Resultats clau
Pacient, famílies
i societat

Promoure la
humanització

Establir
Potenciar
Reforçar
aliances amb Desenvolupar
Millorar la
aliances amb els processos
la cultura de comunicació
centres
entitats de
assistencials
gestió
assistencials
l’entorn

Desenvolupament
organitzacional

Oferir
la cartera
de serveis de
referència

Processos i
serveis

MAPA ESTRATÈGIC

Abordar
l’adaptació
i el creixement
de l’Hospital

EFICIÈNCIA I
SOSTENIBILITAT

Orientar
la gestió a
resultats

Participar
en l’educació
del pacient
i de les
famílies

Fer créixer
la recerca

PACIENTS I
FAMÍLIA

Millorar
l’accessibilitat
i el temps de
resposta

Optimitzar
els recursos

Incrementar
la captació
de recursos

Incorporar
l’experiència
del pacient

Fomentar
alternatives
a l'assistència
hospitalària
convencional

Propiciar
la innovació

Impulsar la
transformació
digital

RECERCA I
INNOVACIÓ

PROFESSIONALS

Incorporar
el pacient
actiu

Impulsar
les unitats
de gestió
clínica

Garantir la
qualitat i la
seguretat

Potenciar
la captació
del talent

ALIANCES I
REFERÈNCIA

HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
Ctra. de Valldemossa, 79 • 07120 Palma • Tel. 871 205 000 • Fax 871 205 500
www.hospitalsonespases.es

Avançar
en la
medicina
4D

Intensificar
l’atenció i el
reconeixement
als
professionals

MODEL
ASSISTENCIAL:
GESTIÓ CLÍNICA

PLA ESTRATÈGIC
Hospital Universitari
Son Espases

2018-2022

Optimitzar
els recursos
Implantació
de la Metodologia LEAN
Gestió energètica
i mediambiental
Gestió de tecnologies

Orientar
la gestió
a resultats

Reforçar
la cultura
de gestió

Incrementar
la captació
de recursos

Abordar
l’adaptació i el
creixement de
l’Hospital

Mesura de resultats
en salut

Model de direcció
i nou organigrama

Facturació a tercers

Pla Director
per als propers 10 anys

Nou sistema d’informació

Nous acords de gestió
Formació en gestió
i lideratge
dels comandaments
Avaluació
dels comandaments

Pla de Mobilitat

Promoure la
humanització
Pla d’Humanització

Participar en
l’educació del
pacient i de
les famílies

Incorporar
l’experiència
del pacient

Prescripció digital

Incorporar la metodologia
PREM (Pacient Reported
Experiencience Mesure)
Redisseny d’unitats
i processos mitjançant
Design Thinking

Captació de fons
de la Unió Europea
Captació de recursos
via Fundraising

Millorar
l’accessibilitat
i el temps de
resposta
Gestió de la demanda

EFICIÈNCIA I
SOSTENIBILITAT

PACIENTS I
FAMÍLIA

Propiciar
la innovació

Impulsar la
transformació
digital

Definició d’una política
de recerca i increment
del potencial dels
professionals

Articulació organitzativa
de la innovació

Desenvolupament APP
Pacient-Hospital
Portal d’accessibilitat
Desenvolupament de la
telemedicina

MISSIÓ La missió de l’Hospital Universitari Son Espases, com a centre públic altament especialitzat, d’alta tecnologia i referent, és aportar més
valor a la salut de les persones de la comunitat autònoma de les Illes Balears i desenvolupar activitats de promoció, prevenció, atenció i rehabilitació en cooperació amb altres agents del sistema, en especial amb Atenció Primària. L’Hospital Universitari Son Espases està compromès en la
formació de professionals de la salut i en el desenvolupament del coneixement a través de la recerca i de la innovació.
VISIÓ Ser l’organització hospitalària referent de les Illes Balears amb les millors pràctiques clíniques i graus acreditats d’excel·lència, integrat en el
sistema sanitari i reconegut com un dels principals hospitals del país. Assolir els màxims graus de satisfacció i de confiança dels nostres pacients.

Pla de Formació dels
professionals
Creació de l’Àrea de
Simulació
Formació per mitjà
d’estades a centres
hospitalaris de referència

PROFESSIONALS

PLA ESTRATÈGIC

Hospital Universitari
Son Espases

Millorar la
comunicació

Pla de suport emocional
als professionals
Reconeixement individual
dels professionals

Pla de
Comunicació Interna
Comunicació
externa i reputació

Establir
aliances
amb centres
assistencials

ALIANCES I
REFERÈNCIA

Model de relació amb
Atenció Primària

2018-2022
RECERCA I
INNOVACIÓ

Fer créixer
la recerca

Intensificar
l’atenció i el
reconeixement
als
professionals

Potenciar
la captació
del talent

Oferir
la cartera
de serveis de
referència

Desenvolupar
aliances amb
entitats de
l’entorn
Programa d’aliances amb
partners estratègics

Definició de la cartera de
serveis i de referència

Model de relació
amb els centres socials
i sociosanitaris
Atenció compartida entre
hospitals

MODEL
ASSISTENCIAL:
GESTIÓ CLÍNICA

Projectes CSUR

Col•laboració de
professionals entre
hospitals

Potenciar
els processos
assistencials

Fomentar
alternatives
a l'assistència
hospitalària
convencional

Impulsar
les unitats
de gestió
clínica

Incorporar
el pacient
actiu

Garantir
la qualitat
i la seguretat

Avançar
en la medicina
4P

Impuls a la gestió per
processos

Infermeria
pràctica avançada

Impuls de les unitats
de Gestió Clínica

Programa de decisions
clíniques compartides

Medicina 4P

Reorientació de
l’atenció a la cronicitat
i a la fragilitat
Foment de les pràctiques
clíniques de valor
(Right care)

Alternatives
a l’assistència hospitalària
convencional

Pla de Qualitat, Seguretat
i Acreditacions
Desenvolupament i execució
del manual del procés d’ús
dels medicaments
Millora de la gestió dels
medicaments d’alt risc

Escola del pacient expert

