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La Unitat d’Atenció d’Infermeria, Docència i Recerca,
és una unitat creada per la Universitat Internacional
de Catalunya, amb la col·laboració del Parc Sanitari
Pere Virgili. Centrada en activitats d’educació per
a la salut i dirigida a tota la comunitat, a les seves
famílies i/o cuidadors, perquè puguin millorar en
l’autonomia i el procés d’autocura. La Unitat es troba
ubicada al mateix Parc Sanitari Pere Virgili.

Què fem

Missió

— Fomentem el control sobre
el propi procés de salut:
autocura.

— Donar un servei a la
comunitat.

— Reforcem conductes
generadores de salut:
· Educació sanitària a la
família i/o els cuidadors.
· Reforç educatiu a
pacients en situació de
dependència i persones
sanes per promoure la salut i
l’autocura.
· Creació de materials
educatius i sessions i tallers.

Qui som

Objectius

L’equip de la Unitat d’Atenció
d’Infermeria, Docència i Recerca
està format per:

— Promoure la salut i capacitar
les persones perquè puguin
gestionar-la millor.

— dues coordinadores de
UIC Barcelona;

— Potenciar el desenvolupament
d’habilitats conductuals,
emocionals i socials.

— dos tutors clínics, infermers
del Parc Sanitari Pere Virgili;
— estudiants d’Infermeria de
UIC Barcelona.

— Treballar i potenciar el
lideratge infermer dels
estudiants d’Infermeria.

A qui va dirigit?
— Pacients crònics amb
pluripatologia hospitalitzats al
Parc Sanitari Pere Virgili

— Formar els estudiants en
nous rols infermers en
relació amb la docència i
la recerca.
— Desenvolupar nous
projectes de recerca,
generar coneixement i
reafirmar el lideratge
infermer.
Visió
Potenciar el lideratge
infermer en la promoció de
la salut, la prevenció de la
malaltia i la protecció de la
salut.

— Familiars i/o cuidadors

Valors

— Tota la comunitat:
associacions, casals,
residències...

— La persona i la família
com a centre del sistema
sanitari.

Com ho fem?
— Entrevista i valoració
d’Infermeria: detecció de
necessitats.
— Pla de treball: qui lidera les
principals activitats són els
estudiants d’Infermeria de
UIC Barcelona. Avaluació del
procés i dels resultats.

— El professional
d’infermeria com a centre
de la nostra missió.
— L’infermer o la infermera
com a agent principal en
el lideratge de les cures.
— El compromís social com
a motor de canvi per
millorar la salut de la
comunitat.

