
 

 
 
 
 

 
Canvis en la cultura de seguretat dels pacients 

després d’una intervenció combinada 
en tres hospitals 

 
 

Lena Ferrús i Estopà 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència Reconeixement- CompartIgual 3.0. Espanya 
de Creative Commons. 
 
Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia  Reconocimiento - CompartirIgual 3.0.  España de 
Creative Commons. 
 
This doctoral thesis is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Spain 
License.  
 



Canvis en la cultura de seguretat dels pacients després d’una intervenció combinada en tres hospitals 

Lena Ferrús Estopà   

Juliol 2013 

 

Fe d’errades 

A la portada: On diu “Tesis”, hauria de dir “Tesi”. 

pàgina 209: Al final de l’apartat on diu “FREQÜÈNCIA DELS INCIDENTS NOTIFICATS (r=0,47)” ha 
de dir “FEEDBACK I COMUNICACIÓ SOBRE ELS ERRORS amb FREQÜÈNCIA DELS INCIDENTS 
NOTIFICATS (r=0,47)” 
 
pàgina 207: A la segona línia, on diu “taula 14” hauria de dir “quadre 14”  
 
pàgina 211: En tercer paràgraf i a la taula 69, on hi diu “variança” hauria de dir “variància”. 

pàgina 221: En el títol de la taula 81, on hi diu “3 i 9”, hauria de dir “5 i 10”. 

pàgina 224: En el darrer paràgraf on diu “El contingut s’ha estructurat en 7 categories 

resultants” hauria de dir “El contingut s’ha estructurat en 6 categories resultants”. 

pàgina 251:  En el primer paràgraf, segon punt, s’hauria d’eliminar “.Es valoren les limitacions 

que té aquest treball i”. Hauria de continuar amb un punt i seguit. 

pàgina 253: A la segona línia del primer paràgraf, on diu “26,6%”  hauria de dir “23,6%”. 

pàgina 281: Els punts “20, 21, 22 i 23”, haurien de ser els punts “16,17, 18 i 19” 

respectivament. 

pàgina 280: En el punt 9 on diu “entre 40 i 50%” hauria de dir “entre 50 i 65%”. En el punt 10 

on diu “entre 30 i 40%”, hauria de dir entre “40 i 50%”.   

pàgina 283: . En el segon paràgraf del punt 11.2, on diu “... guia les decisions dels del més alt 

nivell...”, hauria de dir “.... guia les decisions des del més alt nivell ...”   

 

 

 

 


