MEMÒRIA 2014 – AMICS DE L’HOSPITAL DEL MAR

AMICS de l’Hospital del Mar
Hem nascut fa dos anys com entitat vinculada al Parc de Salut MAR, de la mà de
persones compromeses amb el benestar, la salut, la recerca i l’atenció sanitària
professional i de qualitat.
Els impulsors som professionals de l’Hospital del Mar, antics treballadors, pacients
agraïts, empreses i persones conegudes de la societat civil que volem contribuir a
fer-ho possible.

Parc de Salut MAR
Assistència

Recerca

Docència

Hospital del Mar

IMIM – Insitut Hospital del Mar
d’Investigacions Mèdiques

Institut Bonanova de FP Sanitària

Hospital de l’Esperança

Escola Superior d’Infermeria del
Mar (adscrita a la UPF)

Centre Fòrum

Facultat de Medicina UAB

Centre Peracamps

Facultat de Ciències de la Salut i
de la Vida UPF

Centre Dr. Emili Mira
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La nostra VISIÓ:
Volem crear una xarxa de persones,
empreses i entitats implicades i
compromeses, que impulsi projectes
socials, solidaris, de transformació i
innovació a l’Hospital del Mar.

La nostra MISSIÓ:
Aconseguir la col·laboració de
ciutadans, empreses i entitats de la
societat civil, per tal de contribuir a
l’excel·lència en l’atenció a la salut de
les persones.
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ACTIVITATS 2014
Durant el 2014 hem posant en marxa moltes accions.
En destaquem les següents:
1. Inici de la Campanya “els 100 primers AMICS”:
Entre setembre i desembre de 2014 s’ha donat a conèixer la
iniciativa a professionals de l’Hospital.
a) Secretàries
b) Comitè d’empresa
c) Personal d’infermeria, principalment aquells que
estan en contacte amb ususaris que freqüenten
l’Hospital de manera continuada, i també a tots els
serveis que ho han sol·licitat:
Hospitals de Dia: endocrí, cardiologia, reumatologia,
pneumologia, dolor agut i crònic
Infermeres Gestores de Casos
Consultes Externes
Nefrologia
Digestiu
Oncologia
Psiquiatria i Tòxics
Urgències
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ACTIVITATS 2014
2. Elements de Comunicació
A)

Realització de la Web

B)

Realització del Fulletó

C)

Elaboració de Formularis i Bases de Dades

D)

Realització de Dossiers de Presentació per a Empreses i per a
Presentacions Internes

E)

Realització de la Memòria 2013

F)

Elaboració de Cartes d’Agraïment a Donants

3. Disseny de la Campanya Externa dirigida al petit donant
A)

Presentació dels AMICS a entitats que participen del Programa de
Voluntariat.

B)

Creació d’elements de suport per al Punt Informatiu.

C)

Elaboració del Pla Editorial per promoure la presència d’AMICS a les Xarxes
Socials.

D)

Preparació de la Campanya Face to Face (F2F), contactes i valoració de
propostes d’empreses especialitzades.
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ACTIVITATS 2014

4. Campanya Grans Donants.
A)

Creació d’un equip motor i un equip de suport.

B)

Realització de sessions formatives amb aquesta
finalitat.

C)

Identificació d’empreses i possibles grans donants del
territori pròxim a l’Hospital del Mar: W Hotel, Hotel ARTS,
Desigual, Cottet, Bimbo... Etc.

5. Identificació de nous projectes
A)

Constitució de la comissió de selecció i avaluació de
projectes.

B)

Elaboració de criteris de selecció

C)

Avaluació dels nous projectes: Un Respir Al Càncer de
Mama, Músicoteràpia per a l’àrea de Rehabilitació.

EL PAS A FUNDACIÓ
UN GRAN PAS
L’objectiu de ser una entitat
sòlida i que generi confiança
passa per tenir una forma jurídica
que ho sostingui. És per això que
una bona part dels esforços han
estat destinats a buscar
finançament i recursos per
créixer i poder constituir la
FUNDACIÓ AMICS de l’Hospital
del Mar.
Gràcies a empreses i donacions
particulars, hem pogut reunir tot
allò que cal per tramitar aquest
canvi, que ens permetrà arribar
molt més lluny.

Palex

Club Natació Atlètic
Barceloneta

AMGEN
Grup Marcove

AMGEN

Família
AficionArte

Caus-Cisquella
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PROJECTE PER CURAR AMB EL SOMRIURE
Aquest projecte amb Pallapupas té com a
protagonistes els infants ingressats al Servei de
Pediatria de l'Hospital. Dos professionals de l'art del
clown porten a terme una gran tasca
d'acompanyament i afegeixen un somriure en el dia a
dia de l'ingrés hospitalari, aportant calidesa, humor i
tendresa a la relació amb nens i familiars.
Més de 2000 nens i nenes atesos a l’hospital durant
el 2014 han pogut somriure, malgrat la malaltia,
gràcies a la presència de Pallapupas.

Travessa Solidària Menorca-Mallorca a favor dels
Pallapupas a l’Hospital del Mar
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PROJECTE “VIDA AL FINAL DE LA VIDA”
(MUSICOTERÀPIA)
La música, el so i el moviment
aconsegueixen millorar el benestar i
pal·liar el patiment dels pacients
ingressats en la Unitat de Cures
Pal·liatives.
Aquest programa ha beneficiat a quasi
100 pacients, en les gairebé 400
sessions de musicoteràpia, durant el
2014.
Això representa un increment d’un
181% respecte el número de sessions de
l’any anterior i un 157% en el nombre
de malalts atesos.
S’està estudiant la seva ampliació a
malalts d’altres àmbits com per
exemple, el Servei de Rehabilitació.
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Amics de l’Hospital del Mar
Edifici Hospital del Mar
Passeig Marítim 25-29
08003 Barcelona
Telèfon de contacte 93 248 38 87
Email amics@hospitaldelmar.org
http://www.amicsdelhospitaldelmar.org
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