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Innovació a la “força”: Covid-19, un desafiament de la gestió 
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1Hospital de Viladecans 

Temàtica: 7. Innovació organitzativa en l'entorn salut 

Paraules clau: Innovació, Gestió Assistencial, COVID-19 

 
Introducció: Durant la pandèmia pel SARS-CoV-2, les organitzacions van haver de fer front a 
situacions molt complexes que ens van obligar a esmorteir la crisi creant diferents estratègies per 
a poder, no tan sols prendre decisions adequades sinó, a més, permetre que l’organització 
s’enfortís. 
A l’Hospital es va crear un grup de treball, anomenat Coronamorning, per a la gestió, principalment 
assistencial i de contingència, de la pandèmia causada pel SARS-CoV-2. La gestió s’ha centrat en 

la presa de decisions consistents, a curt termini i amb fermesa, per a poder gestionar de forma 
més adequada els continus canvis al llarg de la pandèmia. 
 
Objectiu: Explicar la composició, funcionament, treball i eines del grup de treball Coronamorning. 
 
Material i mètodes: El Coronamorning és un equip multidisciplinari format per direcció de centre 
i d’infermeria, especialistes en infeccioses i medicina interna, urgències, pneumologia, medicina 
preventiva i medicina del treball. Segons necessitats s’incorporen a les reunions altres especialistes 
com per exemple, anestèsia, cirurgia, digestius entre altres. La periodicitat ha vingut marcada per 
la situació epidemiològica, oscil·lant sempre entre reunions diàries i setmanals. El grup ha treballat 
en la realització i actualització de protocols, plans de contingència, circuits de diagnòstic i 
tractament, control de la infecció nosocomial, entre altres, i sempre d’acord amb les actualitzacions 

proposades pel CatSalut/ICS.  
 
Resultats: 
Entre el període de març de 2020 a gener de 2022 s’han realitzat: 

 Més de 230 reunions.  

 Creació d’un llistat de verificació abreujat per facilitar la correcta gestió i evitar oblidar-
nos de l’après. Aquest llistat ha permès la revisió dels punts clau en la gestió de la 
pandèmia en el centre amb rapidesa cada vegada que hi ha hagut un canvi en la situació 
epidemiològica. Es va crear sobre la base del pla de contingència que inclou els punts clau 
en funció del nivell d’alerta establert: freqüència de reunions, pla de contingència a nivell 

estructural, realització de PCR de cribratge en pacients, gestió de recursos humans, visites 
dels acompanyants de pacients i actualització i revisió de circuits i protocols. 

 Més de 14 protocols i circuits específics i més de 41 actualitzacions d’aquests. 

 Grup de validadors:  
o Per evitar la transmissió nosocomial de la infecció i amb l’objectiu de ser capaços 

de detectar ràpidament casos en l’hospital es va establir la realització de PCR cada 
5 dies d’ingrés. Des de l’inici de la pandèmia s’han realitzat un total de 1014 PCR 
de control de les quals totes han estat negatives menys 14 (1,4%). 

o Revisió de resultat de PCR del programa quirúrgic o proves diagnòstiques de 
dilluns a diumenge. 

 Comunicació: Per tal de fer una bona difusió de les mesures i últimes evidències sobre el 
SARS-COV-2 s’han realitzat:   

o Sessions formatives/informatives als professionals del centre quan hi ha 
hagut  canvis de circuits i mesures importants o quan els professionals ho han 
requerit. 

o Creació d’un espai informatiu específic en la intranet del centre amb informació 
diària de la situació del centre, publicacions internes i links a les externes, 
informació sobre vacunació, etc. 

o Notes a la intranet i correus massius informatius amb informació. 
o Més de 12 salva pantalles específics. 

 
Conclusions: La gestió assistencial en l’escenari COVID no ha estat senzilla. La creació del grup i 
el seu funcionament ha estat una innovació “forçosa” que ha facilitat mantenir uns estàndards de 
qualitat i seguretat dels pacients i professionals en una situació molt complexa. 

 


