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L'EUI - Sant Pau promou la recerca com a eina clau per al desenvolupament de el
coneixement infermer amb l'esforç continuat dels professors que lideren les diferents
àrees d'investigació. L'objectiu és, mitjançant la innovació en la docència, transmetre
els coneixements de la disciplina i la professió infermera.
La recerca a l'EUI-Sant Pau s'estructura en les diferents àrees d’expertesa de l’equip.
Des de la Coordinació de Investigació i Qualitat, es vetlla pel desenvolupament de la
investigació corresponent a cadascuna de les àrees.
A continuació es presenten els objectius marcats en el Pla Estratègic 2017-2020 i els
que s’havien assolit durant l’any 2018 i romanen actius durant l’any 2019.
OBJECTIUS ESTRATÈGICS

CURS 2017-20

Dur a terme una recerca d'excel·lència,
innovadora i capdavantera, que pugui ser
considerada un referent a escala nacional i
internacional.

Mantenir i ampliar les línies de Recerca EUI
Assolit i continuar amb la mateixa línia
Difusió de les investigacions dutes a terme pel PDI
Assolit i continuar amb la mateixa línia
Augmentar el nombre de professors acreditats
PENDENT

Establir línies d'investigació prioritàries

Mantenir els grups o ampliar segons necessitats
Assolit i continuar amb la mateixa línia
TFG/TFM vinculats a projectes d'Investigació
Publicació de TFG/TFM
Assolit i continuar amb la mateixa línia

Desenvolupar una recerca aplicada a la
docència infermera que contribueixi a la
formació, l'assistència i la gestió

Participar i col·laborar amb investigadors d'altres
universitats, centres assistencials, Instituts de Recerca
Assolit i continuar amb la mateixa línia
Intercanviar experiències entre investigadors d'altres
escoles universitàries sobre projectes d'infermeria
Assolit i continuar amb la mateixa línia
Fomentar la investigació en equips multidisciplinaris
Assolit i continuar amb la mateixa línia

Potenciar la difusió del coneixement científic
mitjançant
activitats
de
formació,
assessorament i divulgació.

Presentar projectes a convocatòries públiques/
privades, premis.... Sol·licitar beques pre i post-doc
Assolit i continuar amb la mateixa línia
Publicació de resultats en revistes d’alt impacte
Assolit i continuar amb la mateixa línia

L’activitat científica durant l’any 2019 es presenta en 2 apartats:
- Recerca quantitativa
o Publicació d’articles en revistes amb factor d’impacte
o Publicació en revistes indexades sense factor d’impacte
o Capítols de llibre
o Publicació en blogs
o Premis
o Patents
- Recerca qualitativa
o INPUTS
 Ajuts projectes competitius
 Projectes de recerca actius
 Projectes europeus actius
o OUPTUTS
 Presència en tribunals de tesi doctorals
 Direcció tesi de tesi
 Contribució activa en congressos i jornades (conferències,
ponències, comunicacions orals i pòsters)
 Participació en òrgans d’organització (junta directiva, comitè
científic, comitè organitzador)
Recerca quantitativa
Publicacions en revistes amb Factor d’Impacte (FI)
De Francisco S, Torres C, De Andrés S, Millet A, Ricart MT, Hernández E, Abades, M,
Trujols J. Effectiveness of Integrative Laughter Therapy to Reduce Anxiety, Improve
Self-Esteem and Increase Happiness: A Naturalistic Study at a Day Hospital for
Addictive Disorders. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019;16:4194.
FI: 2.468 Q1
Navarro MD, Gálvez P, Grupo de Trabajo VACS (Amo I, Borrás A, Gálvez P, González L,
Tyler H, Taylor J, Macías F, Real J, Virumbrales M, Morera R, Santesmases R, Vázquez J,
Vega MD). Patients’ competences and health literacy assessment questionnaire. J
Healthc Qual Res. 2019;34(4):193-200 doi: 10.1016/j.jhqr.2019.04.005
SJR:0.196
Papiol G, Norell M. Abades M. Análisis del concepto de serenidad en relación al apoyo
psicológico y emocional del paciente crónico". Rev GEROKOMOS (ref. 820/18)
(aceptado 7 enero de 2019) (En prensa)
SJR:0.12 Q4
Poveda S, Ricart M, Guillaumet M, Abades M, Torres A. Actitud y conocimiento de las
enfermeras en relación al documento de voluntades anticipadas en las decisiones
urgentes. Revista Rol de Enfermería 2019. 42(2):14-20.
SJR:0.104

Román E, Hernández E, Santesmases M, Guillaumet M, Poca M, Soriano G. Be carefull.
Don’t
fall!
Gastroenterology
Nursing
2019;42(3):294-295
doi:
10.1097/SGA.0000000000000413
FI: 0.511 Q1
Román E, Poca M, Amorós G, Rosell J, Gely C, Cuyàs B, Vidal S, Urgell E, Hernández E,
Santesmases R, Juárez C, Guarner C, Soriano G. The phase angle determined by
bioelectrical impedance is a predictive factor of hospitalization, falls and mortality in
patients with cirrhosis J Hepatol 2019;April (70) , Issue 1 , Suppl, Pages e442 - e443.
Q1
Román E, Nieto JC, Gely C, Vidal S, Pozuelo M, Poca M, Juárez C, Guarner C, Manichanh
C, Soriano G. Effect of a Multistrain Probiotic on Cognitive Function and Risk of Falls in
Patients With Cirrhosis: A Randomized Trial. Hepatology Communications.
2019;3(5):632-645. doi: 10.1002/hep4.1325
Pendent FI en 2020 Q1
Santesmases R, González L, Hernández E, Belchin K, Navarro MD. Self-Care Practices of
Primary Health Care Patients Diagnosed with Chronic Heart Failure: A Cross-Sectional
Survey. Int J Environ Res Public Health 2019, 16, 1625; doi:10.3390/ijerph16091625.
FI: 2.468 Q1
Rubio E, Rosino A, Fajas RM, Manresa JM, Martínez MA, Torres A. Medición del
incumplimiento terapéutico en el paciente crónico complejo y modelo de atención
cronicidad avanzada en dos centros de urgencias de atención primaria de la provincia
de Barcelona. Revista Rol de Enfermería 2019; 42(4): 279-284.
SJR:0.104
Publicació en revistes indexades sense Factor d’Impacte (FI)
Vidal E, Santesmases R. Programa educativo para fomentar la competencia cultural de
las enfermeras de Atención Primaria en el abordaje de la Mutilación Genital Femenina
(MGF). Agora de Enfermería. AgInf 2019;23.(1) Número 90:66-73
Capítols de llibre
De Francisco S, Trujols J, Madrid M, De Andrés S, Tomé A. Implementación de un
programa de Inteligencia Emocional en pacientes con trastorno adictivo. Capítulo de
libro: Afianzando los cuidados enfermeros en Salud Mental. AEESME 2019. ISBN: 97884-946764-7-5.
Santesmases R. Fundamentos. Alfabetización en asma. En “Programa de Educación en
Asma para Enfermería”. Guía española para el Manejo del Asma (GEMA).
Coordinadores: Vicente Plaza Moral y Jordi Giner Donaire. ISBN Obra Completa: 97884-17372-37-8. Publicación: Enero de 2019

Blog
Guillaumet M. La hospitalización desde "el otro lado del pijama". En: De tots els colors
[Blog Internet]. E. Lorente; 19 Feb 2019. https://bit.ly/2GtpBin.
Premis
Santesmases R.
Ajuts a la publicació d’articles en revistes científiques d’accés obert del Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona. ACCO-1168/19.
Defrancisco S.
Segon premi a la millor comunicació oral: Gammificació en les cures infermeres:
motivar al canvi a través del joc psicoeducatiu. 1ª Jornada Infer.edu: La innovació
docent a debat. Col·legi Oficial d’Infermeres de Barcelona 2019.
Defrancisco S.
Ajuts per a la publicació d'articles en revistes científiques d'accés obert del Col·legi
Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. ACCO-2303/19
Patents
Antonio Torres Quintana
Ministerio de Industria y Comercio. Oficina Española de Patentes y Marcas Registradas
Hashtag: #CuidArte
Nº de patente: M3748065
Fecha de registro: 13 de diciembre de 2018

Recerca qualitativa
INPUTS
Ayudas de la Acción Estratégica en Salud (FIS)
Ajuts per a la publicació en revistes científiques Open Acces (COIB)
Projectes de recerca actius
Projectes europeus actius
OUTPUTS
Tribunal Tesis doctorals
Direcció de tesi doctorals
Contribució activa a Congressos i Jornades
- Conferències
11
- Ponències
11
- Comunicacions Orals
14
- Comunicacions Pòster
5
Participació en òrgans d’organització
- Junta Directiva
3
- Comitè organitzador
3
- Comitè Científic
9
Impacte de les publicacions 2019
Nº de Publicacions en revistes JCR
Ʃ Factor d’Impacte (FI) / Scimago Journal Rank (SCR)
Mitjana

2
2
10
2
2
2

9
5,971
0,663

Durant el mes de juliol es portà a terme la I Jornada de Recerca de l’EUI-Sant Pau
(s’adjunta informe veure Annex I), i està prevista la II Jornada el 3 de juliol de 2020.
S’han proposat una sèrie d’activitats aprofitant la campanya Nursing Now impulsada
per l’OMS durant l’any 2020, pendents d’aprovació per part de l’equip directiu.

Eva Román
Coordinadora de Recerca EUI-Sant Pau
Barcelona, 4 de desembre de 2019

Annex I

Informe d’avaluació
I Jornada de Recerca de l’EUI-Sant Pau
Cuida, Ensenya, Investiga. ETS INFERMERA
La I Jornada de Recerca de l’EUI-Sant Pau “Cuida, Ensenya, Investiga. Ets Infermera”, es
va portar a terme el passat 12 de juliol de 2019 procurant un espai de reflexió i
d’intercanvi entre els professionals de diferents àmbits. La Jornada es va estructurar en
tres parts ben diferenciades que pretenien donar visibilitat a tots aquells projectes
liderats per infermeres docents, assistencials i de recerca, amb l’objectiu de garantir
una formació de qualitat dels futurs professionals i oferir les millors cures a les
persones.
OBJECTIUS
- Actualitzar els coneixements entre els professionals d’infermeria dels àmbits
docent, assistencial i de la recerca.
- Compartir experiències i inquietuds entre els professionals dels diferents àmbits.
- Conèixer noves tendències en els processos del tenir cura.
- Identificar recursos i aspectes de millora en els diferents àmbits.
ACREDITACIÓ
La Jornada va estar acreditada pel Consell Català De Formació Continuada de les
Professions Sanitàries-Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de
Salud, amb 0,4 crèdits. Registre. 09/023889-IN.
DIFUSIÓ
La majoria dels assistents que van acudir a la Jornada la van conèixer a través dels
diferents mitjans publicitaris (mail, web de l’escola, intranet de l’hospital de Sant Pau,
invitacions i la xarxa social tuiter).
PERFIL DELS ASSISTENTS
No disposem de dades sociodemogràfiques encara que el perfil de la majoria dels
assistents ens indica que eren professionals de mitjana edat amb una posició laboral
més o menys establerta.
Es van inscriure un total de 94 persones amb una assistència final de 84 de les quals:
70 eren infermeres, 10 estudiants d’infermeria, 2 metges, 1 antropòloga i 1
administrativa.
D’entre els assistents es van repartir 15 invitacions, 42 van efectuar el pagament i 27
persones van assistir de forma gratuïta (al tractar-se d’estudiants , ponents i comitè
organitzador)
Àmbits de procedència

Procedència dels assistents
33
(39,3%)
29
(34,5%)
13
(15,4%)
5
(5,9%)
4
(4,8%)

Àmbit assistencial
Àmbit de la docència
Àmbit del sociosanitari
Àmbit de la recerca
Àmbit de l’assistència primària

SATISFACCIÓN
Les dades son el resultat de l’anàlisi de l’enquesta de satisfacció a la que van respondre
els assistents una vegada finalitzada la Jornada. L’obtenció dels resultats de les
enquestes va ser anònim i s’accedia a través d’un link que s’enviava de forma
individual a cada assistent al finalitzar la Jornada.
Cal destacar que per obtenir el certificat d’assistència es requeria omplir el qüestionari
que una vegada complimentat es generava de forma automàtica.
El qüestionari de satisfacció el van respondre 50 persones de 66 (18 persones tenien el
diploma d’assistència una vegada finalitzada la jornada al tractar-se de ponents o
membres comitè per tant no complimentaven el qüestionari).
Finalment es van analitzar 40/66 (60,6% dels assistents) ja què 10 estaven repetits.
Resultats de satisfacció dels ponents:
n=40 (60,6%)
10
9
8

8,77

8,75

8,52

7

7,92

7,6

6
5
4
3
2
1
0
E. Hernandez

S. Brigidi

R. Santesmases

M. Guillaumet

A. Torres

Mitjana de 8,31±0,47

Resultats de satisfacció de les presentacions relacionades amb els treballs de recerca
dels doctorands:

n=40 (60,6%)
10
9
8

8,32

8,17

8,07

8

7,9

7,77

A. Campolongo

A. Ramos

S. DeFrancisco

N. Buil

M. Romero

M. Rios

7
6
5
4
3
2
1
0

Mitjana de 8,03±0,17

Resultats de satisfacció amb la Jornada:
n=40 (60,6%)
10
9
8

8,35

8,72

8,55

8,67

8,47

7
6
5
4
3
2
1
Objectius

Mitjana de 8,55±0,13

CONCLUSIONS

Organitzacio

Domini del tema Tornaria a assistir Valoració Global

Els resultats de les dades obtingudes amb l’enquesta de satisfacció dels assistents a la I
Jornada de recerca de l’EUI- Sant Pau son molt positius tant amb l’avaluació dels
ponents i doctorands com amb l’organització de la jornada.
PROPOSTES DE MILLORA
Es proposen les següents accions de millora:
A) Aquest any amb motiu de l’any de les infermeres decretat per la OMS i la
campanya Nursing Now, la II Jornada tindrà com a principal objectiu donar
visibilitat al treball de les infermeres en els diferents àmbits d’actuació.
B) S’intentarà detectar aquells aspectes que puguin ser d’interès per la majoria
dels assistents.
C) Es contactarà amb les cases comercials amb la suficient anticipació per tal de
que puguin becar l’assistència del màxim nombre de persones.
D) Es reforçarà la importància a la resposta als qüestionaris de satisfacció d’entre
els assistents.
E) S’implicarà als estudiants a que participin en la Jornada per tal de que prenguin
consciència de la importància de la recerca en la millora de les cures
infermeres.

