DEMANDA DE SERVEIS:
El Centre d’Investigació en Salut Laboral (CISAL) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) necessita la
contractació dels següents serveis cientifico-tècnics en metodologia qualitativa per al projecte "Cohort
sanitaris del PSMAR (COSAMar)".
Descripció del projecte d’investigació
Els / les professionals de la salut són crucials per a qualsevol sistema d'atenció de la salut. Durant l'actual
pandèmia del Sars-CoV2, l'agent causal de la COVID-19, els treballadors de la salut corren un risc
substancialment més gran d'infectar-se amb el Sars-CoV2 que la resta de la població. El projecte
d'investigació "Cohort sanitaris del PSMAR (COSAMar)" té un disseny mixt basat en la metodologia
quantitativa (a partir d'una cohort de les persones que han treballat al Parc de Salut Mar durant l’any 2020)
i qualitativa (a partir de grups focals de diferents professionals sanitaris). El projecte té com a objectius: 1)
estimar la incidència real de COVID-19 entre el personal sanitari en les diferents etapes de la pandèmia a
Espanya, i 2) avaluar l'impacte de les accions preventives en aquesta incidència, i 3) identificar les
percepcions, pors i preocupacions relacionades amb els equips de protecció personal i el risc d'infecció, amb
el personal sanitari.
Descripció del grup d’investigació
El Centre de Recerca en Salut Laboral (CiSAL) va ser fundat el 1998 a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i des
de 2017 és un grup de recerca mixt de la UPF i l'IMIM / PSMAR. Des de 2002 és un grup consolidat per
l'AGAUR, i des de 2008 un grup de recerca de l'CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública per l'Institut de Salut
Carlos III. El CISAL està format per un grup multidisciplinari de professionals formats en medicina,
epidemiologia, sociologia, psicologia, estadística i altres camps de les ciències socials i de la salut. El CISAL
investiga qüestions de salut ocupacional amb implicacions rellevants per als / les treballadors / es, les
empreses i els governs que són particularment sensibles per als sistemes de benestar social.
Descripció dels serveis cientifico-tècnics a realitzar:
• definició i configuració dels grups focals,
• conducció i moderació dels grups,
• transcripció de la informació
• anàlisis amb Atlas.ti.
Condicions:
• El temps estimat de realització serà de quatre mesos.
• Es requerirà la presentació d’un pressupost dels serveis a realitzar i la seva acceptació per la UPF.
• La facturació dels serveis serà mitjançant expedient de contractació menor amb la UPF.
Requeriments de la persona o empresa que ha de realitzar el servei:
• Requeriments indispensables:
o tenir una llicenciatura o grau en ciències socials o de la salut
o experiència en investigació qualitativa, així com en l’ús del programa Atlas.ti
o català parlat i escrit
o estar donat d’alta com autònom
• Es valorarà formació en Salut Pública
Per sol·licitar més informació, enviar currículum vitae i carta de presentació
Mireia Utzet: mireia.utzet@upf.edu
Abans del 5 de febrer a las 14:00.

