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Informació general de l'assignatura

Denominació RECERCA CLÍNICA I EPIDEMIOLÒGICA

Codi 14485

Semestre d'impartició Anual

Caràcter Optativa

Nombre de crèdits
ECTS

15

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació Joan Torres Puig-gros

Horari de tutoria/lloc A convenir per correu electrònic

Departament/s Infermeria i Cirurgia

Modalitat Semipresencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català, castellà i anglès

Grau/Màster Màster en Recerca en Salut

Horari de tutoria/lloc A convenir per correu electrònic

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

Joan Torres Puig-gros (responsable de l’itinerari) 
Telèfon 973702468 
Correu Joan.torres@infermeria.udl.cat 
Despatx Edifici Facultat d’Infermeria, despatx 2.15 

Luisa Guitard Sein-Echaluce 
Telèfon 973702464 
Correu m.luisa.guitard@infermeria.udl.cat 
Despatx Edifici Facultat d’Infermeria, despatx 2.12 

Glòria Mirada Masip 
Telèfon 973702468 
Correu gloria.mirada@infermeria.udl.cat 
Despatx Edifici Facultat d’Infermeria, despatx 2.15 

Javier Trujillano Cabello 
truji@cmb.udl.cat 

Noemi Serra Payà 
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Informació complementària de l'assignatura

En les matèries obligatòries l'alumne adquireix els coneixements i les habilitats per dissenyar, executar i comunicar
un projecte de recerca. L'enfocament que se li dóna a aquesta primera part és general, no en el sentit de simplicitat
si no en el sentit d'assumir la major part dels plantejaments de recerca (diferents dissenys, aproximació
quantitativa, aproximació qualitativa,..).

En els itineraris l'alumne es decideix per una especialitat i per un projecte concret que serà el seu treball final de
màster (TFM). Per tant, es tracta d'aprofundir en el mètode i les eines específiques pròpies de l'especialitat
(fonaments bibliogràfics, dissenys, fonts d'informació, registres, context d’investigació). Es pretén que professorat
especialitzat (amb perfils concrets i grups de recerca adequats) acompanyi a cada alumne en el seu projecte
concret i al mateix temps es pugui compartir entre tots els alumnes del mateix itinerari el fruit de les discussions i
dels coneixements adquirits.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Ser capaços de predir i controlar l'evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de noves i
innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic/investigador, tecnològic o professional concret, en
general multidisciplinari, en el qual es desenvolupi la seva activitat;
2. Ser capaços d'assumir la responsabilitat del seu propi desenvolupament professional i de la seva especialització
en un o més camps d'estudi.

Competències

Competències Transversals

1. Definir les estratègies de recerca adequades per realitzar estudis específics i dissenys de recerca.
2. Correcció en l'expressió oral i escrita.
3. Posseir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de forma autònoma o autodirigida.
4. Domini de les TIC.
5. Domini d'una llengua estrangera.
6. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors
propis d'una cultura de pau i de valors.

Competències Específiques

1. Identificar problemes de salut en la pràctica diària a través de l'observació, experiència i lectura crítica, que
siguin susceptibles de ser abordats a través del mètode epidemiològic
2. Elaborar un projecte de recerca en l'àmbit clínic i en l'epidemiològic
3. Adquirir els recursos metodològics (teòrics i pràctics) per preparar un pla d'estudi
4. Avaluar els resultats de les intervencions sanitàries a través dels dissenys d'estudis adequats.

 

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1.- Incertesa, necessitats d'informació i cerca de preguntes rellevants en la pràctica clínica i de salut pública
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2.-Principals bases de dades, revistes i publicacions relacionades
3.- Disseny d'estudis i mesures més freqüentment utilitzades en recerca clínic-epidemiològica
4.- Fonts d'informació específiques: registres cardiovasculars, tumors, renals, MDO, SNMC, VINCAT,… i altres
recursos per al disseny d'estudis
5.-Sistemes de vigilància de salut
6.Qüestionaris validats en recerca clínic-epidemiològica
7.- Actualització en evidència (prevenció, control i tractament dels principals problemes de salut)
8.-Principals grups de recerca i fonts de finançament relacionades.
9.- Noves tendències internacionals en recerca clínica i epidemiològica

Eixos metodològics de l'assignatura

L'itinerari començarà el 19 de novembre de 2014 i finalitzarà el 8 d'abril de 2015, dividit en dues parts
(19 novembre-21 gener i 22 gener -8 abril).

L'objectiu de l'itinerari consisteix a ajudar a l'alumne a preparar el projecte TFM. A partir del 8 d'abril podrà realitzar
(amb el mateix tutor assignat) el treball de camp així com l'anàlisi i interpretació de les dades i la redacció de
l'informe final.

Amb la finalitat d'adaptar al màxim els continguts de l'itinerari a les propostes de treball final de màster, les
inquietuds de recerca i la trajectòria professional de cada alumne, es realitzarà una primera reunió presencial per
conèixer aquests aspectes i poder realitzar l'adjudicació de tutors.
Posteriorment, l'itinerari es desenvoluparà a través del treball individual de l'alumne juntament amb el seu tutor, els
materials de suport dipositats en SAKAI i les sessions presencials (metodològiques, de ponents externs i de
discussió en grup).
Aquestes sessions de discussió en grup tindran la següent estructura:
- Cada alumne explicarà com va evolucionant l'elaboració del seu projecte, els seus dubtes, experiències,
aprenentatge.
- La resta d'alumnes realitzaran aportacions i preguntes sobre cada projecte.
- Els professors intentaran resoldre dubtes i oferir possibles millores al projecte.
- Es plantejaran dubtes i preguntes metodològiques de caràcter general que seran orientades pel professorat.

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

HORARIS CURS 2014-15

 MATI    9h 30’ – 14h TARDA  15h -19h 30’

NOV   

19  Recerca clínica i epidemiològica

DES   

2  Recerca clínica i epidemiològica

3 Recerca clínica i epidemiològica Recerca clínica i epidemiològica

GENER   

20  Recerca clínica i epidemiològica

21 Recerca clínica i epidemiològica Recerca clínica i epidemiològica

FEBR   
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17  Recerca clínica i epidemiològica

18 Recerca clínica i epidemiològica Recerca clínica i epidemiològica

   

MARÇ   

17  Recerca clínica i epidemiològica

18 Recerca clínica i epidemiològica Recerca clínica i epidemiològica

ABRIL   

8  Recerca clínica i epidemiològica

1ª PART DE L'ITINERARI: Fonaments i contextualització de la incertesa a estudiar i plantejament d'hipòtesi i
objectius (19 novembre-21 gener)

Continguts:

-Reunió inicial per conèixer el perfil i les expectatives investigadores dels alumnes
-Assignació d'un tutor a cada alumne
-Cerca bibliogràfica per concretar els objectius del seu TFM.
- Sessions presencials (Facultat o videoconferència) per anar perfilant el tema del TFM.

Planificació/activitats:

Es realitzaran dues sessions presencials de dos dies: En la primera es discutiran els resultats de la cerca
bibliogràfica que hauran de presentar-se abans del 30 novembre i en la segona es discutiran la hipòtesi i
objectius així com els seus fonaments, aquests hauran de lliurar-se abans del 18 de gener.

 

2ª PART DE L'ITINERARI: Elaboració d'un pla d'estudi (1 febrer-2 abril)

Continguts:

-Recursos materials en Sakai sobre disseny i mètode
-Seguiment personalitzat del projecte amb el tutor

Planificació/activitats:

Es realitzaran dues sessions presencials obligatòries de dos dies: per anar discutint i concretant els aspectes
metodològics del TFM. En la primera es discutirà la part teòrica del pla d'estudi (tipus de disseny, participants en
l'estudi, intervenció, variables) que haurà de presentar-se abans de 15 de febrer i en la segona es discutiran
aspectes més operatius (recollida de la informació com a qüestionaris, enquestadors, estratègies de recollida de la
informació, previsió d'anàlisi de dades, cronograma, pressupostos,..) que hauran de presentar-se abans del 15 de
març.

- Presentació pública del projecte d'estudi

Paral·lelament a l'elaboració del projecte hauran d'elaborar-se dos documents corresponent a les següents
activitats:

Memoria de l'investigador. Per al tema individual escollit, cada alumne elaborarà, paral·lelament al TFM, un
informe sobre els següents aspectes concrets:

1. Preguntes i incerteses més actuals sobre el tema.
2. Anàlisi crítica de la cerca bibliogràfica
3. Censar i descriure les principals revistes científiques que cobreixen aquesta àrea
4. Censar i descriure els principals grups de recerca nacionals i internacionals que treballen en el tema.
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5. Censar, descriure i valorar les principals fonts d'informació (generadores de dades) sobre el tema.
6. Censar, descriure i valorar els principals dissenys d'estudis, poblacions estudiades, mesures usades,

qüestionaris validats sobre el tema d'estudi.
7. Fer una valoració global sobre aquesta línia de recerca.

Memoria de ponents. Consistirà en la participació a les sessions presencials de professors externs i
valoració d'aquestes (memòria / anàlisi sobre la seva aplicació al seu camp d'investigació i a la seva pròpia
pràctica assistencial). En cas que algun alumne no pugui assistir a les sessions presencials de professors
externs se'ls podrà demanar la realització d'una activitat complementària equivalent.

 

El seguiment de les activitats es realitzarà a través de SAKAI. 

Sistema d'avaluació

Les evidències que es tindran en compte seran:

La valoració de les quatre parts del projecte (10%+10%+10%+10%) tenint en compte principalment
l'exposició sobre l'evolució del projecte en les sessions de discussió en grup i el document rebut prèviament
La valoració de l'exposició oral i del document del projecte ja elaborat (20%)
La valoració de la memòria de l'investigador (10%)
La valoració de la memòria dels ponents (10%)
L'avaluació de les sessions metodològiques (5% +5% +5% +5%).

 

Metodología Activitat
Valor
Evaluació

Treball autónom
Realització de la memoria de
l'investigador

10%

Conferències
Ponències de professors invitats
Realització memoria de ponents

10%

Sessions
metodológiques

Teoría metodológica adaptada a l'itinerari
amb resolució de casos pràctics

20%

Sessió presencial 1
 

Presentació i discusió dels resultats de la
recerca bibliográfica.

10%

Sessió presencial 2
Presentació i discusió d'hipòtesis
i objectius i dels seus fonaments.

10%

Sessió presencial 3
Discussió dels aspectes teòrics del
pla d'estudi.

10%

Sessió presencial 4
Discussió dels aspectes operatius i de
gestió de l'estudi.

10%

Sessió presencial 5
Presentació pública dels projectes, previa
entrega del document.

 
20%
 

 

Bibliografia i recursos d'informació

- Ann Bowling. Reserch methods in health. Investigating health and health services. Open University Press.
McGraw-Hill Education. Second Edition. New York 2001.
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- Argimon Pallars JM, Jiménez Villa J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Cuarta edición. Elsevier
Espanya S.A. Madrid 2012.

- Contandriopoulos A P, et al. Preparar un proyecto de investigación. SG Editores S.A: Barcelona 1991.

- Leon Gordis. Epidemiología. Tercera Edición. Elsevier Espanya S.A. Madrid 2005.

- Miquel Porta. Dictionary of Epidemiology. Oxford University Press. New York. Fifth Edition. 2008.

- Pardo de Vélez G, Cedeño Collazos M. Investigación en salud. Factores sociales. Mc Graw-Hill Interamericana
S.A. Colombia 1997.

- Silva Ayçaguer L C. Cultura estadística e investigación científica en el campo de la salud: una mirada crítica.
Ediciones Díaz de Santos S.A: Madrid 1997.

- Silva Ayçaguer L C. Diseño razonado de muestras y captación de datos para la investigación sanitaria. Ediciones
Díaz de Santos S.A: Madrid 2000.

- Silva Ayçaguer L C. Muestreo para la investigación en ciencias de la salud. Ediciones Díaz de Santos S.A:
Madrid 1993.

 

Referències web

Obtenció dels programes: G-Stat d’anàlisi estadística, Ene pel càlcul de les mides mostrals i Sinergy per a meta-
anàlisi a www.e-biometria.com

Obtenció d’Epiinfo, programa d’epidemiologia i estadística a www.cdc.gov/epiinfo

Obtenció d’Epidat, calculadora estadística i
epidemiològica http://dxsp.sergas.es/ApliEdatos/Epidat/cas/3.6_Descarga.asp?Idioma=Es

 

Articles i revistes

Articles i revistes: A través de SAKAI
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