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Introducció

L’avaluació de noves tecnologies sanitàries i 
serveis de salut és cada cop més present en els 
Hospitals per la contribució que té en la millora 
de presa de decisions, tant de clínics com de 
gestors, relacionades amb: la millora de la 
pràctica clínica, la seguretat, l’eficàcia, 
l’efectivitat i l’eficiència de la implementació de 
noves tecnologies, serveis o processos, així 
com l’ús eficient dels recursos.

A partir de l’experiència de 5 anys en dos 
Comitès d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries 
(Parc Sanitari Sant Joan de Déu i Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona) es presenta, a 
través d’una anàlisi intern realitzat pel 
professional documentalista, els principals punts 
forts i febles dels coneixements previs i de les 
tasques assignades, l’estat actual de la corba 
d’aprenentatge, així com algunes consideracions 
alhora de cercar la millora i la consolidació del 
servei dins de les tasques de valor afegit de la 
Biblioteca. 

Resultats

Mètode i objectiu

1

La revisió de la literatura 
requereix una capacitació 
específica complementaria, en 
lectura crítica i revisió 
bibliogràfica, així com un elevat 
nivell de comprensió del 
llenguatge mèdic. 

2

El valor afegit del servei ofert pel 
bibliotecari-documentalista és 
altament valorat pel grup 
multidisciplinar que conforma 
aquests Comitès. Arribant a  
requerir els serveis del 
documentalista per l’avaluació 
d’altres processos fora del 
Comitè. 

La corba d’aprenentatge és 
llarga i complexa. Malgrat que la 
realització de la tasca és 
sistemàtica, la variabilitat de les 
avaluacions i l’especificitat 
clínica requereix de molt bona 
comprensió de la pregunta PICO 
i de la literatura a revisar. 

L’acompanyament d’un expert 
en aquest procés permet un alt 
grau de seguretat en la 
realització de les tasques i un 
aprenentatge aplicat en l’error –
correcció – millora. 

3

4

5

6

El documentalista dins del 
Comitè ha de participar i 
implicar-se en tot el procés 
d’avaluació. Des de l’inici amb 
l’entrevista amb els clínics fins 
la sessió final de recomanació 
del Comitè. 

L’experiència d’aquests 5 anys en avaluació de tecnologies sanitàries i serveis de salut evidencien la 
rellevància del paper de documentalista en els Comitès d’avaluació, la dificultat de la seva tasca tenint 
en compte la necessitat de coneixements teòrics i pràctics inexistents inicialment, però també la 
superació d’aquestes dificultats i el gran valor que s’aporta a la Institució. La formació específica i la 
possibilitat d’extensió d’aquest servei serà el gran repte actual pel 2018 per l’equip de la Biblioteca Sant 
Joan de Déu. 

L’èxit de la tasca d’avaluació i el 
valor afegit i de prestigi que dóna 
als serveis bibliotecaris fan 
plantejar-se la necessitat de 
augmentar l’expertesa en aquest 
àmbit a la resta de l’equip de 
Biblioteca, com a servei de futur. 
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