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Convocatòria 2006 de Projectes de Millora de Qualit at de l’IMAS.  

Convocatòria 002 
 

30 de març de 2006 
 

 

Introducció 

 

Un dels eixos bàsics del desenvolupament del programa de qualitat de l’IMAS (IMASQual) és 

incentivar i donar suport a iniciatives específiques de millora de qualitat que estiguin portant a 

terme els diferents col·lectius de professionals de l’IMAS.  

 

En l’actualitat a l’IMAS ja hi ha un important nombre d’iniciatives (programes, grups de treball, 

comissions o projectes específics) orientades a la millora de la qualitat, algunes d’elles amb 

una llarga trajectòria de treball. El ‘Directori d’Iniciatives de Millora de Qualitat’ en recull més 

de setanta. L’objectiu d’aquest Directori és difondre entre els professionals els diferents 

treballs que es realitzen, emfatitzant-ne els resultats assolits.  

 

Un dels objectius de l’IMASQual és contribuir a potenciar el component avaluatiu de les 

iniciatives que es porten a terme: des de l’anàlisi de situació a l’impacte de la intervenció o 

programa de qualitat.  

 

La present convocatòria està orientada a donar suport a aquells grups que treballen en 

projectes de qualitat per tal que puguin avaluar els resultats de les seves intervencions. L’any 

2005 va tenir lloc la primera convocatòria, que va obtenir la participació de 14 projectes, amb 

més de 110 professionals implicats, i que es va concloure amb la concessió de tres ajuts a 

projectes que actualment formen part dels objectius de l’IMASQual. En aquesta segona edició 

la convocatòria s’emmarca dins el nou Pla de Qualitat de l’IMAS 2006-2008, que fixa uns 

objectius prioritaris per a aquest període (annex 1), que han de ser un referent per a la 

formulació dels projectes que es presentin.  
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La selecció del projecte comportarà el compromís institucional de donar suport a la 

intervenció que es proposa, a més de facilitar els recursos per al disseny, elaboració i 

avaluació dels resultats del projecte. 

 

Els projectes aprovats passaran a formar part del conjunt d’accions que conformen el pla de 

Qualitat de l’IMAS. 

 

 

Objectius 

 

• Donar suport a aquells grups de professionals de l’IMAS que exposin iniciatives que 

tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de l’atenció sanitària als centres de l’IMAS. 

 

• Fomentar el desenvolupament formal de projectes de qualitat que incorporin com a part 

fonamental l’avaluació dels resultats, és a dir, l’anàlisi de l’impacte del propi programa en 

relació als objectius proposats. 

 

 

Bases de la Convocatòria 

 

3.1 Qui s’hi pot presentar 
 
Els treballadors de l’IMAS. S’entén com a treballador tota persona que hi tingui una 

contractació laboral estable. Es permetrà que un màxim del 25% dels participants en el 

projecte no compleixin aquests requisits per tal d’incorporar, si s’escau, algun professional 

extern que sigui indispensable per a la realització del projecte; en tot cas s’haurà de justificar 

detalladament. El professional que signi com a coordinador del grup haurà de ser treballador 

de l’IMAS. 

 

 

 

 

3.2. Característiques del projecte 



 

PROJECTES ESTRELLA 3 

 

• Qualsevol iniciativa ha d’incorporar els elements bàsics del Cercle de Millora Contínua de 

Qualitat:  

Avaluació d’una situació � 

�Detecció del objectius de millora � 

�Definició d’accions de millora � 

�Aplicació d’accions de millora i altre cop � 

�Avaluació. 

• Es considera que la implantació i avaluació d’un projecte de qualitat comporta un període 

de temps d’entre 2 i 3 anys, si bé en casos excepcionals podria ser d’un any.  

 

 

3.3 Memòria del projecte 

 

La memòria del projecte ha d’incloure com a mínim: 

• Professionals que presenten el projecte, especificant la persona que coordina el grup. 

• Resum estructurat: justificació, objectius, metodologia, resultats esperats (300 paraules).  

• Antecedents i bibliografia  

• Justificació (màxim una pàgina) 

• Metodologia (màxim 3 pàgines) 

• Consideracions ètiques atribuïbles a les intervencions proposades en el projecte 

• Pla de treball: calendari 

• Resultats esperats (màxim 1 pàgina). 

• Aplicabilitat esperada a l’IMAS (màxim 1 pàgina) 

• Pressupost: recursos necessaris per la realització del projecte (amb el repartiment per 

anys). S’han de distingir els recursos necessaris per al procés de disseny, recollida de 

dades i avaluació, de les derivades de la intervenció lligada a l’aplicació de l’acció de 

millora.  
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3.4 Dotació econòmica 
 
• El total del pressupost del projecte no podrà superar la xifra de 17.000 €. Aquest import 

servirà per finançar les despeses de disseny, recollida de dades i avaluació1.  

 

• La dotació de la segona i tercera anualitat dependran d’un informe favorable de 

seguiment.  

 

 
3.5. Dates de presentació i resolució 
 
• La data límit per presentar les sol·licituds per optar a la convocatòria és el dia 2 de juny de 

2006 a les 13h. 

 

• La sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del Servei d’Avaluació i Epidemiologia 

Clínica: Cristina Galindo, tel. 93.248.33.08 o a l’e-mail “cgalindo@imas.imim.es”. 

(prefabricat 1r pis).  

 

• Es farà públic un llistat dels projectes presentats i admesos als taulers d’anuncis de 

recursos humans de cada centre de l’IMAS i a l’apartat de Qualitat de la Intranet. 

 

• Els resultats de la selecció dels projectes es faran públics i també es comunicaran 

individualment al coordinador del projecte no més enllà del 15 de juliol de 2005. 

 

3.6. Criteris d’avaluació i selecció  
 

El procés de convocatòria, selecció i avaluació dels projectes el realitzarà el grup de 

Coordinació del programa de Qualitat de l’IMAS.2 

 
El Grup de Coordinació farà una avaluació estructurada de cada memòria responent als 

criteris de la taula amb una valoració entre 0 i 10. Cadascun d’aquests criteris tindrà una 

aportació a la puntuació final segons es recull a la taula següent. 

                                                 
1 El volum de l’ajuda concedida, així com la seva disposició temporal, podrà ser modificada per la decisió del Grup 
de Coordinació.  
2 Rosa Balaguer, Jordi Bruguera, Xavier Castells, Francesc Cots, Víctor Curull, Lluís Grande, Cristina Iniesta, 
Pepa Gili, Pilar Torre, Jordi Vallès, Jordi Varela, M Jesús Vilar. 
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Criteris que es valoraran: 

Criteris Aportació a la valoració final 

Qualitat intrínseca del projecte (validesa) (20%) 

Impacte potencial en la millora de la qualitat assistencial (30%) 

Factibilitat (20%) 

Oportunitat (relació amb els objectius de Pla de Qualitat de l’IMAS 

2006-2008) (annex 1) 

(20%) 

Transversalitat (5%) 

Multidisciplinarietat (5%) 

 

 

Acord de desenvolupament del projecte. 

 

Un cop seleccionat, s’haurà d’establir un acord de realització del projecte entre els membres 

del projecte i la Direcció de l’IMAS. 

En aquest acord constarà com a mínim: 

 

• Els compromisos d’aplicar les accions de millora i d’aportar els recursos per fer front a les 

necessitats que es generin per aquests motius. 

• S’establirà la millor manera de fer front a les necessitats de recursos per al disseny i 

avaluació del resultats.  

• La data d’inici del projecte. 

 

 

Seguiment  

 

El coordinador del projecte haurà de presentar anualment una memòria a la secretaria 

del Servei d’Avaluació i Epidemiologia Clínica (SAEC) que justifiqui l’acompliment del 

pla de treball i els acords detallats en l’acord de realització. 
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Annex 1 . Objectius del Pla de Qualitat de l’IMAS ( IMASQual) 2006-2008 
 

  
Dimensió: Atenció centrada en el pacient  

Millorar la informació que es dóna al malalt i família sobre el procés clínic 

Millorar la informació que es dóna al malalt i família sobre el procés administratiu 

Posar en funcionament el Pla de Seguretat i confidencialitat de les dades personals i clíniques 
de què disposa l’IMAS 
Dimensió: Seguretat clínica 

Millora de qualitat en l’administració dels fàrmacs als pacients ingressats als hospitals de 
l’IMAS 

Disminució de les complicacions infeccioses associades als catèters  

Reavaluar el compliment d’higiene de les mans entre el personal sanitari. 

Creació d'un sistema d’informació automatitzat per a riscos i efectes adversos lligats a l’ingrés 
hospitalari 
Dimensió: Efectivitat clínica  

Revisar/adequar el circuit que segueix la documentació clínica del malalt, per tal de garantir la 
correcta assistència 

Avançar en la definició i implementació de vies clíniques 

Avaluar el compliment de protocols assistencials 

Afavorir la coordinació de tot l’equip assistencial en el que fa referència a l’atenció al pacient 

Automatitzar l’obtenció d’indicadors del SisQual 

Dimensió: Eficiència en l’ús de recursos 

Programa de coordinació i continuïtat a l’alta (PCA) 

Dimensió: Necessitats dels professionals 

Millorar la confortabilitat dels espais professionals  

Participació dels professionals en el projecte de reforma i ampliació de l’Hospital 

Fomentar la participació dels professionals en les noves accions que es proposin 

Millorar la coordinació entre la formació continuada i els objectius de qualitat 

Dimensió: Responsabilitat social 

Establir estratègies de relacions estables amb representants de la comunitat 

Participar en la xarxa d'Hospitals promotors de la salut 
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 Objectius proposats per el període 2007-2008 
 
Dimensió: Atenció centrada en el pacient  

Vetllar per la satisfacció del pacient: 

 Millorar la puntualitat de l'inici a CCEE, EECC, àrea quirúrgica 

 Millorar la gestió de les llistes d'espera: hospitalització, CCEE, EECC 

 Definir una política de valoració de la satisfacció dels malalts, inclou: opinió general, 
aspectes concrets (confort, intimitat, ISO) grups focals 

 Disminuir les desprogramacions  

 Reduir el temps de resposta de les queixes 

Dimensió: Seguretat clínica 

Monitorar els problemes relacionats amb la prescripció de la medicació 

Avaluar els riscos / efectes adversos lligats a l’ingrés hospitalari: 

 Fomentar la notificació voluntària d'efectes adversos en l'atenció assistencial 

Analitzar l’adequació de determinades exploracions, per exemple TAC o gastroscòpies.  

Revisar el procés de recuperació càrdio-pulmonar (RCP) i utilitzar el full d'Utstein 

Dimensió: Efectivitat clínica 

Disminució de la variabilitat de la pràctica clínica/Adequació:  

  Elaborar un model de protocol·lització de patologies que incloguin les indicacions de 
mesures diagnòstiques i terapèutiques 

  Avaluar el compliment dels protocols: 

  Elaborar programes generals d’actuació internivells ( PAIs) 

Millorar els circuits dels processos assistencials: 

 Monitorar les unitats funcionals existents amb criteris de qualitat: còlon, mama, ictus, 
genoll 

 Analitzar la problemàtica de pacients ectòpic, gestió de programació dels diferents 
serveis 

Avaluació dels resultats: 

 Monitorar el motiu dels reingressos d'hospitalització, CMA, urgències, UCI 

 Monitorar el motiu de les reintervencions 

 Avaluar les mesures de salut percebuda utilitzades a la unitat de genoll 
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Dimensió: Eficiència en l’ús de recursos 

Millorar el procés del pacient quirúrgic: 

 
Millorar la fiabilitat de la informació en la programació quirúrgica: tipus d'intervenció, 
horaris de programació, compliment d'horaris, dilatació entre intervencions, demores, 
ús de circuits de CMA i programada 

 Descentralització / actualització de les llistes d'espera (implicació de les secretàries) 

Analitzar els problemes dels lliterers en determinades hores punta 

Revisar el circuit del preingrés per reduir incidències (caducitat, falta de resultats, demores, 
etc.) 

Millorar el procés del pacient quirúrgic 

Dimensió: Necessitats dels professionals 

Millorar la comunicació interna:  

 Establir canals de comunicació formals i, quan calgui, personalitzats 

 Informar els professionals de les accions dutes a terme en relació a les llistes 
d'espera 

Dinamitzar l’ús de recursos que ajudin a la presa de decisions ètiques 

Seguiment i avaluació del circuit d'agressions 

Dimensió: Responsabilitat social 

Continuar el monitoratge i actuació davant dels maltractaments 

Vetllar per la qualitat del medi ambient: Millorar la gestió dels residus 

 


