
 

Unitat de Suport en Estadística i Metodologia (USEM) 
 

A partir del present mes de Juliol, les tasques d’assessorament en aspectes de metodologia i 
estadística per als serveis i instituts de l’Hospital Clínic, seran realitzats per la Unitat de Suport en 
Estadística i Metodologia (USEM), adscrita al Servei de Farmacologia Clínica (UASP), d’acord amb el 
termes que a continuació es descriuen. 

Volem agrair molt sincerament la feina feta als companys que fins ara han estat responsables 
d’aquestes tasques (Dr. Aponte, Sr. Quintó i Sr. Sanz). Tots ells queden ara adscrits al Centre de 
Recerca en Salut Internacional (CRESIB) que dirigeix el Dr. Alonso. 

Objectiu 

L’objectiu és oferir serveis de metodologia i estadística de durada i abast limitat als investigadors 
acreditats de l’Hospital Clínic i IDIBAPS: 

• Disseny estadístic d’un estudi 
• Càlcul de la grandària de la mostra 
• Assessorament en la recollida de la informació per anàlisi 
• Assessoria metodològica i estadística de projectes de recerca   

Reserva de cita 

Les assessories es desenvoluparan de forma presencial (locals UASP – c/ Rosselló 138) , demanant 
sempre cita prèvia per a la reserva de disponibilitat de temps. La reserva es pot fer telefònicament 
al número 9328, demanant per Cristina Rodríguez, (secretaria del Servei). En el moment de la 
reserva es recollirà una informació mínima d’acord al formulari adjunt. 

S’estableix una durada màxima de 2 hores per sessió encara que es podrà continuar el projecte en 
altres dies amb cita prèvia. En els casos que un projecte requereixi una dedicació prolongada, 
s’avaluarà la viabilitat en funció del possible impacte sobre la resta de projectes en curs. En aquest 
cas s’estudiaran fórmules alternatives per a poder garantir una bona dinàmica per a totes les parts. 

Per a facilitar la dinàmica de les assessories, es recomana aportar documentació sobre el tema a 
discutir, per exemple: articles,  treballs similars, protocol, i/o resum de l’estudi, etc. Aquest punt és 
especialment clau per a nous dissenys i predeterminacions de la grandària de la mostra. 

En el cas de projectes enfocats a publicació, es consensuarà la autoria, en funció del grau de 
participació. 

Horaris d’atenció 

• Horari de reserva de cita: 
o Dilluns a divendres de 9 a 17h  

• Horari d’atenció al públic:  
o Assessoria. S’estableixen els següents horaris, prèvia cita: 

 Matins: Dimarts, Dimecres, Dijous de 9 a 13h. 
 Tardes: Dimecres i Dijous de 15 a 17h 

En el cas d’incompatibilitat es pot consultar la disponibilitat en horaris alternatius. 

Personal de la USEM 

Hi haurà dos persones responsables de les assessories sota la coordinació del Dr. Xavier Carné, cap 
del Servei de Farmacologia Clínica: 

o Ferran Torres, MD, PhD, especialista en farmacologia clínica. 
o José Ríos, BSc, estadístic. 

Ambdós són professors associats a la Unitat de Bioestadística de la Facultat Medicina (UAB), i tenen 
més de 12 anys d’experiència en el disseny i anàlisi d’estudis.  
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PETICIÓ D’ASSESSORIA ESTADÍSTICA I METODOLÓGICA 

 

 
 DADES DE L’INVESTIGADOR: 

 

Nom: 

Cognoms: 

Servei: 

Institut: 

 

 DADES DE CONTACTE: 
 

Telèfon: 

Mòbil: 

Busca: 

Fax: 

Email: 

 

 BREU DESCRIPCIÓ DE LES NECESSITATS D’ASSESSORIA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb  

Cristina Rodríguez al 9328 
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