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I. ANÀLISI DE SITUACIÓ*

La situació de la informació i el coneixement en ciències de la salut es caracteritza per:

• Ser complexa

• Ser canviant

• Ser abundant

• Presentar una qualitat irregular

• Caducar

• Incorporar innovacions tecnològiques

• Anticipar nous desenvolupaments

• Tendir cap el accés universal i immediat

• Ser necessària la seva transferència i aplicabilitat a la presa de

decisions per demostrar la seva utilitat.



*Per una anàlisi detallada de situació veure l´informació adjunta: Article de Quark
“Bibliotecas en ciencias de la salud: El futuro de la gestión del conocimiento” Revista
Quark 1999, núm. 14, p24-36 i “El Usuario informado” (en premsa).

II. VISIÓ DEL PROJECTE

1. INTEGRADOR D’INSTITUCIONS - Centre de Documentació en Ciències de la
Salut i de la Vida de Catalunya:

• Universitats
• Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears – Societats

Científiques
• Col·legis Professionals
• Administració Pública Sanitària
• Hospitals
• Centres d’Atenció Primària
• Centres Sociosanitaris
• Biblioteques
• Companyies d’Assegurances
• Indústria Privada de R+D
• Entitats privades
• Organitzacions de Consumidors i Usuaris
• Organitzacions sense ànim de lucre
• Organitzacions No Governamentals

2. VINCULANT

• Professionals i usuaris
• Acadèmia i món professional
• Sector públic i sector privat
• Nacional i internacional
• Recerca, formació, avaluació i disseminació

3. MODERN

• Noves tecnologies de la informació i la documentació
• Participatiu
• Gestió del Coneixement



• Multidisciplinar
• Intersectorial
• Integrador de necessitats comunes
• Qualitat de servei

4. INTERNACIONAL

• Àmbits d’influència: idiomàtic
geogràfic

• Àmbits d’interès específic: tecnologia
disseminació

5. PENSAMENT GLOBAL, ACTUACIÓ LOCAL

• Col·laboració nacional i internacional
• Captació de productes del coneixement
• Integració comunicativa
• Informació reactiva als clients
• Orientat a les necessitats dels usuaris
• Cerca i resposta proactiva de necessitats específiques
• Disseny d’estratègies de disseminació
• Transferència de coneixement a la pràctica professional

6. GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

• Producció de coneixement i recerca específica
• Educació per la societat del aprenentatge i formació específica
• Síntesi i integració  de coneixement i avaluació
• Transferència del coneixement i disseminació d’informació
• Implementació del coneixement
• Educació interactiva

III. MISSIÓ

Proporcionar i oferir la informació i el coneixement per promoure entre els
professionals de la salut i els usuaris un procés de presa de decisions de qualitat més
racional i basat en l´evidència.

Adreçar i atendre les necessitats actuals i futures d´informació i coneixement dels
professionals de la sanitat, dels professors, dels estudiants i dels usuaris mitjançant



estatègies de documentacio específica que incorporin noves tecnologies de la
informació i la comunicació.

Promoure la creació, captura, selecció, classificació, síntesi, integració, transferència i
disseminació del coneixement en ciències de la salut i de la vida per afavorir una
millora del benestar de la població.

IV. VALORS COMPETENCIALS

Prestigi Coneixement
Qualitat de Servei Comunicació
Cohesió institucional Excel·lència
Eficiència Formació continuada
Creativitat Imatge
Autonomia Innovació - Progrés
Flexibilitat Visió comuna
Adaptabilitat Treball en equip
Modernitat Solució de problemes
Transparència Orientació a l’usuari
Rigor Participatiu
Rapidesa Responsabilitat

V. ESTRUCTURA

1.- BIBLIOTECA PRESENCIAL

Fusió de tres biblioteques mèdiques

ACMCB
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Unitat Docent de la UAB a Sant Pau

Centre de Teledocumentació

2.- BIBLIOTECA DIGITAL – ELECTRÒNICA

Bases de dades bibliogràfiques



Genèriques:
Medline
Healhstar

Específiques:
Aids
Bioethicsline
Cancerlit

Col·lecció bàsica de 60 revistes a text complert
Productes de síntesi de l´evidència científica: Cochrane
Collaboration, ACP Journal i Clinical Evidence

425 sumaris de revistes.

Interfase comuna

3.- CENTRES DE DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICS O DE GESTIÓ DEL
CONEIXEMENT

Serveis:
Proactius
Creació de productes específics de gestió del coneixement
Captació de documentació
Activitats de síntesi i integració d’informació
Disseminació d’informació específica
Butlletí electrònic
Interconsulta professional
Documentació personalitzada
Comitè Científic
Biblioteca de projectes

4.- DOCÈNCIA TEMÀTICA (Via Fundació Doctor Robert)

Estructura

Mestratge
Cursos específics monogràfics
Sistema de ensenyament bimodal: presencial i a distància

Temàtica

Documentació
Medicina basada en l’evidència - Guies de pràctica clínica



Avaluació i Gestió Clínica
Ètica
Gestió del coneixement
Recerca
Anàlisi qualitativa

5.- DESENVOLUPAMENT

Recerca específica
Programa de formació de becaris corporatius
Biblioteca de projectes específics

VI. SERVEIS (a determinar condicions i calendari)

1.- BIBLIOTECA PRESENCIAL:

• Accés a la biblioteca
• Gestió de llibres
• Centre de teledocumentació
• Gestió de cerques a bases de dades bibliográfiques
• Gestió de referències

2.- BIBLIOTECA DIGITAL – ELECTRÒNICA

• Bases de dades bibliogràfiques
• Accés a col·lecció bàsica de revistes
• Accés a revistes específiques
• Llibres digitals (en el futur)
• Sumaris de revistes biomèdiques

3.- CENTRES DE DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICS O DE GESTIÓ DEL
CONEIXEMENT (Serveis electrònics)

      

• Creació de coneixement:
Recerca en documentació
Impacte de les noves tecnologies en els professionals i en
els usuaris
Avaluació de la qualitat de les guies de pràctica clínica i
de l´informació biomèdica



Ètica

• Síntesi i integració del coneixement:
Cerca de documentació
Preparació de material per a respondre a problemes
específics
Suport metodològic
Actualització – adaptació de documentació
Projectes específics de consultoria: meta-anàlisi, guies de
pràctica clínica i anàlisi econòmic

• Disseminació del coneixement:
Edició de documents
Transferència electrònica de coneixement
Butlletí electrònic
Biblioteca de projectes

• Serveis específics:

Suport tècnic per a la facilitació de reunions de consens
Suport tècnic electrònic puntual per la planificació i gestió
sanitària
Consultoria presencial
Documentació personalitzada

4.- DOCÈNCIA I DESENVOLUPAMENT

• Presencial i interactiva
• Ensenyament a distància – telemàtic
• Àrees i programes específics
• Becaris en formació
• Recerca en:

1) Meta-anàlisi: Fibrosi quística de pàncreas.
2) Qualitat de vida: Esclerosi múltiple.
3) Avaluació de guies de pràctica clínica (projecte

AGREE- BIOMED II).
4) Avaluació de qualitat de webs.
5) Avaluació d´estudis econòmics.


