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LÍNIES DE
PRODUCTE

Docència
Docència postgrau acreditada Inclou totes les activitats destinades a la formació de:
Metges especialistes en formació: en les especialitats de Medicina Interna, Geriatria,
Anàlisis clíniques, Cirurgia General i Aparell Digestiu, Psiquiatria i Salut Mental, Metges de
Família. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Ginecologia i Obstetrícia.
Infermeres especialistes en formació Llevadores internes residents, Infermeres de
família
Avaluació de noves acreditacions segons interesso estratègics de la institució
Alumnes en pràctiques
Pregrau: Inclou la gestió de les activitats docents d’estudiants de ciències de la salut o
branques sanitàries o camps de coneixement específics de diferents institucions docents
que segons conveni específic realitzen estades de pràctiques a CHV:
De cicles formatius de grau superior i de grau mitjà (IES)
Universitat de Vic: infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, psicologia, treball social i
nutrició i dietètica,psicologia
Universitat de Barcelona: farmàcia comunitària, pràctiques voluntàries de medicina
Universitat Autònoma de Barcelona: psicologia, i bioquímica (laboratori), pràctiques
voluntàries de medicina
Universitat de Lleida: medicina
Universitat de Girona: Psicologia i biologia. medicina
Postgrau: activitats docents de:
Universitat autònoma de Barcelona: Màster en psicopatologia clínica de l’adult, estadística
Pràctiques institucionals no reglades: Sol·licituds puntuals d’institucions docents

Col·laboració en la formació
pràctica de professionals
d’altres institucions
Organització conjunta de
cursos i activitats amb la U
de Vic

Formació continuada de professionals sanitaris d’altres institucions (professionals de l’ICS,
altres hospitals....) per l’aprenentatge en especialitats/procediments específics.

Cartera de Professionals
especialitzats

Gestió de les sol·licituds per part de diferents institucions: UVic-UCC, Ciències de la salut,
UdG (medicina) i UAB (Psicologia i altres) per impartir classes o sessions de matèries
especialitzades(*)o per realitzar consultories.
Organització del programa d’activitats formatives adaptades a les necessitats institucionals
i de les diferents especialitats. Acreditació pel Consell de la Formació Mèdica Continuada.
Suport a la contractació i gestió de bases de dades bibliogràfiques
Suport als professionals en la utilització d’aquestes bases de dades
Tramitació de sol·licituds d’articles no disponibles en les bases de dades contractades per
CHV

Sessions clíniques generals
de l’HUV
Gestió de bases de dades
bibliogràfiques i sol·licituds
bibliogràfiques
LÍNIES DE
PRODUCTE

Col·laboració en l’elaboració dels continguts i participació docent en cursos ofertats per la
Universitat de Vic, segons conveni específic per cada curs

Recerca
Comitè de Recerca

•
•
•
•
•
•

Vetllar per la qualitat, rigor i excel·lència de la recerca clínica que duguin a terme
professionals del Consorci Hospitalari de Vic
Aprovar els projectes de recerca que es presentin, garantint que compleixen els
requisits metodològics, ètics i la factibilitat de la seva realització en el marc del CHV
Informar els directors/res de servei sobre l’impacte de la recerca plantejada dins els
circuits assistencials habituals del CHV i establir la manera de mitigar-lo i, en el seu
cas, assumir-lo
Fer el seguiment dels projectes aprovats i garantir la presentació de les memòries
preceptives
Canalitzar les propostes de recerca que els professionals rebin d’institucions
externes per tal que el Consorci Hospitalari de Vic pugui ser-hi inclòs com a centre
col·laborador
Establir els mecanismes necessaris per promocionar la recerca dins del CHV
detectant les necessitats de formació, de programari, de difusió i de comunicació de
la recerca

CEIC (Comitè d’ètica i
Investigació Clínica)

•
•
•

Aprovar una pla d’acció bianual de la recerca del CHV i presentar-lo a la DTC
Aprovar la memòria anual de recerca segons les directrius estipulades per la DTC
Conèixer i divulgar dins el CHV les oportunitats de finançament públic i privat de la
recerca

•
•

El CHV participa del CEIC FORES.
Avaluació dels assaigs clínics valorant els aspectes metodològics, ètics i legals dels
protocols d’assaigs clínics
Avaluar la idoneïtat del protocol en relació als objectius de l’estudi
Avaluar la idoneïtat de l’equip investigador
Avaluar la informació escrita, com es dona i el tipus de consentiment que s’obtindrà
El Comitè es regeix per a garantir aquesta protecció de dades en les recomanacions
fetes en la Declaració de Helsinki (World Medical Association Declaration Of
Helsinki: Ethical Principles in mediacl research involving human subjects, JAMA
2000; 284: 3043-3045) i en els principis i directrius de tallats de la Bona Pràctica
Clínica que es recullen a l’ordre SCO/256/2007, publicada al BOE del 13 de febrer
del 2007, pag. 6295-6300, basats en les normes de la Unió Europea (Directiva
2005/28/CE)

•
•
•
•

UNITAT D’EPIDEMIOLOGIA
CLÍNICA

Unitat de suport, assessorament i promoció de la recerca que té com objectiu donar suport
i serveis tècnics especialitzats a tots els professionals i investigadors, en l’àmbit
assistencial i de recerca clínica i col·laborar en el desenvolupament de les àrees de recerca
i docència, així com en els camps d’avaluació de serveis i gestió clínica
• Suport metodològic a projectes de recerca
• Suport metodològic a assaigs clínics
• Activitats de vigilància epidemiològica (Malalties de declaració obligatòria)
• Suport a programes epidemiològics (cribratge de càncer de mama, registre de
tumors)
• Activitats de suport a la gestió clínica
• Activitats per millorar la formació del personal de l’HUV en recerca
Assessorament i col·laboració amb institucions externes: Unitat de suport d’altres
institucions de la comarca com l’Hospital de la Santa Creu i d’altres

Innovació

Suport a la innovació

Suport a la prospecció tecnològica
Activitats de promoció de la innovació
Activitats de promoció de Nous Productes i Serveis

(*) Amb el suport de Fundació d’Osona per la Recerca i Educació Sanitàries (FORES)
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