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Introducció: Les noves tecnologies estan transformant totes les professions. La 

utilització de nous procediments tecnològics com són els codis QR en la pràctica 

infermera, permet als professionals de la salut disposar d’un nou recurs. 

Es tracta d’un nou recurs tecnològic fàcil de realitzar i que es pot incorporar fàcilment 

al treball diari infermer. Els codis QR permeten accedir a la informació, procediments i 

protocols de l’hospital. Els codis QR poden ajudar als professionals de la salut 

integrant-se als processos assistencials, i aquest projecte és un clar exemple. 

 

Objectiu: Obtenir informació de manera ràpida, oferint així ajuda als professionals en 

les seves necessitats de formació i informació a través del telèfon mòbil. Aplicar les 

TICs dins la nostra organització. 

 

Metodologia: Des de l’estació clínica, les infermeres poden accedir a protocols o 

informació rellevant, de manera molt ràpida a través del mòbil. En només 10 segons 

accedim a la informació. Aplicant les TICs podem optimitzar les cures, augmentar els 

nivells de seguretat en l’atenció al pacient i millorar la formació dels professionals. 

 

Resultats: Desprès de la fase d’elaboració del projecte, maig 2015, es va posar en 

marxa la utilització de codis QR per les infermeres. L’àrea de salut mental esta pilotant 

l’ús de codis QR en la zona de treball dels professionals, com pot ser l’estació clínica. 

Aquest projecte es troba en la fase d’avaluació. 

 

Conclusions: Per les infermeres és un nou recurs per accedir a la informació. És 

innovador i efectiu. La seva facilitat i ràpida utilització permet accedir a la informació de 

manera immediata. És un projecte liderat per les infermeres que ha crescut 

progressivament, i que té l’objectiu de implementar-lo en altres zones de l’hospital. És 

un recurs innovador, de baix cost i que permet a les infermeres disposar d’un nou 

recurs. 

	


