimitat] 

Benvinguda i 
acomodació

Recepció

Visita i exploració 
INFER /  MED 

Visita RHB
Visita 
guiada / 
explicació
dels espais

[Implantar la figura 

del Gestor/a del 

procés d'acollida.]

[Explicar el procés de valoració

del pacient para definir 

objectius explícits.]

Visita y presentació
PSICO, NEUROPS, TS

Inici tractament RHB

Tancament de l'Acollida

(pdt.implantar)

El Gestor 

d'Acogida hauria

d'interessar-se per si hi 

ha dubtes i per valorar 

el proces d'Acollida del 

pacient

Cal evitar informació duplicada i 

contradictòria per part dels

diferents professionals que es 

faran responsables del 

tractament del pacient.

[Es proposa comprobar la identitat del pacient

al vestíbul i seguidament traslladar-lo a 

planta on es procedirà amb la resta dels

tràmits.]

[El paciente siente alivio]

[La visita es opcional, però es 

considera imprescindible 

l'explicació dels espais al 

pacient per ubicar-lo. ]

JOURNEY MAP DEL PACIENT EN EL PROCÉS D’ACOLLIDA



DEFINICIÓ DE NOU PROTOCOL D'ACOLLIDA AMB PRINCIPALS CANVIS

PRE INGRÉS DIES 2-3
DIES 4-5

CIERRE
DIA 1

Contacte amb l'hospital

derivador per confirmació

d'ingrés

Contacte amb la família

per recollida de dades i 

per donar 

informació bàsica útil per 

a l'ingrés.

Presentació i exploració

INFERMERIA

METGE/SSA 

NEUROREHABILITACIÓ

Benvinguda i acomodació

Recepció

Presentació

REHABILITACIÓ

Visita Guiada 

(Opcional)

Inici REHABILITACIÓ

Presentació

NEUROPSICOLOGIA

Presentació

TREBALL SOCIAL 

SANITARI

Tancament de 

l'Acollida



PRE INGRÉS

https://www.guttmann.com/es/primeros-dias-en-el-hospital

DEFINICIÓ DE NOU PROTOCOL D'ACOLLIDA AMB PRINCIPALS CANVIS

Contacte amb l'hospital

derivador per confirmació

d'ingrés

Contacte amb la família

per recollida de dades i 

per donar 

informació bàsica útil per 

a l'ingrés.

https://www.guttmann.com/es/primeros-dias-en-el-hospital


DIA 1

DEFINICIÓ DE NOU PROTOCOL D'ACOLLIDA AMB PRINCIPALS CANVIS

Recepció

Benvinguda i acomodació

Presentació i exploració

INFERMERIA

METGE/SSA 

NEUROREHABILITACIÓ

Presentació

REHABILITACIÓ



DIA 1

DEFINICIÓ DE NOU PROTOCOL D'ACOLLIDA AMB PRINCIPALS CANVIS

Recepció

Benvinguda i acomodació

Presentació i exploració

INFERMERIA

METGE/SSA 

NEUROREHABILITACIÓ

Presentació

REHABILITACIÓ



DÍA 2-3

Inici REHABILITACIÓ

Presentació

NEUROPSICOLOGÍA

Presentació

TREBALL SOCIAL 

SANITARI

Presentació i 

exploració

enf/med

Presentació

RHB
Visita/

Explicació

espais

Inici

tractament

RHB

Presentació

NEUROPS,TSS

• Estandarizació:

→ Ordre de les presentacions

→ Informació sobre activitats

→ Documentació

DEFINICIÓ DE NOU PROTOCOL D'ACOLLIDA AMB PRINCIPALS CANVIS

Visita Guiada 

(Opcional)



DÍA 4-5

CIERRE

Tancament de 

l'Acollida

DEFINICIÓ DE NOU PROTOCOL D'ACOLLIDA AMB PRINCIPALS CANVIS



• Avaluació del pilot a tots els pacients donats d'alta durant 3 mesos.

• Checklist de acompliment d'aspectes clau – Gestor/a d'acollida.

✓ Coneix l'entorn i te clar els serveis de l'hospital.

✓ Sap com contactar amb els professionals del seu equip terapèutic.

✓ Coneix com es plantegen els seus objectius terapèutics.

✓ Coneix l'agenda i el plà de treball.

• Enquesta per recollir l'experiència dels pacients.

• Avaluació de l'acompliment del contacte dels professionals en els dies establerts.

• Observaciones complementarias.

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ



• Evaluació del pilot a tots els pacients donats d'alta durant 3 mesos.

N =  84

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ



• Checklist de acompliment d'aspectes clau – Gestor/a d'acollida.

✓ Coneix l'entorn i te clar els serveis de l'hospital.

✓ Sap com contactar amb els professionals del seu equip terapèutic.

✓ Coneix com es plantegen els seus objectius terapèutics.

✓ Coneix l'agenda i el plà de treball.

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ



• Checklist de acompliment d'aspectes clau – Gestor/a d'acollida.

✓ Coneix l'entorn i te clar els serveis de l'hospital.

✓ Sap com contactar amb els professionals del seu equip terapèutic.

✓ Coneix com es plantegen els seus objectius terapèutics.

✓ Coneix l'agenda i el plà de treball.

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ



RESULTATS

Coneix l'entorn i sap moure's per l'hospital 93%

Te clars els principals serveis de l'hospital

Sap com contactar amb tots els professionals que 

conformen el seu equip terapèutic.

Ha començat el seu tractament rehabiltador

Sap que la proposota dels seus objectius

terapèutics es consensua en una Sessió Conjunta 

i el seu metge el consensuarà amb vostè

Te clara la seva agenda i coneix el seu plà de 

treball

Ha llegit i entès les mesures clau per mantenir la 

seva seguretat

92%

79%

95%

56%

94%

58%

Mitjana 

d'acompliment: 

81%

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ



• Enquesta per recollir l'experiència dels pacients

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ



• Enquesta per recollir l'experiència dels pacients

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ



• Enquesta per recollir l'experiència dels pacients

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ

Experiència

global acollida: 

9, 2

28%

46%

19%

5%
2%
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Perfecte Molt bé Bé Regular NS/NC

67%

16%

5% 2%

9%

0
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10
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35

Sí, totalment Sí, fins a cert
punt

No No vaig tenir
cap

preocupació

NS/NC

Explicacions sobre el funcionament de l'hospital Compartir inquietuts

Alguns exemples



• Avaluació de l'acompliment del contacte dels professionals en els dies

establerts.

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ



RESULTATS

25

43

4

1

1

1

Dia
1

Dia
2

Dia
3

Dia
4

Dia
5

Dia
9

Visita de Rehabilitación

Mitjana = 1,88

5

44

7

5

2

3

5

2

1

1

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8

Dia…

Dia…

Visitas de neuropsico/psicología

7

21

17

10

7

4

3

2

2

2

Di…

Di…

Di…

Di…

Di…

Di…

Di…

Di…

Di…

N…

Visitas de Trabajo Social

No
28%

Sí
72%

Cierre Acogida realizado

Protocol dia 1 Protocol dia 2-3

Mitjana = 3,15

Protocol dia 2-5

Mitjana = 3,56

Mitjana = 10,7

Protocol dia 5

Àrea mèdica i enfermeria: acompliment exhaustiu en el dia 1

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ



REDEFINICIÓ DEL PROCÉS D’ACOLLIDA DELS PACIENTS 
AMB ENFOCAMENT XPA

“Esta entrevista me refuerza la idea que este centro está dedicado 

al paciente, que quieren mejorar. 

No solamente que quieren quedar bien o tener una buena imagen, 

sino que realmente son personas que se preocupan por ti (…) que 

tienen la intención de enfocar sus ideas al paciente, mejorar para 

él.”

“Tengo la sensación de que están cuidando de mí y que se preocupan, 

que no eres tú quien tienes que preocuparte por preguntar todo, si no 

que están para ti.”


