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CARTERA DE SERVEIS DE LA UNITAT D’INVESTIGACIÓ  
 
 

1.- Assessorar en metodologia de la investigació als professionals 
sanitaris 

 

 Proporcionar els coneixements bàsics necessaris per transformar 
les hipòtesis i propostes en una investigació de qualitat. 

  Analitzar la viabilitat dels estudis. 

 Ajudar en l'elaboració i execució dels projectes d'investigació i 
assajos clínics.  

 Col·laborar en el disseny del projecte en cas que la gerència sigui 
la promotora de l'estudi i proposar millores en el disseny en cas 
de projectes amb promotors externs a la gerència. 

 Assessorar en la redacció del protocol dels estudis: disseny del 
protocol, variables de l'estudi, càlcul i justificacions de les 
mostres. 

 Donar suport en el tractament dels resultats i anàlisi estadística 
(contemplant els recomanacions del pla estadístic de les agències 
reguladores en aquells casos en què sigui necessari). 

 
2.- Coordinar i potenciar els recursos d'investigació de l'hospital 
 

 Identificar als professionals involucrats en investigació. 

  Agrupar els projectes en línies d'investigació i grups de treball. 

  Caracteritzar les línies d'investigació que el centre pot 
desenvolupar i/o desenvolupa. 

  Promoure la investigació multidisciplinària a través de 
l'establiment de col·laboracions entre investigadors amb 
interessos comuns i l'ús compartit dels recursos humans i 
estructurals. 
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3.- Facilitar la difusió i aplicació clínica dels resultats de la 
investigació 
 

 Assessorar en la redacció de tesi, articles originals, ponències i 
comunicacions científiques tant en anglès com castellà i català. 

 Orientar en la publicació dels projectes d'investigació i assajos 
clínics. 

 Col·laborar en la divulgació científica i en la presentació de 
comunicacions orals o pòsters. 

 

4.- Formar i assessorar en la utilització de diferents equips i 
tècniques d'investigació 

 

 Donar suport en el processament i emmagatzematge de les 
mostres. 

  Col·laborar en la realització de procediments i tècniques 
d'investigació. 

  Dur a terme el manteniment dels equips d'investigació i 
assessorar en la utilització dels mateixos. 
 

 

5.- Potenciar l'activitat del Quiròfan Experimental 

  Assessorar en relació al desenvolupament de la investigació 
bàsica i aplicada. 

  Disposar d'unes instal·lacions i infraestructura bàsica quirúrgica. 

  Disposar de simuladors i models animals. 

  Desenvolupar activitats docents, de desenvolupament d'habilitats 
i practicar tècniques quirúrgiques. 

  Organitzar o col·laborar en l'organització d'actes de difusió en 
docència i investigació (jornades, congressos). 

  Assessorar en la utilització dels equips d'investigació disponibles. 
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  Encarregar-se del manteniment dels equips docents i 
d'investigació situats en el Quiròfan Experimental. 
 

 

6.- Crear i consolidar nous serveis per donar suport a la 
investigació clínica 

 Promoure la creació d'un biobanc amb diferents col·leccions de 
mostres. 

  Promoure la creació de la Unitat d'Assajos Clínics Fase I-II. 
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