NOTA DE PREMSA
PREMIS 2017 A LA QUALITAT EN SANITAT, ORGANITZAT PER LA FUNDACIÓ AVEDIS
DONABEDIAN

Serveis Funeraris de Barcelona-Mémora entrega el
Premi a l’excel·lència en qualitat en hospitals
•

L’entitat funerària patrocina per sisè any consecutiu un premi en l’àmbit
sanitari, que s’emmarca dins de la seva política de Responsabilitat Social

Barcelona, 12 de gener del 2017.- Serveis Funeraris de Barcelona - Mémora
patrocina el premi Avedis Donabedian a l’Excel·lència en Qualitat en Hospitals que
enguany s’ha atorgat a l’Hospital Plató de Barcelona. La Directora general de
Serveis Funeraris de Barcelona-Mémora, Silvia Ramis, i el Director Corporatiu de
Captació i Prescripció, Joan Berenguer, ha lliurat el premi al Sr. Tomás Alonso
Carrasco, Director Assistencial de l’Hospital Plató.
L’entrega ha tingut lloc durant l’acte de celebració del “Concert de Cap d’Any de la
Sanitat” al Palau de la Música Catalana davant de més de 2.000 persones de l’àmbit
de la salut, universitats i gestió hospitalària i ha estat presidit per l’Honorable
Conseller de Salut, Sr. Antoni Comin. També ha comptat amb la presència del Dr.
Alvar Net, President del Patronat de la Fundació Avedis Donabedian, la Dra. Rosa
Suñol, Directora de la Fundació, i la Sra. Paula Wilson, Presidenta de la Joint
Commission International.
L’Hospital Plató ha estat reconegut per la seva capacitat d’adaptar-se als canvis,
establir aliances i aprofitar les oportunitats per millorar especialment en matèria de
responsabilitat social corporativa i qualitat assistencial. Cal destacar els projectes
d’educació per la salut “Salut al Carrer”, la col·laboració amb una ciutat de Senegal
i les seves experiències assistencials que consisteixen en una millor gestió dels
processos, la implementació dels equips de gestió assistencial mèdics amb
l’objectiu de donar als serveis la capacitat i les eines per planificar les seves
activitats en benefici del pacient.
Aquesta és la sisena vegada que l’entitat funerària patrocina un guardó de l’àmbit
sanitari i s’emmarca en la política de Responsabilitat Social Corporativa d’SFBMémora de retornar a la societat part del que aquesta li encarrega. A més, dóna
suport als professionals de centres sociosanitaris, hospitals i residències per la
millora de la qualitat assistencial als malats, així com a l’atenció d’aquests i dels
seus familiars en el procés final de la vida.

Serveis Funeraris de Barcelona–Mémora
Mémora és el primer grup a Espanya i Portugal de serveis funeraris, tanatoris,
crematoris i gestió de cementiris. Al 2015 va realitzar més de 47.000 serveis
funeraris i 17.000 incineracions, i més de 43.000 famílies van ocupar les seves
sales de vetlla a Espanya i Portugal.
A tota Espanya, el grup explota i gestiona 128 tanatoris, 26 crematoris i 23
cementiris, oferint servei a nivell local amb solucions nacionals i visió internacional.
Mémora, a través de Serveis Funeraris de Barcelona, ofereix servei a Barcelona i a
la seva àrea metropolitana, gestionant els tanatoris de Sancho de Ávila, Les Corts,
Collserola, Sant Gervasi, Mémora Molins de Rei, Mémora Esplugues de Llobregat i
Mémora L’Hospitalet; així com diverses oficines situades en els diferents districtes
de la ciutat de Barcelona i Àrea Metropolitana i els grans hospitals.

Fundació Avedis Donabedian
La Fundació Avedis Donabedian va crear ara fa 26 anys els Premis a la Qualitat en
Sanitat amb l’objectiu de reconèixer diferents aspectes de la qualitat dels centres i
marcar les tendències de desenvolupament futur de les diferents àrees. Els premis
es van agrupar en informació social i transparència, millora de la qualitat en els
diferents sectors de salut i social i reconeixement a persones d’especial rellevància.
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