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Agenda 
 

• Antecedents. Per què una INFOTECA? 

• Pla estratègic 2016-2020. Projecte transversal 2. 

Informació i educació terapèutica al pacient, 

familiar i cuidador. 

• Característiques de la InfotecaCLÍNIC.  
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Grup interdisciplinari de Treball d’Informació i Educació Terapèutica (GTIET) 

Antecedents. Programa Atenció Cronicitat 2013 
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http://www.intra.csc.es/inventari_activitat/ 

http://www.intra.csc.es/inventari_activitat/


 
Grup focal. Anàlisi dels materials 

membres GTIET i un pacient crònic 
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Programes, activitats i materials  
Grups de pacients i familiars  
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Propostes dels professionals en relació als materials 

 
 Unificació de criteris per la confecció/edició  

Plantilles en diferents formats.  

Accesibilitat vía web /intranet/SAP.   

Diferents idiomes (multiculturalitat)  

Llista de webs acreditades per patologies.  

Us transversal dels materiales (Hospital- A Primària).  

Recomendacions específiques per a  pacientes depenents. 

Elaborar materials específics pacients amb multimorbiditat 
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Pla Estratègic 2016-2020 

Reptes importants: Centrar-nos en les 
persones 

Pensar, fer-nos preguntes i 
escoltar les respostes i actuar 

Pacients Recursos Professionals 

“El nou Pla és, a més d’un full de ruta que ens guiarà 

cap al futur, una invitació a participar-hi.” 
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Projectes Transversals: Pacients 

1.Estructuració de la participació del pacient 

2. Informació i educació terapèutica al pacient, familiar i cuidador 

3.Millora de les consultes externes 

4.Millora de l’hospitalització 

5. Assistencials complementaris 

6.No assistencials complementaris 

7.Cap malalt en una llitera >24 hores 

 8. Programació quirúrgica 

2.a. Portal de Salut- Web i web 

5.a. Rehabilitació 

5.b. Maneig del dolor 

5.c. Nutrició 

5.d. Final de vida 

5.e. Cuidar al cuidador/ família 

6.a. Senyalèctica i orientació dins l’hospital 

6.b. Identificació professionals i uniformitat 

6.c. Adaptació a discapacitats i a idiomes i cultures 

6.d. Altres serveis: wifi, cafeteria, accés a llibres i 

revistes electròniques, assessorament legal 
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Participants n=52 
• Hospital 46-AP 2   

• Pacients 4  

 

52.Gemma Yago                        ICMDM 

       INFOTECA 
•Jordi Vilardell 
• MLluisa Vivó 
• Inma Grau 
• Joan Escarrabill 
• Roser Cadena 
• Margarida Jansà 
• Ferran Garcia 
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Objetiu 

 
Creació de la Infoteca com a  registre i repositori de 

materiales d’ informació i educació terapèutica. 
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Es recomana la participació  
dels pacients des un inici 

Metodologia (I) Criteris de qualitat dels materials 
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1. Direcció de Sistemes elabora via intranet de l'hospital 

l’estructura de la INFOTECA amb cercador per  

a. Paraules clau.  

b. Institut/ Servei/ Unitat/ Grup de treball.  

c. Tipus de material.  

 

2. Elaboració i inclusió: 

a.  Procés Normalitzat de Treball. 

b. Recomanacions per l’ elaboració de materials. 

c.  Adaptació programa INFLEZ-FERNANDEZ HUERTAS.  

d. Formulari entrada de materials  

 

 

 

14 

Metodologia (II) 

 

PT2. Información y Educación Terapéutica al paciente, familiar o cuidador 
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 3. El grup de treball GTIET defineix i consensua tipus de materials i el circuit que 
seguiran per a ser inclosos en la Infoteca, previ registre en el formulari:  

 

a. Materials de nova creació per autors del centre. Setmanalment el GTIET 
valorarà idoneïtat, pactarà si escau canvis amb els autors i passarà al 
sistema EDICIÓ. Reavaluació del material pels autors i pacients. Edició final i 
inclusió a la Infoteca.  

 

b. Materials externs realitzats Societats Científiques, Departaments de Salut, 
Ministeri de Salut .... 

 

a.  Materials  que la autoria són professionals del centre editats per una altra 
entitat.   

 

Reavaluació dels materials bianual 

Criteris de qualitat segons requisits Health Promoting Hospitals (HPH) 
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Metodologia (III) 
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Metodologia (IV). Serveis editorials 

        seguint els criteris i recomanacions HPH  

 

Textos: 

• Estructuració de continguts. 

• Correcció d’estil. 

• Correcció ortotipogràfica. 

• Adequació nivell de llenguatge. 

• Adequació de termes mèdics. 

• Traducció al català o castellà. 
 

Il·lustracions: 

• Necessitat. 

• Relació amb el text. 

• Especificacions gràfiques. 

 

Disseny: 

• Tipografia: tipus, cos, negretes, 

rodones, cursives. 

• Estructuració gràfica dels continguts: 

capítols, subcapítols, destacats... 

• Repartiment text, blancs i il·lustracions 

en la pàgina. 
 

Edició 

• Edició digital. 

• Edició per a impressió en paper. 

• Coordinació amb proveïdors externs i 

interns (grafisme, Audiovisuals HCB). 

 

|16| 



Pla Estratègic 2016-2020 

PT1  Estructuració de la participació del pacient 

PT2. Informació i Educació Terapèutica al pacient, familiar o cuidador 

 

Metodologia (IV) Circuit dels materials 
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Revisió pacients 
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Resultats (I)  Pàgina principal Infoteca 
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Resultats (II) Accesibilitat Infoteca 
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Pàgina principal intranet Historia Clínica. Portal profesional 
 Enlaces de interés 

https://intranet.clinic.cat/?q=ca/infoteca 

 
Hospital  

3 Centres d’Atenció Primària CAPS-BE 

PT2. Información y Educación Terapéutica al paciente, familiar o cuidador 

https://intranet.clinic.cat/?q=ca/infoteca


Resultados (III) Fitxa de cada material. 

Versions en català i castellà 

Mateixa iconografia  https://portal.hospitalclinic.org/ 
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https://portal.hospitalclinic.org/
https://portal.hospitalclinic.org/


Pla Estratègic 2016-2020 

PT1  Estructuració de la participació del pacient 

PT2. Informació i Educació Terapèutica al pacient, familiar o cuidador 

 

Conclusió .  

la InfotecaCLÍNIC aporta: 

• Repositori únic 

• Transversalitat 

• Accessibilitat 

• No duplicitats 

• Adequació 

• Qualitat 

• Disseny de marca CLÍNIC 

• Suport als professionals en la confecció i edició. 
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Projectes Transversals: Pacients 

1.Estructuració de la participació del pacient 

2. Informació i educació terapèutica al pacient, familiar i cuidador 

3.Millora de les consultes externes 

4.Millora de l’hospitalització 

5. Assistencials complementaris 

6.No assistencials complementaris 

7.Cap malalt en una llitera >24 hores 

2.a. Portal de Salut- Web i web 

5.a. Rehabilitació 

5.b. Maneig del dolor 

5.c. Nutrició 

5.d. Final de vida 

5.e. Cuidar al cuidador/ família 

6.a. Senyalèctica i orientació dins l’hospital 

6.b. Identificació professionals i uniformitat 

6.c. Adaptació a discapacitats i a idiomes i cultures 

6.d. Altres serveis: wifi, cafeteria, accés a llibres i 

revistes electròniques, assessorament legal 
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InfotecaCLÍNIC  

Servei de materials d’Informació i Educació Terapèutica 

(IET) per a pacients, familiars i cuidadors 


