
UN PROJECTE DE PROMOCIÓ DE LA SALUT PER AL COL·LECTIU DE 
PROFESSIONALS DE L’HOSPITAL SANT RAFAEL 2017

FEM SALUT 



} L’Hospital Sant Rafael, dins del seu Pla estratègic 2014-
2016, en la línia de ser un hospital compromès amb 
l’excel·lència, va destacar la promoció de la salut com 
un dels objectius estratègics a desenvolupar al centre.

} Entre aquests objectius, destaca el relacionat a 
promoure la salut en el col·lectiu de professionals de 
l’Hospital i fer-ho de forma participativa ja que la salut 
es cosa de totes les persones que hi treballen.

} Es tracta d’accions senzilles amb missatges clars, en les 
que es fa possible que els propis professionals puguin 
participar amb el seu talent per a impulsar-ho.

INTRODUCCIÓ



} Creació d’un grup impulsor i d’un lema per al projecte. 
“Fem Salut”.

} Definició de 4 àrees d’intervenció seleccionades per la 
seva significació i el seu impacte en la salut: 
Nutrició, Exercici Físic, Estres i Prevenció.

} Disseny de material gràfic i logotips per a cada àrea 
d’intervenció.

} Difusió per la Intranet i per correu electrònic a tots el 
col·lectiu de professionals.

} Elaboració d’un programa d’accions seqüencial al llarg 
de cada any de referència per a desplegar activitats 
concretes de cada àrea.

MÈTODE



PROGRAMA D´ACCIONS
2017

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE FIXES

NUTRICIÓ
Xerrada 
Nutrició FS Fruita (Plátan) Fruita (Pera)

STRESS Mindfulness

EXERCICI
FÍSIC Taller Hipopresives Pilates //// Jornades Marxa Nórdica

PREVENCIÓ
Taller càncer 
mama Prevenció pell Sessió General Grip

Campanya Grip 
(Xerrada

Jornada violència gènere //// Campanya sense 
Fum



BERENARS SALUDABLES



BERENARS SALUDABLES



Dia de la fruita: El Plàtan



PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA

TOTAL 92 ASSISTENTS



PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE PELL

TOTAL 25 ASSISTENTS



CAMPANYA PREVENCIÓ DE LA GRIP

TOTAL VACUNATS: XX



Dia de la fruita: La Pera


