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Introducció

Categoria profesional
SM/HG

L’any 2008 es va realitzar la recollida de dades en Sant Joan de Déu
Serveis de Salut Mental, sobre el nivell formatiu del personal
d’Infermeria. Després de la integració de l‘Hospital General amb els
Serveis de Salut Mental i la creació d’un Parc Sanitari (PSSJD), l’any
2014 vàrem veure la necessitat d’elaborar una eina que ens
permetés conèixer el nivell formatiu i expertesa a nivell docent dels
professionals d’Infermeria.

Professionals

Auxiliar Fisioteràpia

2

Auxiliar Infermeria/TCAI

360

DUI / Grau d'Infermeria

272

Fisioterapeuta

2

Lliterer

19

(en blanco)

10

Total general

Objectius

665

Especialistes SM / HG

Establir un mapa de coneixement actualitzat del personal adscrit a la
Direcció d’Infermeria, ja que de la mateixa depenen 900 treballadors
amb gran varietat de categories professionals i especialitats.
Conèixer i detectar les necessitats formatives del personal
d’Infermeria. Conèixer i aprofitar els coneixements del personal y
afavorir les capacitats docents del mateix, en la oferta formativa del
nostre centre. Pretén ser una eina dinàmica i evolutiva amb
avaluacions periòdiques per part de les direccions (Infermeria i
Docència) y a la vegada una eina d’ús consultiu por part del
personal.

Etiquetas de fila
Geriatria
Llevadora
Salut Mental
en blanco

Especialitat d'Infermeria
4
8
56

Total general

68

Màster - Postgrau SM/HG

Material i mètodes
Disseny d’una enquesta de vida Curricular. Implicació dels
Supervisors dels diferents serveis, que les fan arribar al seu
personal, i aquests la realitzen de forma voluntària. Recollida de les
enquestes per part dels Supervisors Transversals (el quals han
implantat aquesta eina) i aclariment de dubtes que puguin sorgir.
Explotació de dades recollides por part de Direcció d’Infermeria.

Resultats

Cicle Formatiu de Grau Superior SM / HG

Sobre una mostra potencial de 900 treballadors que depenen de la
Direcció d’Infermeria, es recullen aproximadament les dades d’un
75% dels mateixos. A l’actualitat s’està realitzant l’explotació de les
dades recollides.

Conclusions
Pretenem recavar informació fidedigna
coneixements i a la vegada involucrar al
personal en l’activitat formativa Infermera.
Organitza:

Etiquetas de fila
Anatomia patològica
Documentació sanitària
Imatge pel diagnòstic
Integració Social
Pròtesis dental
(en blanco)
Total general

Professionals
17
18
17
20
12
581
665

Cicle Formatiu de Grau Mitjà SM / HG

i

actualitzada

dels

Etiquetas de fila
Professionals
Atenció a persones en situació de dependència
16
Cures auxiliars d'infermeria
310
Emergències sanitàries
4
(en blanco)
335
Total general
665

