
Els centres de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu són obres de l’Església. 
El seu model assistencial–evangelitzador està orientat a potenciar l’atenció integral

de les persones que pateixen malalties i/o estan en situació 
de vulnerabilitat social seguint l’estil de Sant Joan de Déu. 

Per això, a més de fonamentar-se amb els criteris d’atenció que
marquen les ciències socials i de la salut, s’inspiren en les línies que promou

el Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral

INTEGRALITAT
El Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa

(SAER) està integrat en l’organigrama de
cada centre formant part dels equips

assistencials o socials. Per això, té establerts
els protocols d’acollida, les àrees

d’intervenció i els recursos dels que disposa,
i coopera amb la seva presència, el seu

testimoni i la seva acció a la cura i a
l’acompanyament de les persones ateses. 

 

ESPIRITUALITAT
Considerem a la persona com una realitat
plural estructurada i constituïda per les
dimensions biològica, psíquica, social i

espiritual. Per això, és un element
essencial de la nostra assistència disposar
d’un servei professionalitzat que s’orienti

a la cura de la dimensió espiritual i 
 religiosa de les persones a les que
atenem, de les seves famílies i dels

professionals dels centres.

El SAER és un servei d’orientació
terapèutica. Per això, la seva acció

s’organitza segons un model que
garanteix la qualitat de l’atenció i la cura

de la dimensió espiritual i religiosa en base
a la gestió per processos, adaptats a la
realitat de cada centre, realitzant una

revisió i avaluació continuada dels
mateixos.

El SAER té en compte la diversitat de
cultures i d’experiències espirituals i

religioses en la seva acció assistencial.
Per això, els seus professionals tenen la

formació adequada en aquestes matèries 
i són respectuosos amb les diferents

tradicions religioses i filosofies de vida de
las persones, dialogant i atenent les

necessitats particulars que expressen..
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L’Orde Hospitalari té una missió d’evangelització que
consisteix en seguir les petjades de Jesús de Natzaret,

bon samarità, així com viure i manifestar, avui, el do
heretat de Sant Joan de Déu, de manera renovada i com
a resposta a les necessitats i expectatives de les persones
que pateixen. L’atenció espiritual i religiosa contribueix de

manera decisiva a la realització de la missió
evangelitzadora de cada Obra.

HOSPITALITAT
El professional SAER s’identifica plenament amb el carisma
hospitalari. Per això en la seva acció professional encarna

l’espiritualitat de l’Orde Hospitalari a través de l’estil del fundador
que promou l’acostament, la compassió, l’acollida, l’acompanyament,
el consol, l’amor i l’empoderament (dignitat) de totes les persones a

les que atén.

UNIVERSALITAT
Els centres de l’Orde Hospitalari tenen

una àmplia projecció compartint el mateix
carisma, valors i principis. Per això, els
SAER promouen l’esperit de treball en

equip, col·laborant i coordinant-se amb les
línies que es promouen a nivell Provincial,

Regional (Regió Europea) i Mundial.  

SENSIBILITAT
L’Orde Hospitalari centra la seva atenció

en les persones que més pateixen. Per
això, el SAER procura una cura especial a
aquelles persones en situacions de major
vulnerabilitat i de patiment estenent la

seva tasca durant tot el cicle vital, posant
especial atenció a l’acompanyament en els

processos de final de vida.
 
 

HUMANITAT
Els professionals del SAER coordinen la

seva acció amb els altres serveis
assistencials, socials i transversals
aportant la seva professionalitat i

personalitat específica. Per això, en la
seva intervenció cerquen un adequat

equilibri entre la tècnica i la humanització
en les relacions terapèutiques.

ADAPTABILITAT
Històricament l’atenció espiritual i

religiosa s’ha desenvolupat per Sectors.
Per això, els SAER adapten les seves

accions a les capacitats i a les necessitats
espirituals i religioses particulars de

cadascú posant especial atenció en les
característiques pròpies de cada sector

d’atenció.
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