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1. INTRODUCCIÓ 

L‘EAP OSONA SUD-  ALT CONGOST SLP,  disposa  d’un  pla  de  gestió  del
coneixement  que  pretén  afavorir  el  desenvolupament  del  coneixement  col·lectiu
aprofitant  el  capital  intel·lectual  de  les  seves  persones  per  fer  autoformació.  Per
exemple, mitjançant la realització de sessions sistemàtiques (sessions bibliogràfiques,
revisions de temes, sessions amb experts, etc.). 

El pla fomenta la detecció, l‘aflorament, el desenvolupament, l‘organització i la difusió
del coneixement col·lectiu, i promocionar la innovació i la creativitat de les persones de
l‘equip.

Aquest pla disposar d‘un pressupost que inclou els recursos necessaris (tecnològics,
materials,  humans, de temps). Així,   L‘EAP OSONA SUD- ALT CONGOST SLP
disposa de recursos com: el temps per a l‘elaboració de la informació, la utilització de
bases  de  dades  pròpies  i  externes,  la  intranet,  el  correu  electrònic,  la  intranet
corporativa, la web de l’empresa, les carpetes en punts concrets, etc.

La disciplina de la Gestió del Coneixement s'ocupa de la identificació, la captura, la
recuperació,  la  compartició  i  l'avaluació  del  coneixement  de  les  organitzacions.
L'objectiu principal és que tot el coneixement que hi ha en una organització pugui ser
utilitzat per qui el necessiti per tal d'actuar de manera adequada a cada moment.

En aquest marc, l’abast de la Gestió del Coneixement pot ésser molt  ampli
segons  tingui  per  objectiu  treballar  més  els  sistemes,  les  tecnologies  i  les
comunicacions, els processos o la pròpia finalitat. En el nostre entorn concret, i
agafant  com a  referent  models  organitzatius  amb  una  cultura  de  Formació
Continuada més arrelada, enfoquem la gestió del coneixement a l’organització
com una evolució natural  del  concepte de formació, però no amb una visió
reduccionista  sinó  com  a  plataforma  que  possibiliti  paulatinament  extendre
l’esperit d’aquesta disciplina a d’altres àmbits.

La nostra organització –com tota aquella que ofereix serveis- té una necessitat
d’adaptació,  de  canvi,  de  millora  i  d’aprenentatge  continu.  Això  suposa
gestionar  una  informació,  un  coneixement  que  tant  pot  sorgir  de  la  pròpia
organització, com procedir de l’exterior.

Existeixen  diferents  fonts  per  vehiculitzar  l’aprenentatge;  d’entrada,  sembla
evident que una part del mateix s’ha d’adquirir fora de l’organització, doncs hi
ha una necessitat d’actualitzar-se, de conèixer maneres de treballar diferents,
en altres centres, etc..

No és fàcil gestionar el coneixement de dins les institucions i amb probabilitat 
es planteja:

 com es pot fer aflorar el coneixement dels professionals ?
 en quin grau el tenen ?
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 fins a quin punt és suficient ?
 només podrem treure profit del coneixement dels professionals ?
 quins altres tipus de coneixement poden ajudar a l’organització al 

desenvolupament i millora continua, en sentit professional, assistencial i 
de cares a l’usuari ?

Davant la necessitat de respondre a aquestes preguntes, va néixer el concepte
de Gestió del Coneixement, concepte molt vinculat a la necessitat d’evolucionar
cap a una organització que aprèn de si mateixa.

La Intranet és el lloc clau on s’accedeix a la informació de gestió i, en general,
al coneixement corporatiu. Les interfícies de l’usuari de les aplicacions de GC
són molt similars a les proposades pels portals Web. La configuració de portals
del coneixement anirà en augment ja que permet: 

 La personalització dels continguts
 Accés integral a la informació corporativa
 Facilita la distribució dels continguts
 Entorn fàcil i amigable „ Treball col·laboratiu.

a) Què pretenem ? 
 Que les persones de la nostra organització tinguin en el moment

que ho necessiten el  coneixement adequat per dur a terme les
nostres funcions. 

 Incorporar  el  coneixement  en  la  tecnologia  que  usem  en  les
nostres activitats diàries. 

 Crear  un  portal  del  coneixement  que  faciliti  la  compartició  i  la
distribució del coneixement i  a la vegada que es converteixi en
una eina de treball en la nostra rutina diària. 

 Facilitar  l’aprenentatge,  la  interpretació  i  la  creació  de  nou
coneixement. 

 Millorar la gestió i facilitar la presa de decisions.

b) Objectius 
 Identificar coneixement UTIL / CRÍTIC per assolir objectius. 

o Qui  te  aquest  coneixement  quin  VALOR  aporta  a
l’organització. 

o Quins són els coneixements que ens diferencien. 
 Convertir aquest coneixement en coneixement explícit.
 Sistematitzar-ne la captura i el processament per a facilitar-ne la

distribució. 
 Fomentar l’ús i la compartició del coneixement amb l'objectiu de

generar-ne de nou.

c) Element fonamentals 
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 Persones: 
o Basat en el coneixement d’experts (embodied knowledge),

centrats en el saber com. 
 Continguts: 

o Sistematització  de  la  captura  del  coneixement  rellevant,
estructuració i difusió. 

 Processos: 
o Optimització de recursos. 
o Millora gestió. 

 Tecnologia: 
o Ús de la tecnologia com a facilitador que ens permetrà:

 Capturar, compartir, distribuir i conservar

d) El Pla de Gestió del coneixement (GC) requereix:  
 Implicació de la Direcció.
 Elaboració del PLA ESTRATÈGIC.
 Desenvolupament del projecte:

o Anàlisi dels continguts i detecció necessitats 
o Disseny de les bases de dades, formularis, informes i

plantilles  de  consulta,  disseny  del  portal,  inclusió
informació, manteniment. 

o Implementació 
o Testeig,  canvis  i  modificacions,  publicació,  pla  de

comunicació i formació 
o Avaluació

e) Aspectes rellevants del Pla de Gestió del coneixement (GC) 

 Identificació coneixement crític: 
o Impacte sobre la presa de decisions assistencials 
o Facilita i fomenta la recerca i la docència 
o Comunicació  interna  i  accés  a  la  informació  „ Processos

administratius 
o Gestió del temps

f) Els Pla de Gestió del coneixement (GC) com a suport a la presa de
decisions assistencials  

 Coneixement explícit: 
o Pautes i protocols mèdics 
o Infermeria: 

 Procediments, plans de cures, registres i intervencions 
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 L’ús  d'estàndards implica  una  reducció  dels  costos  i  augmenta  la
qualitat assistencial. 

 Implica  un  canvi  en  el  sistema  de  presa  de  decisions  ja  que  el
professional  ha  d’actuar  d’una  forma  concreta  per  resoldre  un
problema concret. Revisió constant de les pautes d’actuació. 

 VALOR: 
o Millora assistència directament relacionada amb la satisfacció

del client.

g) Els Pla de Gestió del coneixement (GC) com a suport a la docència i
a la R+D+i.   

 Docència:
o Sessions clíniques facultatius i infermeria 
o Cursos i jornades 
o Formació continuada 

 Recerca: 
o Publicacions a la revista ACEBA: articles de revista, llibres
o Organització i participació en jornades i congressos en l’àmbit

de l’AP i de les TIC Salut.
o Projectes de recerca, assaigs clínics, línies de recerca 
o Membre de la comunitat RIS3CAT de tecnologies aplicades a

la salut.
o Webs d'interès seleccionats amb criteris qualitat i utilitat

 Espais de creació i compartició de coneixement 
 VALOR: 

o Posicionament a nivell estratègic com a referent en i Recerca i
innovació  de  projectes  relacionats  amb  les  TIC  Salut  en
l’Atenció Primària.

Estructurem  la  Gestió  del  Coneixement  de  l’organització  en  quatre  àrees
principals sobre les que cal treballar:

1. Aconseguir la informació-coneixement que ens ajudarà a mantenir un
aprenentatge continu.

2. Transformar aquesta informació en coneixement aplicable.

3. Compartir el coneixement.

4. Avaluar i adaptar.
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2. FONTS D’INFORMACIÓ - CONEIXEMENT
Podem parlar de dos tipus de coneixement dins l’organització :

2.1 Tangible i mesurable

També anomenat estructural, és tota aquella informació o coneixement
que podem extreure dels suports materials de l’empresa.

Bàsicament serà l’acumulat als sistemes d’informació. En aquest sentit
parlem sobretot  de  l’eina  informàtica  de  la  que  disposem per  tal  de
guardar,  ordenar,  classificar i  transformar la informació derivada de la
pràctica  assistencial  diària,  en  coneixement  aplicable.  També  es
contemplen  altres  informacions  no  clíniques  registrades  en  d’altres
aplicatius.  També  és  coneixement  tangible  -en  menor  mesura-  la
informació  que  ens  facilita  l’anàlisi  de  l’evolució  en  funció  de  les
necessitats  de les estructures i  la distribució dels  diferents espais de
l’organització.

l’EAP OSONA SUD – ALT CONGOST SLP  disposa de les plataformes
telemàtiques següents:

a) Història clínica – OMIAP-

a. Abast.  Hi  tenen  accés  el  personal  assistencial  de  l’EAP amb diferents
perfils  d’ús  adequat  a  la  seva  responsabilitat  professional.  El  personal
administratiu de suport assistencial té accés exclusivament a la informació
de caràcter administratiu amb l’objectiu de poder desenvolupar les seves
funcions  i  el  personal  tècnic  informàtic  actuen  com  a  supervisors  i
operadors de manteniment del sistema.

b. Resultats  de la informació: Registre de les dades clíniques del ciutadà-
usuari del sistema de salut.

c. Tipologia de la informació: 
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i. Curs clínic.

ii. Variables clíniques de control, exploratòries i anamnesis.

iii. Variables de proves de laboratori,  diagnòstic per la imatge,
etc.

iv. Pla  terapèutic  del  pacient:  accés  on-line  a  la  recepta
electrònica ( SIRE), registre de la medicació tant finançada
com de la no finançada, registre de productes farmacèutics,
etc.

v. Vacunes.

vi. Registre i seguiment de Incapacitats Temporals

vii. Inter consultes telemàtiques a l’atenció especialitzada.

viii. Registre  d’Inter  consultes  presencials  a  l’atenció
especialitzada.  

ix. Inter operativitat amb altres sistemes informació: 

1. Historia Clínica Compartida de Catalunya (HC3)
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2. Plataforma IS3 http://www.ticsalut.cat/

3. Visor Clínic d’Ecap entorn ICS (HCNET)
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4. Visor Omiap
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5. Mòdul recepta electrònica (SIRE)
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6. Mòdul  plataforma  de  Incapacitat  Temporal
(SIGIT)

7. Accés a plataforma territorial compartida OSONA
(Si-SISO) https://temis.hgv.es/

8. Plataforma CMBD-AP, CatSalut

9. Accés e-consulta a traves de La Meva Salut

https://lamevasalut.gencat.cat/web/guest/pre-login-
cps

https://lamevasalut.gencat.cat/web/guest/pre-login-cps
https://lamevasalut.gencat.cat/web/guest/pre-login-cps
https://temis.hgv.es/
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b) Plataforma BINOMI d’explotació de dades assistencial.

a. Abast.  Accés  de  personal  assistencial  designat  per  suport
d’explotació de dades, per la avaluació i seguiment clínic.

b. Resultats de la informació. Quadre de Comandament de seguiment
dels  principals  indicadors  contractats  per  CatSalut,  així  com dels
principals indicadors de seguiment i control assistencial.

c. Tipologia de la informació. Formulació d’indicadors varis de dades
assistencials, extrets de la Historia Clínica OMIap
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c) Intranet corporativa. http://192.168.1.9/intranet/

a. Abast. Accés restringit a personal EAP

b. Resultats  de la  informació.  Informació  protocol·litzada de caràcter
assistencial, de recursos humans, de salut comunitària i economia
social. Accés a altres webs corporatives, i links d’interès per AP.

c. Tipologia de  la  informació.  Protocols  assistencials  i  no
assistencials,  acces  a  links  de  treball  amb  CatSalut,  ACEBA,
Hospital General Vic, calendaris, recursos humans, etc

d) Intranet  de  gestió  documental  per  l’acreditació  als
estàndards de qualitat del Departament de Salut.

 http://intranet.ebacentelles.cat/ 

http://intranet.ebacentelles.cat/
http://192.168.1.9/intranet/
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Manuals  estandards  acredicacio  AP  Departament  salut  :
http://salutweb.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/acreditacio_de_centres_sanitaris/equips
_atencioprimaria/

a. Abast. Accés del personal de la EAP

b. Resultats de  la  informació.  Registre  dels  estendards  de  qualitat
d’acreditació i repositori de gestió documental.

c. Tipologia de la informació. Documentació sobre els 9 criteris EFQM
exigits en el procés de l’acreditació AP.

e) Web EBA Centelles. http://www.ebacentelles.cat/

http://www.ebacentelles.cat/
http://salutweb.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/acreditacio_de_centres_sanitaris/equips_atencioprimaria/
http://salutweb.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/acreditacio_de_centres_sanitaris/equips_atencioprimaria/
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a. Abast.  Pagina web de l’ ABS adreçada als Ciutadans i  qualsevol
usuari d’Internet que precisi informació de l’ ABS

b. Resultats de la informació.

c. Tipologia de la informació.

f) Plataforma SISO.

a. Abast.

b. Resultats de la informació.

c. Tipologia de la informació

2.2 Sessions internes.

Es duen a terme diferents tipus de sessions amb l’objectiu principal de
compartir, donar a conèixer eines que facilitin la feina diària i posar en
comú diferents punts de vista d’una mateixa situació per tal d’implantar
punts de millora:

 Sessions Internes. Tant es desenvolupen en àrees assistencials

com no assistencials. Segons l’àmbit de treball són sempre – o
ocasionalment-  multidisciplinars per tal  de fer més enriquidor el
resultat. El contingut pot ésser la discusió de casos, de circuits i
procediments o poden versar sobre aspectes organitzatius. 

 Sessions  de  Coordinació  entre  línies  assistencials.  Per  tal  de

potenciar  la  coordinació  entre  línees  en  el  marc  de  la
l’organització  integrada  que  som,  i  per  tal  de  fer  efectiu  a  la
pràctica el contínum assistencial sobre l’usuari.

2.3 Cursos de formació.

 Cursos de formació interna.

 Cursos de formació externa.
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3. DE  LA  INFORMACIÓ  AL  CONEIXEMENT
APLICABLE.

Els  recursos més habituals  per  dur  a  terme aquest  propòsit  i  com a
resultat del coneixement adquirit i transmès amb les eines exposades al
punt anterior, són l’elaboració de material de suport i la creació forums
de debat per a discutir la implantació de punts de millora.

1. Elaboració de procediments normalitzats.

El procediment per elaborar qualsevol procediment, protocol o guia 
serà el mateix –tant si es tracte de material clínic (que serà la 
majoria) com documents no assistencials- i en tots cas seguirà la 
norma establerta: Norma bàsica sobre procediments (PNT)

2. Comissions i comitès.

3. Grups de treball “ad hoc”.

4. COMPARTIR CONEIXEMENT.

Fins ara s’han comentat eines per compartir  coneixement entre grups
reduïts  de  manera  que  se’n  treguin  conclusions,  s’elaborin  pautes
d’actuació que ajudin al desenvolupament diari de la tasca professional.
Però com podem fer que aquest coneixement arribi al màxim número de
treballadors possible ? o a aquells que ho requereixen? i fins i tot aquells
que ho requereixen i que no pertanyen a la nostra organització?

Per aconseguir-ho disposem:

a. Eines actives:

i. Accions formatives internes incloses en el Pla de Formació.

ii. Rol docent, tutorial, investigador i/o d’innovació.

iii. Jornades científic- professionals.

b. Eines passives:

Són plataformes d’informació i suports documentals que permeten
compartir  coneixement  passivament,  l’intranet  corporativa  i  la
documentació.

i. La intranet corporativa.
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ii. Suport documental en paper: protocols, guies de pràctica
clínica, etc.

5. AVALUACIÓ FEED BACK.

A banda de les avaluacions puntuals de cada eina de transmissió de
coneixement,  cal  mantenir  la  inquietud  de  realitzar  una  avaluació
contínua dins del procés de transmissió de coneixement.

Cal  ser  conscient  que  les  persones  aprenen  en  funció  de  com  les
avaluen, potenciar l’autocrítica i facilitar espais per afavorir l’intercanvi de
coneixement.

Qualsevol acció de millora implantada a l’organització ha de ser oberta a
modificació i facilitar la participació del màxim número de professionals.
D’igual  manera  en  els  protocols  o  guies  s’articularà  data  de  revisió,
doncs han de ser eines dinàmiques i  adaptades en tot moment a les
necessitats que e canvi constant i ràpid ens comporta.

ELABORAT PER:
(gestor del procés)

REVISAT PER
(comandament del gestor)

Sílvia Narejos/ Encarna Martínez Ramon Vilatimo


