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Barcelona,  18 d’Octubre de 2017

El Rol de l'Infermera d’Infraestructures

A càrrec de Mª Jesús Alcocer de l’Hospital Clínic de Barcelona. 



Hospital Dual: 
Comunitari i Terciari d’ 
alta complexitat amb 
una població de 
referència de  540.725 h
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Perquè es important incorporar  la visió d’infermeria 
en un departament d’enginyeria biomèdica?

NOV 2009
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GESTIÓ DEL EQUIPAMENT 
TRANSVERSAL D’ÚS INFERMER

FINALITAT ARRIBAR MILLOR A 
LES NECESSITATS DELS  PACIENTS

SEGURETAT
CONFORT



VALOR AFEGIT A 
L’ORGANITZACIÓ

FORMACIÓ

EXPERIENCIA 
PROFESSIONALQUALITAT 

DE LES 
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VISIÓ GLOBAL

DE LES 
CURES

SEGURETAT 
DEL PACIENT



•Amb la seva visió permet innovar i adaptar-la millor als 
reptes de futur d’aquest tipus d’equipaments.

• Es un repte per la infermeria, un camp per descobrir 
amb grans possibilitades de desenvolupament i amb 
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•No existeix  acreditació  acadèmica i la formació i aprenentatge 
s’aconsegueix al llarg del temps en el lloc de treball.

amb grans possibilitades de desenvolupament i amb 
resultats molt positius.



1.-Equipament clínic i d’electro medicina

Identificar i definir estándares
Identificar nous materials que surten al mercat
Conèixer les característiques tècniques i classificacions 

Competències

Conèixer les característiques tècniques i classificacions 
Avaluació i seguiment del impacte dels equips de nova adquisició
Assessorament als professionals
Gestió d’ incidències 

2.-Gestió transversal del equipament  hospitalari

Coordinació dels recursos materials per l’obertura i tancament del PIUC i 
esponjament 



3.-Preparació  procés de licitació

Expedients de contractació

4.-Plans d’equipament4.-Plans d’equipament

Col·laboració i participació activa en l’elaboració del PE
Coordinar els circuits administratius dels PE  d'una obra

5.-Supervisió de projectes d’obra
Col·laboració i participació en els projectes d’obres





6. -Gestió d’equipament excedent

 Coordinació de la recuperació interna i donacions centralitzades a 
entitats sense ànim de lucre,  del equipament excedent d altres unitats 
per garantir que s'obtingui el major rendiment possible de tots els 
equips fins al final de la seva vida útilequips fins al final de la seva vida útil

En 2012  es posa en marxa una iniciativa per reduir l ’impacte ecològic 
projectant la vida útil de aquests equips

ACORD MARC



7_Proveïdors
 Gestionar les relacions amb el proveïdors, distribuïdors i fabricants

8_Docent8_Docent
 Alumnes de Bioenginyeria

9_Innovació i recerca
 Simulació prèvia a l'inici d’una obra
 Recerca en l' implementació de nous equipaments



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



10_ Notificació d’incidents Seguretat del pacient

 Coordinar/Gestionar les notificacions d’incidents dintre del programa de 
seguretat del pacient



Octubre 2015 es crea la Comissió d’infermeria d’equipaments, format per 
12 infermeres  que col·laboren en l' identificació del equipament  
transversals dels Instituts.

11- Coordinació de la comissió d’equipament

transversals dels Instituts.

Donar transparència en el procés d’adquisició de 
nous materials.

Millorar la gestió dels recursos.

 Fomentar l’ innovació en el us de materials i  
equipaments per millorar la qualitat de les cures i 
confort  dels pacients.



 Identificar i  definir estándares del mobiliari  clínic  transversal i 
d’electromedicina d’ us infermer.

 Comunicar i registrar  incidències relacionades amb l’equipament de 
nova adquisició.

Competències

nova adquisició.

 Identificar les necessitats dels Instituts. Garantir l’adquisició i renovació 
eficient del equipament.

 Col·laboració amb la valoració i avaluació dels nous equipaments.



La formació te que estar dirigida per adquirir coneixements i les habilitats per 
donar resposta a les necessitats de les demandes d’equipament del centre 
hospitalari:

Formació necessaria

 Disseny  funcional  de centres sanitaris

 Ergonomia aplicada al àmbit  sanitari

 Seguretat del pacient

 Elaboració i circuits administratius d’un Pla d’equipament per una obra

 Preparació procés de licitació: documentació i tipus de contractació

 Qualitat



 La seva participació dintre d’un equip pluridisciplinar aporta un valor afegit a 
l’organització, ja que per la seva formació i experiència professional, te un visió 
global del pacient i coneix  be les seves necessitats, ajudant a millorar la 
qualitat de les cures, així com la dels professionals.

Conclusions

 Persona de referència per assessorar als professionals.

 El paper d’infermeria  a la Direcció d’Infraestructures  contribueix  a millorar 
l’eficiència en la gestió del equipament, així com l´innovació que sorgeix de la 
practica de les cures.

 Desenvolupament del procés formatiu específic.



GRÀCIES
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Mª Jesús Alcocer
malcocer@clinic.cat


