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Antecedents  



 Objectiu general 

Compartir i millorar els 
coneixements, les 
habilitats i aptituds dels 
professionals sanitaris 
mitjançant la oportunitat 
de realitzar un intercanvi 
professional i participar 
en la realitat assistencial 
d’un altre centre.  



 Actualitzar els coneixements dels professionals. 

 Aprendre d’altres realitats i formes de fer.  

 Fomentar la motivació professional, el 
desenvolupament i lideratge a les organitzacions. 

 Potenciar la valoració dels recursos sanitaris. 

 Establir canals de comunicació entre professionals. 

 Prendre consciència i posar valor a la bona praxis a 
partir de les pràctiques basades en la evidència.  



 Metodologia I 

   Disseny: 

 5 setmanes. 

 Torn matí 

De dilluns a divendres. 

 1ª Setmana  d’orientació. 

 4 Setmanes de treball assistencial. 

 Rotació d’especialitats. 



 Metodologia II 

   Procés d’adaptació: 

 

 Conèixer l’organització, espais, 
distribució i el material.  

 Identificar els rols professionals.  

 Establir lligams amb el personal 
expert referent.  

 Compartir coneixements. 



 Resultats I 

Organitzatius: 
 
 Triatge compartit 
 Organització per nivells 
 Unitat de semi crítics 
 Gestió de personal 



 Resultats II 

Seguretat del pacient i confidencialitat: 
 
 Identificació del pacient al minut 1  

 
 Confidencialitat de les dades 

NUMERO     PORTA 
CAFO1107       A 
DIOL1205A      T 



 Resultats III 

Recursos materials e 
innovació: 
 Optimització del 

temps 
 Busca persones 
 “Infermerita” 
 Material de 

prevenció 

Carro de guixos 

Anti-punxades 

Porta hemos 

Busca-persones 

“Infermerita” 

Tablets 



 Conclusions I 

Professional: 

 Conèixer altres 
realitats.  

 Impacte positiu en 
l’usuari, família, 
professional i la 
institució 



 Conclusions II 

Personals: 

 Experiència enriquidora 

 Acolliment excel·lent 

 Trobada amb antics 
companys 



 “Siempre se puede aprender algo, debemos ser críticos y 
reconocer que hay cosas que debemos cambiar” 

Antonio Justo 
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