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CANVIS: 

- 

OBJECTE i ABAST: 

Definir els compromisos de la FHES en relació al foment d’hàbits de vida 

saludables i de promoció de la salut entre els seus diferents grups d’interès.  

Adreçat a tots els grups d’interès de la FHES.  
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Amb l'objectiu de millorar la salut i el benestar de la població, la Fundació 

Hospital de l’Esperit Sant té com a finalitat posar a l'abast dels ciutadans 

l'atenció sanitària integral, des de l'excel·lència humana i tècnica dels seus 

professionals, basada en el respecte a les persones en totes les seves 

dimensions, i amb criteris de sostenibilitat, eficiència i responsabilitat. 

 

D’aquesta manera, a més de prestar serveis assistencials, l’Hospital 

participa de forma activa en la millora de la promoció de la salut dels seus 

diferents grups d’interès, amb especial èmfasi en el pacient i la seva 

família, el personal i la comunitat, i en la preservació del medi ambient. Per 

a fer-ho possible, la Direcció de la Fundació es compromet a:  

 

1. Incorporar els conceptes, valors i estàndards de promoció de la salut en 

la dinàmica organitzativa i cultural de l’Hospital.  

2. Crear i promoure ambients de treball i hàbits de vida saludables 

per a la millora de la salut, seguretat i benestar dels treballadors.  

3. Fomentar l’educació sanitària dels pacients, familiars i cuidadors, 

amb l’objectiu de desenvolupar la seva capacitat d’autocura i facilitar les 

pautes per millorar el seu estil de vida.  

4. Sensibilitzar a la població sobre la importància de mantenir uns hàbits 

de vida saludables i facilitar-los coneixements que els permetin 

gestionar el seu propi procés de salut.  

5. Crear una cultura de respecte pel medi ambient i fomentar pautes de 

consum responsable i eficient de l’energia i de la gestió de recursos.  

6. Treballar per fer de l’organització un Hospital Saludable. 

 

El Patronat aprovarà i revisarà periòdicament la Política de Promoció de la 

Salut amb la voluntat de treballar per una organització saludable.  


