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RESUM 

Introducció          

El projecte CIMS es basa en la col·laboració i integració de serveis de l'Institut d'Assistència 
Sanitària i Hospital Dr.Josep Trueta.  Dins d'aquesta dinàmica, les biblioteques  biomèdiques 
d'ambdues institucions  elaboren de  forma conjunta material  de formació d'usuaris 
intercanviable,  actualitzable i adaptat a  cada grup d'usuaris d'ambdues  institucions.  

Materials i Mètode    

A partir d'un  programa prou ampli per anar-lo nodrint de forma periòdica, es parteix  d'una 
premissa inicial de continguts "Habilitats informacionals per als professionals  de la salut", i 
es desenvolupen mòduls específics, tant interrelacionats com  independents en format 
power point.  

S'inclouen en el Site creat per aquest tipus d'accions conjuntes   i es revisen de forma 
periòdica. (Inclusió de nous enllaços, estratègies de cerca i  revisió de continguts)  

Resultats                    

Tot i les característiques pròpies de les dues unitats d'informació, es busquen punts comuns 
que aportin millores en la gestió del temps dels dos documentalistes i aprofitament dels 
recursos propis creats en formació d'usuaris.   

Oferir uns serveis comuns que repercutiran en el professional  sanitari a l'hora que 
s'optimitzen els recursos existents aprofitant  de forma conjunta i coordinada el valor afegit 
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del documentalista  de cada institució, garantint una formació d'usuaris basada en uns 
criteris de qualitat consensuats per les dues institucions.  

  

Conclusions                

La col·laboració i integració de serveis en que es basa el projecte  CIMS, passa per oferir des 
de les unitats d'informació  especialitzada (biblioteca) els  recursos  propis disponibles en 
formació d'usuaris garantint una homogeneïtat en la formació dels professionals d'ambdues 
institucions. 

PARAULES CLAU 

Biblioteques mèdiques - Formació d'usuaris - Cooperació bibliotecària  

Bibliotecas médicas - Formación de usuarios - Cooperación bibliotecaria  

Medical Libraries - User training - Library cooperation 
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