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Quantes persones treballen en el Vaticà? 
li van preguntar en una ocasió a Joan XXIII.  

 
I, després de simular un càlcul mental, va 

contestar…. 
“Aproximadament la meitat”. 

 



Coherentment amb la visió global 
d’absentisme… 

2 estratègies 

EMPRESA SALUDABLE 

LIDERATGE 





EMPRESA SALUDABLE 

• OBJECTIUS 
 

1- SENSIBILITZAR, culturitzar, prendre consciència, 
responsabilitats compartides… 
2- POSAR EN HARMONIA LES DIFERENTS ACCIONS 
que ja fem… 
3- APROFITAR SINÈRGIES, som una organització de 
salut… 



1- SENSIBILITZAR 

• JORNADA EMPRESA SALUDABLE  
Significar el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 

 



• ACCIONS AL LLARG DE TOT 
L’ANY 

TALLER CREATIVITAT 

TALLER DE CUINA 



2- POSAR EN HARMONIA LES DIFERENTS 
ACCIONS que ja fem 
 

 
• AMBIENT FÍSIC I DE TREBALL 
- Avaluacions de Riscos al dia 
- Formació (mobilització de pacients) 
- Programa “A peu de llit” 
- Programa “Cuida´t l’esquena” 
- Taller d’accidents 
- Guia per a prevenir i gestionar la violència en el lloc de treball 

 



 
• AMBIENT PSICOSOCIAL 
- Estudi de Clima i avaluació de riscos 
- Formació (mindfulness, PNL, gestió de conflictes, coaching) i 
accions experiencials 
- Conciliació vida familiar i laboral 
- Servei de counseling 

 
 



• PROMOCIÓ DE LA SALUT, ESTILS DE VIDA 
SALUDABLE 

- Hospital sense Fum - programa de cessació tabàquica  
- Menjador laboral 
- Risc d’embaràs possible des de les 22 setmanes, a la pràctica la  
mitjana és a les 24 setmanes 
- Avançar visites i proves. 
- Potenciem exàmens de salut de retorn al treball 
- Potenciem la reincorporació amb adaptacions del lloc de treball 
- Política de canvi de lloc de treball per motius de salut 

 



• PARTICIPACIÓ EN LA COMUNITAT 
- Activitats de promoció de la salut compartides amb la 

comunitat 
- Activitats de promoció de la salut potenciant l’entorn local 
- Activitats de promoció de la salut en família i amics 

 



3- APROFITAR SINÈRGIES, som una 
organització de salut… 
 • COMISSIÓ PROMOCIÓ DE LA SALUT.  

- Metgessa del Servei de Prevenció n’és membre. 
- Objectius i activitats per a la ciutadania – activitats pels 
professionals. 

• ACTIVITAT FÍSICA 
- Grup caminades saludables 

• SERVEIS HOTELERS  
• Menú laboral - àpats més saludables   
• Identificació de menús 
• Màquines vending 

 



LIDERATGE 

• NECESSARIA IMPLICACIÓ DELS 
COMANDAMENTS 

- Formació en habilitats/rol, coaching. 
- Mensualment els passem dades d’absentisme (sense cost, però 
enguany procedirem a fer-ho). 
- Reunions trimestrals amb metgessa Servei de Prevenció per 
revisió de llista de casos  



PENDENTS… 

CULTURA: l’absentisme no és un tema de RRHH (només),  
ni és una tema del SERVEI DE PREVENCIÓ (només). 
DADES: indicadors - manca comparativa de sector 



 
 
 

 
 
 

 

LES NOSTRES DADES 
Índex d’accidentabilitat 



Absentisme (IT,AT i indispostos) 



 
 

MOLTES GRÀCIES! 
 

 
 

mcasanovas@ssibe.cat 
prevenció@ssibe.cat 
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