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infermeres”



2016  OCTUBRE  inf  5

ed
ito

ria
l

“Els recursos humans 
són la pedra angular dels 
sistemes de salut”

per josep maria camps. 
President del COILL 

L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA 
SALUT (OMS) és contundent: falten 
infermeres a Europa. L’organisme 
alerta que les necessitats de salut al 
continent augmentaran a un ritme 
superior al que ho fa el nombre de 
professionals sanitaris i assenyala les 
desigualtats dels països.

Encara que esmenta que en els últims 
anys el nombre d’infermeres ha cres-
cut un 10% a la zona, aquest incre-
ment no serà suficient per a cobrir la 
demanda d’una població cada vega-
da més envellida, i manifesta que en 
els processos de cura, les infermeres 
hi tenen un paper determinant.

Zsuzsanna Jakab, directora de l’OMS 
a Europa, destaca que “els recursos 
humans són la pedra angular dels sis-
temes de salut dels països per la qual 
cosa la planificació, regulació i gestió 
de la força de treball requereix una 
intensa col·laboració intersectorial”.

A més, l’informe assenyala que, en el 
cas d’Espanya, hi ha 381 metges per 
cada 100.000 habitants, per sobre de 
la mitjana europea que se situa en els 
308 metges. No obstant això, pel que 
fa al nombre d’infermeres, la mitjana 
del continent és de 691 infermeres 
per cada 100.000 habitants, mentre 
que a Espanya hi ha només 514 infer-
meres per cada 100.000 habitants. 
Aquestes dades són preocupants, ja 
que com diu l’OMS, “les infermeres 
tenim un paper fonamental en la 
cura de les persones grans i en altres 
estaments de la cura de la salut”.

Els nostres polítics gestors pensen 
prendre nota d’aquest informe de 
l’OMS? Perquè cada dia és més 
preocupant la situació laboral de les 
infermeres, i cada dia es nota més la 
manca d’infermeres en els diferents 
estaments que proporcionen cures 
de salut.[]



6  inf  OCTUBRE 2016  

21 de novembre de 2016
Aula Magna

Campus Ciències de la Salut
Universitat de Lleida

I JORNADA D’IMPULSORES BPSO LLEIDA

PROGRAMA
 09.45h Recepció d’assistents.

 10h Inauguració de la Jornada.
  Amb la participació de:
  Josep Maria Camps, president del Col·legi Oficial 
  d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL).
  Joan Blanco, degà de la 
  Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
  de la Universitat de Lleida (FIF-UdL).
  Esther González, membre de la 
  Unidad de Investigación en 
  Cuidados de Salud (Investén-isciii).
  Instituto de Salud Carlos III. 
  Responsable del projecte de Centros Comprometidos 
  con la excelencia en Cuidados (BPSO) a Espanya.
  Jordi Cortada, gerent de la Regió Sanitària de Lleida 
  i de la Regió Alt Pirineu i Aran. 
  Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya.

 10.30h Conferència inaugural.
  Doris Grinspun, presidenta executiva de la 
  Registered Nurses Association 
  of Ontario - RNAO (Canadà).
   Presentació de la ponent: Josep Maria Camps.
   Introducció BPSO Lleida: Joan Blanco.

 11.30h Pausa cafè i exhibició de pòsters.

 12h Comunicacions orals de les impulsores 

  i líders de les Guies BPSO.

   Moderen:

   Mercè Folguera, 

   líder del projecte d’implantació a Lleida.

   Josep Maria Gutiérrez, 

   coordinador del projecte a l’HUAV.
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I JORNADA D’IMPULSORES BPSO LLEIDA

 13.30h Dinar.

  (L’àpat serà a peu dret i cal confirmar l’assistència en fer la inscripció)

 14.15h Foto de família de les Impulsores BPSO Lleida.

 14.30h Taula rodona.

  “Centres acreditats en excel·lència en cures: 

  de l’àmbit internacional a l’àmbit local”.

  Rob Bonner, director d’Operacions i Estratègia 

  de l’Australian Nursing and Midwifery Federation (ANMF) (SA Branch).

  Hailing Guo, directora i infermera cap 

  del Dong Zhi Men Hospital Beijing (Xina).

  Montserrat Tiñena, Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona.

   Modera: Montserrat Gea.

   Vicepresidenta del COILL i Cap d’Estudis de la FIF-UdL.

   Traducció: Teresa López.

 16h Conclusions.

 16.30h Lliurament dels premis:

  Millor pòster.

  Millor comunicació oral.

  I Concurs d’Idees BPSO Lleida.

 17h Cloenda de la jornada.

INSCRIPCIONS

Fins al dijous 17 de novembre de 2016

https://es.surveymonkey.com/r/jornadesbpso

Informació:  bpsolleida@gmail.com

Fins a 170 professionals de la salut de 

Lleida participen com a impulsors en la 

implantació de les Guies d’Excel·lència 

en Cuidatges, als hospitals 

universitaris Arnau de Vilanova i Santa 

Maria, i a la Facultat d’Infermeria i 

Fisioteràpia de la Universitat de Lleida 

(UdL); amb la col·laboració del Col·legi 

Oficial d’Infermeres i Infermers de 

Lleida (COILL). 
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sueñOn
®

Dormir poc 
incrementa la mortalitat 

dels pacients hospitalitzats

EL COILL PROMOU SueñOn®, LA CAMPANYA NACIONAL IMPULSADA 
PER INFERMERES QUE VETLLA PEL SON DELS PACIENTS
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ELS PACIENTS HOSPITALITZATS QUE DORMEN 
a la nit menys de cinc hores (300 minuts) veuen 
incrementada la mortalitat fins a quatre vega-
des més que els que superen aquest temps de 
descans. Aquestes són dades de la campanya 
SueñOn® que va presentar el passat 19 de se-
tembre el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida (COILL), el Grup d’Investigació 
en Cures de Salut (GRECS) de l’Institut de Recer-
ca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i Missatges, 
Gestió de Comunicació. SueñOn® és una ini-
ciativa impulsada per infermeres, promoguda i 
coordinada des de l’Institut de Salut Carlos III 
del Ministerio de Economía y Competitividad, 
que es dirigeix a tota la societat però, en espe-
cial, als professionals de la salut, gestors i pa-
cients, per promoure el descans de les persones 
hospitalitzades. Miquel Àngel Calderó, secretari 
de la Junta de COILL, i Montserrat Gea, respon-
sable del GRECS i vicepresidenta del COILL, van 
presentar la participació lleidatana en la cam-
panya.

SueñOn® incideix en respectar el son dels pa-
cients i vol conscienciar i canviar la cultura de 
les cures en els hospitals del Sistema Nacional 
de Salut. En aquest sentit, el paper de les infer-
meres resulta fonamental, ja que són els profes-
sionals sanitaris que tenen més contacte directe 
amb els pacients. Cal doncs, comprometre’s 
a evitar il·luminacions innecessàries, reduir el 
soroll el màxim possible, programar les cures 
i les tasques que cal fer a la nit, preguntar als 
pacients quines preferències tenen a l’hora de 
dormir i mantenir-se al dia de les investigacions 
en l’àmbit de la millora del son. En el supòsit de 
la il·luminació s’haurien d’utilitzar llums ataron-
jades, frontals o llanternes, en lloc d’encendre 
la llum general per evitar així la fragmentació 
del son a causa de la il·luminació. Pel que fa 
al soroll, s’hauria de disminuir en les zones co-
munes o mantenir les portes tancades i, tam-
bé, generar un contrast més gran entre el dia 

MONTSERRAT GEA 
I MIQUEL ÀNGEL CALDERÓ 
VAN PRESENTAR LA 
PARTICIPACIÓ LLEIDATANA 
EN LA CAMPANYA SueñOn®.

Tenir cura 
del son
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i la nit per un millor descans. La nit ha de 
ser fosca, silenciosa, tranquil·la i amb una 
temperatura no massa elevada al llit. En 
canvi, al matí s’han d’alçar les persianes a 
primera hora. Per afavorir el descans noc-
turn, a més, cal reduir la migdiada.[]

La campanya
Tenint en compte que el 85% dels pacients hos-
pitalitzats manifesten que se’ls ha interromput 
el descans nocturn almenys en una ocasió, la 
campanya dóna una sèrie de recomanacions 
als professionals sanitaris per canviar les seves 
rutines i aconseguir l’anomenada “hora màgi-
ca”, és a dir, aconseguir dormir com a mínim sis 
hores i mitja seguides i sense interrupcions (de 
mitjanit a les 6.30h).

La campanya, que va començar a nivell nacio-
nal el passat 11 de juliol, compta amb un ví-
deo promocional que es va filmar a l’Hospital 
Universitari de Santa Maria de Lleida amb in-
fermeres i infermers lleidatans. La iniciativa no 
vol implantar de manera immediata les seves 
mesures, sinó que pretén que siguin els profes-
sionals que decideixin sumar-se a la causa. 

És per això que la campanya, de caràcter in-
vestigador, es va iniciar amb l’adhesió de pro-
fessionals a títol personal (més de 1.300 en 
els primers dos mesos) i, no ha estat fins al 17 
d’octubre, que s’ha obert a l’adhesió de grups 
de treball institucionals que vulguin tenir cura 
del son dels seus pacients i/o usuaris.

SueñOn®, a nivell organitzatiu, està partici-
pada per institucions –Institut de Salut Carlos 
III del Ministerio de Economía y Competitivi-
dad (coordinadora), Investén-isciii, GREICEF-
RETICEF, GRECS-IRB Lleida, Cronolab, Fun-
dación más que ideas, FFPaciente, Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida i 
Missatges Gestió de Comunicació; a més de 
la col·laboració d’Inés Comino i Cristina He-
rranz– i professionals de diferents àmbits –
Eva Abad, Carlos Abanades, Almudena Aven-
daño, Consuelo Company, Cintia Escandell, 

Anna Espart, Montse Gimena, Rafa Gimena, 
Xosé Manuel Meijome, Teresa Moreno, Mi-
guel Ángel Navas, José Luis Oliver, Nuria Or-
tega, Pilar Rodríguez, María Ángeles Rol, Pe-
dro Soriano, Margarita Vázquez, Clara Vidal i 
Diego Villalón–.
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La pàgina web
Amb l’objectiu de difondre la campanya, facili-
tar-ne l’adhesió i compartir dades de recerca en 
el camp del descans hospitalari; la pàgina web 
www.suenon.recursosencuidados.es, amb més 
de 200 visites per dia, ha esdevingut una eina 
imprescindible per donar cobertura als profes-
sionals que vulguin adoptar els protocols pro-
posats per la iniciativa.

Adhesions i decàlegs Així doncs, el web –en 
el seu apartat IMPLÍCATE (www.suenon.recur-
sosencuidados.es/implicate.html)– permet om-
plir el formulari d’adhesió per registrar-se com 

a membre actiu de la campanya. En aquest 
mateix espai es poden consultar també els de-
càlegs de compromís redactats per a professio-
nals de la salut, grups de treball institucionals 
(amb i sense hospitalització) i organitzacions 
sense hospitalització.

Pràctica basada en l’evidència Un altre dels 
capítols a visitar és el de QUÉ CONOCEMOS  
(www.suenon.recursosencuidados.es/queco-
nocemos.html)–, un acurat recull de dades de 
recerca sobre aspectes del son amb recomana-
cions i alguna que altra curiositat sobre el tema.

www.suenon.recursosencuidados.es
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Professionals 
de la salut

DECÀLEG

1. Evitar la il·luminació innecessària a les ha-
bitacions i a les zones comunes de les unitats/
serveis durant el temps de descans.

2. Reduir el soroll ambiental de les habitacions 
i a les zones comunes de les unitats/serveis du-
rant el temps de descans.

3. Programar, en tant sigui possible, les meves 
tasques per permetre el descans de les persones 
hospitalitzades.

4. Preguntar i tenir en compte les preferències 
de les persones hospitalitzades respecte del seu 
descans.

5. Llegir i estar al dia sobre els beneficis del 
descans en salut de les persones hospitalitza-
des.

Des del COILL us animem a adherir-vos a 
la campanya SueñOn®: infermeres, pro-
fessionals de la salut en general, hospitals 
i centres sociosaniatirs, associacions… 
tots plegats podem millorar  la sa-
lut dels pacients hospitalitzats a les 
nostres comarques. Us hi esperem a 
tots!

Lleida, suma-t’hi!
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Consulta els decàlegs 
de compromís i 

demana el teu núvol

Grups de treball 
d’institucions amb 

hospitalització

DECÀLEG

1. Facilitar la implantació dels canvis necessaris en les unitats 
d’hospitalització que permetin mantenir el cicle vigília-son ade-
quat (patró de ritme biològic circadià nictemeral sense altera-
cions).

2. Iniciar millores que permetin a la institució reduir, en la mesu-
ra del possible, el soroll ambiental i evitar la il·luminació inneces-
sària durant les hores “MÀGIQUES” per al descans dels pacients.

3. Impulsar i facilitar que el personal d’infermeria pugui pro-
gramar, en tant sigui possible, les activitats de cures de manera 
que permetin el descans de les persones hospitalitzades durant 
les hores “MÀGIQUES”.

4. Promoure que les cures que es presten en la meva institu-
ció es realitzin tenint en compte les preferències personals de 
descans dels pacients; constituint aquestes preferències un pilar 
fonamental en la gestió de cures de la institució.

5. Realitzar activitats trimestrals de sensibilització, formació 
continuada i actualització de coneixements sobre els beneficis 
del descans en la salut dels pacients durant l’estada hospitalària, 
així com les intervencions efectives per aconseguir-ho.

Compromisos d’aquells que 
voluntàriament s’adhereixin al projecte

• Utilitzar els logotips i missatges del projecte amb el mateix 
format i estil facilitat i registrat pel grup SueñOn®.
• Obtenir el permís del grup SueñOn® per a qualsevol material 
divulgatiu del projecte que no sigui el facilitat.
• Facilitar anualment dades dels indicadors establerts per la 
campanya a la plataforma on-line dissenyada per SueñOn®.
• Col·laborar amb el grup SueñOn® en la recollida de dades dels 
estudis d’investigació que es duguin a terme.

Lleida, suma-t’hi!
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Grup de treball 
d’una institució i/o
organització sense 

hospitalització

CONTRACTE

La col·laboració amb el projecte SueñOn® es 
realitzarà a través d’un contracte entre l’Institut 
de Salut Carlos III i la seva institució on es con-
cretarà la prestació de serveis relacionats amb 
el projecte SueñOn® que la seva institució rebrà 
i el cost d’aquests serveis.

Cal empoderar els professionals de 
la salut, liderats per la infermeria, 
perquè puguin canviar les seves 
rutines utilitzant les recomanacions 
que proposa l’evidència.

17 D’AGOST DE 2016. LA PRESENTACIÓ NACIONAL VA TENIR UNA 
GRAN REPERCUSSIÓ I VA SER RECOLLIDA PELS PRINCIPALS MITJANS 
DE COMUNICACIÓ, ARRIBANT ARREU GRÀCIES A LA PRESÈNCIA DE LES 
AGÈNCIES DE NOTÍCIES.

©investén-isciii

PILAR RODRÍGUEZ (INFERMERA I TESTIMONI COM 
A PACIENT), JUAN ANTONIO MADRID (DIRECTOR 
DEL LABORATORI DE CRONOBIOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA) I MARIA TERESA 
MORENO (COORDINADORA D’INVESTÉN-ISCIII), 
VAN PRESENTAR LA CAMPANYA A MADRID. 
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LA DRA. TASHA STANTON és investigado-
ra postdoctoral i treballa en el grup de 
recerca australià Body in Mind Research 
Group, tant a la ciutat d’Adelaida com a 
Sydney. Stanton va participar en la V Jor-
nada d’Infermeria i Fisioteràpia organit-
zada conjuntament, el passat mes d’abril, 
per la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
de la UdL, el Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Lleida (COILL) i el Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya. Durant 
la jornada, Stanton va pronunciar una 
conferència sobre un nou i innovador en-
focament per tractar el dolor basat en al-
terar la manera en què el cervell percep 
el dolor utilitzant il·lusions òptiques. Els 
assajos realitzats amb aquest mètode han 
aconseguit que un 33% dels pacients ha-
gin deixat de sentir dolor i entre un 25% i 
un 30% l’han reduït. Un mètode que pro-
posa centrar-se en el cervell per tractar el 
dolor per modificar la percepció que en té 
el pacient.

Doctora Stanton, què és el dolor? Crec que 
tendim a pensar que el dolor és molt fàcil de 
construir quan alguna cosa ens fa mal i, això 
és cert, però el dolor és increïblement complex. 
Quan parlem de dolor, del que parlem realment 
és de les experiències conscients de la gent, per 
exemple, del que anomenem dolor per estímul. 
El repte és que la quantitat de dolor que la gent 
sent o experimenta no està sempre relacionada 
amb la quantitat de dany que hi ha en un teixit 
o en una ferida. Per exemple, s’ha tallat algun 
cop amb un full de paper?, és una petita feri-
da però, fa molt de mal! No li ha passat mai 
que, de sobte, s’adona que té un blau al braç 
i pensa: oh, tinc un blau aquí i ni me n’havia 

“La quantitat de dolor que la gent 
sent o experimenta no està sempre 

relacionada amb la quantitat de dany 
que hi ha en un teixit o en una ferida”

en
tre

vis
ta

entrevista Sara Bobet

foto Iris Luque

MISSATGES/INGIMAGE
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adonat!, i no recorda quan s’ha donat el cop. 
El que realment ha passat és que ha sostingut 
el dany tissular però no ha experimentat dolor 
perquè, si l’hagués experimentat, recordaria 
com i quan es va fer el blau. El que veiem són 
situacions molt complexes on hi ha molts fac-
tors que poden influir en el fet que alguna cosa 
es pugui percebre com a dolorosa o no.

El dolor pot ser com una mena d’alarma 
que té el nostre cos i que ens avisa que hi 
ha alguna cosa que no està bé? I tant, per 
descomptat. Té una funció protectora. El dolor 
està allí per protegir-nos d’un dany potencial. El 
potencial és important perquè és la nostra in-
terpretació de què són les amenaces en relació 
al nostre cos. En aquest sentit, el dolor és un 
mecanisme per fer front a l’amenaça.

Vostè diu: “el dolor és al cervell”. La seva 
investigació se centra en el cervell de ma-
nera que quan ens fa mal el genoll, per 
exemple, en lloc de fixar-nos en ell, hem 
de parar atenció al cervell. És això el que 
suggereix? Sí i no. El que suggereixo és que 
al final del dia, si no tenim un cervell, no tenim 
una experiència conscient del dolor. Necessitem 
un cervell per tenir aquesta experiència. Si a 
algú, però, li fa mal el genoll hem de considerar 

el genoll, però també totes les altres coses que 
passen al sistema com a experiència conscient 
del dolor que s’ha desenvolupat. Tens mal de 
genoll però, de fet, ja t’ha fet mal en el passat i 
potser vas fer una llarga caminada i, després, el 
dolor va augmentar i no vas poder caminar en 
dues setmanes. Aquest record del dolor afecta-
rà la quantitat de dolor que sentiràs pel genoll. 
Potencialment, si hi ha una petita ferida en el 
meu genoll, és possible que el cervell identifiqui 
que allí hi ha una amenaça i puc experimen-
tar més dolor. Hi ha també moltes altres coses 
en termes de com percebem l’ambient en què 
estem. Per tant, si l’activitat que estem fent és 
segura, possiblement no sentirem tant el dolor. 
Però si sentim que és una activitat perillosa, lla-
vors serem excessivament conscients de tot i, 
sabem que en aquests casos, és possible que 
augmenti el dolor que sentim.

Això està relacionat amb la neuroplastici-
tat del cervell, és a dir, els canvis en les 
connexions neuronals que ens permeten 
reorganitzar el cervell. Si canviem l’estruc-
tura cerebral, podem canviar la sensació 
de dolor? Creiem que el que passa és que, de 
vegades, en estats de dolor crònic el cervell es-
devé molt bo en activar allò que anomenem la 
signatura de l’activitat neuronal que acompa-
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nya aquella experiència de dolor. El cervell és 
molt bo en això. Per tant, el que intentem fer 
en molts casos és utilitzar la neuroplasticitat del 
cervell en el fet que pots tenir canvis funcionals 
en com el cervell s’activa basats en com l’en-
trenes i com treballes amb ell per tal d’inten-
tar revertir o canviar d’alguna manera el que 
anomenem activitats neuronals inadaptades en 
resposta al dolor.

Què vol dir amb inadaptades? Adaptades 
seria canviar de manera positiva per ajudar. In-
adaptades seria canviar, però de manera que ja 
no ajuda.

El dolor és la càrrega de salut més impor-
tant a nivell mundial. Tradicionalment, el 
dolor s’ha tractat amb medicaments, ci-
rurgia, fomentant l’exercici, mantenint un 
pes saludable, amb teràpies naturals, me-
ditació… aquest ha estat el plantejament 
tradicional. Quan es va pensar que podien 
centrar-se en el cervell per tractar-lo? Es 
tracta de quelcom innovador? És una bona 
pregunta. Crec que hem considerat el paper 
del cervell en termes d’un objectiu de tracta-
ment, probablement al voltant dels darrers 
trenta anys. Pot semblar molt de temps però, 
realment, no ho és per entendre el dolor al cer-
vell perquè acabem tot just de desenvolupar 
adaptacions funcionals magnètiques realment 
bones per estudiar el cervell. Però crec que, el 
que resulta interessant, és que en el passat no 
s’ha considerat el paper d’alguns d’aquests al-
tres tractaments i quin era el seu impacte en 
el mateix cervell. Així, per exemple, sabem que 
l’exercici pot ser útil per promoure la neuro-
plasticitat. Per tant, crec que algunes formes 
amb què hem mirat alguns dels tractaments 
existents, ens ha portat a centrar-nos només en 
el perifèric quan, de fet, moltes d’elles tenen 
influències i impactes en el cervell. De vegades, 
crec que s’han de reestructurar alguns dels 
tractaments existents per entendre que potser 
no sabem per què funcionen. Per tant, hem de 
tornar enrere i dir ara que tenim nova infor-
mació de com el cervell funciona amb el dolor, 
quin és l’impacte d’aquests tractaments avui i 
podem utilitzar-los, conjuntament amb altres 
coses, per ajudar a promoure aquests canvis 
neuroplàstics positius.



“Quan parlem 
de dolor, del 
que parlem 
realment és de 
les experiències 
conscients de 
la gent”
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seva i que està bé, el pacient ho sap? Ho 
podem relacionar amb l’efecte placebo? 
Hem vist una cosa molt interessant. Les mani-
pulacions que fem amb les mans, les fem en 
temps real, la qual cosa significa que els pa-
cients les veuen canviar. I comprovem aquesta 
cosa tan rara on ells conscientment saben que 
la mà que els mostrem no pot ser la seva (per-
què la seva té els dits deformats, per exemple) 
i, malgrat tot, quan mouen la mà i aquells dits 
es mouen exactament al mateix temps que els 
seus, el cervell dóna sentit a la informació. I, 
de vegades, la manera de donar sentit a la in-
formació disponible, de fet, no correspon a la 
realitat. Per tant, ells saben conscientment que 
la seva mà no és així de llarga, però actuen com 
si ho fos.

Això que explica és increïble. Sí, és realment 
sorprenent. Creiem que la manera com el cervell 
treballa en això és que ell ha d’adaptar les coses 
molt ràpidament per promoure la supervivèn-
cia. Si tu estàs en una situació, has d’utilitzar 
l’evidència disponible i, normalment, la vista és 
bastant fiable. Per tant, si la vista t’està dient 
que alguna cosa ha canviat, probablement hi 
confiaràs perquè és en el teu propi benefici i, 
si no ho fas, pot tractar-se de coses dolentes.

Vol dir que els éssers humans ens quedem 
sempre amb allò que ens beneficia perquè 
és millor per nosaltres. Exacte. Aquesta és la 
informació que m’interessa entendre i estudiar. 
Primer vull saber quins són els límits d’això per-
què sabem que, si fem coses una mica boges, 
no seran creïbles i la gent no ho assumirà.

Els percentatges de disminució del dolor 
que han comprovat amb aquesta recerca 
són realment sorprenents. Si no m’equi-
voco, el 33% de les persones van experi-
mentar millora del dolor? De fet, en un terç 
de les persones, el dolor se’n va anar comple-
tament.

Però el dany continuava estant allí, oi? Sí, 
encara era allí, res havia canviat en aquest sen-
tit. Ara, en aquesta recerca, el que estem inten-
tant entendre una mica millor és què és la te-
ràpia pels valors clínics perquè, això és un tipus 
de situació experimental que hem estat pro-
vant. Suposo que les preguntes que hem de fer 

A la Universitat de South Australia, on 
vostè fa actualment recerca, estan fent 
un plantejament nou respecte a aquest 
tema. Expliqui’ns de què es tracta. Una 
de les coses que més m’ha interessat és com 
processem la informació sobre el nostre propi 
cos i com es relaciona això amb el dolor. Estem 
intentant estudiar una mica més com la infor-
mació que ve de diferents sentits, pot modular 
o canviar la informació que ve d’altres sentits. 
Per tant, coses com la informació que ve del 
tacte pot canviar el processament que anome-
nem nocicepció (conjunt de processos neuro-
nals de determinats estímuls dels quals resulta 
la sensació de dolor) o el senyal de perill que 
pot ser essencial en l’experiència del dolor. Per 
tant, m’interessa molt veure primer com la gent 
percep i sent el seu propi cos i, després, mirar 
com això es relaciona amb la seva experiència 
del dolor. Això és el que els “miratges” estan 
buscant. Uns miratges que ens diuen: si mani-
pulem o modifiquem la informació que prové 
d’alguns sentits, com pot impactar això en la 
sensació de dolor d’una persona?. El que es-
tem trobant és que la vista és molt forta, ens 
pot enganyar bastant depressa. Per això utilit-
zem il·lusions òptiques per alterar com apareix 
un cos adolorit. Sabem que això pot alterar la 
percepció de la gent i en alguns casos el do-
lor disminueix. Per tant és analgèsic. La meva 
recerca està realment intentant entendre què 
està passant, per què això és analgèsic, per què 
en alguna gent veiem grans disminucions del 
dolor quan manipulem com el seu cos es fixa 
en ell. Ho estem intentant entendre com un 
mecanisme terapèutic perquè, si entenem com 
funciona això, podem combinar-ho amb altres 
tractaments i intentar treure el millor de tots. 
Crec que és quelcom nou, com vostè diu, en el 
sentit que si tinc mal de genoll, ràpidament uti-
litzo informació visual per manipular les coses.

El que vostè fa és alterar la manera en què 
el cervell percep el dolor? Sí. Podem alterar 
la manera en què el cervell percep el cos i sem-
bla que fent això canvia la percepció del dolor.

Seria com fer trampes al cervell? Una mica. 
És enganyar-lo.

Però, és possible fer-ho? Vull dir, si ense-
nyem a un pacient una mà que no és la 
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ara són quant de temps dura quan fas aquest 
experiment, què passa quan ho fem moltes 
vegades i què passa quan afegim altres tracta-
ments perquè hem vist que, amb aquests expe-
riments, molta gent obté un canvi ràpid però 
no tenim un bon judici pel que fa a la durada.

Davant del dolor, quins són els beneficis 
de tractar el cervell? Crec que els avantatges 
vénen de tractar la persona de forma holística 
perquè hi ha tantes coses que poden tenir un 
impacte en la quantitat de dolor que pateix una 
persona… per exemple, estar ansiós o estres-
sat. Tot i que això no està causant el dolor, el 
dolor és real pequè sabem que aquestes coses 
tenen impacte. Per tant, crec que tractant el 
cervell holísticament, estàs tractant la perso-
na, la qual cosa és realment important; però, 
a més, utilitzar aquests mecanismes integrats 
del cervell, que sembla que influencien el do-
lor, està molt bé perquè no hi estem afegint 

altres coses, no estem dient potencialment: 
vostè necessita prendre més medicaments. Es-
tem dient què podem fer per manipular com 
el cervell està processant la informació que ve 
d’una part del cos i que això sigui favorable a 
la persona. Aquest crec que és un bon escenari 
en què fixar-se. I, a més, és bastant econòmic 
comparativament.

També hi ha beneficis econòmics perquè 
prendre medicines durant molt de temps 
pot causar malalties i també hi ha els efec-
tes secundaris. Exactament.

Vostè va estudiar fisioteràpia. Com va 
entrar en el món de la recerca? Em vaig 
graduar a la Universitat d’Alberta a Edmonton 
(Canadà) el 2002. Primer vaig treballar un pa-
rell d’anys com a fisioterapeuta en una mútua 
d’accidents de treball, concretament en la re-
habilitació de treballadors ferits en accidents de 

 “Podem alterar la manera en què 
el cervell percep el cos i, fent això, 
canvia la percepció del dolor”
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treball. Suposo que vaig tenir tants casos que 
simplement no entenia què estava passant i, 
certament, crec que en qualsevol cas hi havia 
responsabilitat i de vegades hi havia complica-
cions. Malgrat tot, jo tenia tantes preguntes i 
em trobava en situacions on, simplement, no 
tenia ni idea com havia de tractar una persona 
i no hi havia massa informació que em digu-
és que havia de fer. Crec que em vaig frustrar 
una mica i va ser llavors quan vaig començar a 
considerar la recerca. Vaig pensar: bé, si tinc 
totes aquestes preguntes que em preocupen, 
és possible que puguin preocupar a més gent, 
per què no investigar. Llavors vaig fer un màster 
a la Universitat d’Alberta, va ser el meu període 
de prova perquè vaig pensar: veiem si m’agra-
da la recerca i si no, només hauran estat un 
parell d’anys de la meva vida i puc tornar a ser 
fisioterapeuta. Però, si m’agrada, serà genial. I, 
realment em va agradar. Crec que és realment 
increïble fer-se una pregunta, investigar per 
poder-la contestar i que et paguin per fer-ho. 
És fantàstic. Crec que em fa treballar de valent 
i tenir curiositat i, cregui’m quan li dic que la 
ciència i la investigació, en aquest sentit, és cu-
riositat per com funcionen les coses. Si la meva 
feina em permet explorar això, és fantàstic.

En el camp que vostè investiga es poden 
aplicar tractaments sense tenir massa 
evidència, és a dir, es pot aplicar algu-
na cosa perquè funciona però no se sap 
ben bé per què. És així? Sí, crec que té raó. 
Això existeix una mica menys ara. Hi ha hagut 

“Crec que tractant el cervell 
holísticament, utilitzant 

aquests mecanismes 
integrats que sembla que 

influencien el dolor, no 
estem dient: vostè necessita 
més medicaments. Aquest, 
és un bon escenari i, a més, 

és bastant més econòmic 
comparativament”
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funcionen per certes coses i això ha estat de-
terminant per saber quan hauríem d’utilitzar 
alguns tractaments i quan no. El que tinc clar 
és que encara no entenem els mecanismes pels 
quals aquests tractaments funcionen, és a dir, 
no entenem per què quan manipulem o mo-
bilitzem l’esquena d’algú, en realitat no sabem 
per què això pot fer disminuir la sensació de 
rigidesa i el dolor. Crec que aquestes són unes 
preguntes realment importants perquè com 
més entenguem això, millor podrem enfocar el 
tractament de les persones. 
Estic realment interessada en els mecanismes 
del que faig perquè crec que ens ajuda a ser ca-
paços de dir: mira, potser això no és bo per tu, 
no crec que això t’ajudi però, en canvi aquesta 
altra cosa et beneficiarà basat en tot el que sa-
bem dels mecanismes.

És molt freqüent pels fisioterapeutes de-
dicar-se a la recerca? A Austràlia no diria que 
és molt habitual però, en el nostre laboratori 
de recerca liderat pel Professor Lorimer Moseley 
tenim, principalment, fisioterapeutes. Crec que 
els fisioterapeutes són molt bons per fer recerca 
perquè, per començar han de tenir notes altes 
per poder cursar el grau de fisioteràpia al meu 
país i, a més, coneixen molt bé i tenen molta 
informació sobre el cos. I això és fantàstic per-
què, tot i no tenir sovint formació mèdica, un 
se centra en els mecanismes basats en la reha-
bilitació més que en els basats en la medicina 
o els medicaments i, crec que això és realment 
important. A Austràlia i al Canadà és més ha-
bitual que la majoria dels estudiants exerceixin 
com a fisioterapeutes i una minoria es dediqui 
a la recerca.

Creu que avui en dia es confia massa en 
les pastilles per tractar el dolor? Proba-
blement depèn d’on vagis. Definitivament, hi 
ha cultures que estan basades només en una 
cosa. El que està bé és que, en general, s’es-
tà intentant implementar polítiques sustenta-
des en la medicina basada en l’evidència. És a 
dir, aquests tractaments se sustenten en assa-
jos clínics de llarga durada?, són tractaments 
que produeixen un benefici?. Crec que això 
està molt bé però, és difícil de dir perquè es 
pot veure en diferents àrees, per exemple, en 
el cas de les cirurgies la gent és operada molt 
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ràpidament, em refereixo al dolor d’esquena, 
i sembla que els resultats no són molt bons i, 
malgrat tot, es continua operant. Per tant, en 
alguns camps hi ha una manca de concordança 
entre el que l’evidència demostra que és bo i el 
que està passant clínicament.

De vegades se segueix el protocol i ja 
està, i potser no tothom ho necessita. Sí, 
sabem per la cirurgia que aquesta, en alguns 
casos, tendeix a reduir el dolor més ràpid que 
si no es fa cirurgia. Però en un o dos anys, les 
conseqüències són les mateixes. I el problema 
és que, de vegades, la gent pot tenir efectes 
pitjors a partir de la cirurgia. 
Crec que això és quelcom molt important que 
s’ha de tenir en compte, em refereixo als efec-
tes secundaris relatius dels tractaments perquè 
suposo que cal mirar els beneficis enfront dels 
efectes adversos que es poden patir i crec que, 
els professionals de la salut, hem de ser més 
clars en aquestes coses i és que, tinc la sensa-
ció, que no sempre és així.[]

“La nostra recerca va 
mostrar que el dolor se’n 

va anar completament en 
un terç de les persones...

les preguntes que hem 
de fer ara són quant 
de temps dura quan 

fas aquest experiment, 
què passa quan ho fem 

moltes vegades i què 
passa quan afegim altres 
tractaments perquè hem 

vist que, amb aquests 
experiments, molta gent 

obté un canvi ràpid però, 
no tenim un bon judici 
pel que fa a la durada”
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TASHA STATON I FRAN VALENZUELA, 
COORDINADOR DE L’ÀREA D’ESTUDIS DE 
LA FACULTAT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 
DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA.
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“El docente 
debe reconocer 
cuando no sabe 
algo porque los 
alumnos de hoy 

se dan cuenta”

“El docente 
debe reconocer 
cuando no sabe 
algo porque los 
alumnos de hoy 

se dan cuenta”
entrevista



2016  OCTUBRE  inf  27

en
tre

vis
ta

c
hi

le
Mónica 
Illesca
Mónica 
Illesca



28  inf  OCTUBRE 2016  

entrevista

MÓNICA ILLESCA és professora associa-
da del Departament de Medicina Interna 
de la Universidad de la Frontera (UFRO) a 
Temuco (Xile). És, a més, infermera, doc-
tora en Salut i Magister en Pedagogia i 
Gestió Universitària. 

El passat 17 de maig va visitar Lleida 
per compartir els seus coneixements 
amb docents de la Facultat d’Infermeria 
i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida 
(UdL) per ensenyar-los Estratègies de 
Procés i Avaluació en el TFG del Grau 
d’Infermeria. La revista INF va conversar 
amb ella sobre els seus més de trenta 
anys de professió i de com ha canviat 
la infermeria i la seva docència en tot 
aquest temps.  
 
¿Cómo fue tu entrada en el mundo de 
la enfermería? Primero estudié enfermería 
en la Universidad de Chile, sede Temuco, que 
se fusionó en 1981 con otra universidad es-
tatal para crear la Universidad de la Frontera 
(UFRO) y después estuve dos años en clínica, 
ejerciendo de enfermera, en el hospital militar 
de Santiago de Chile. 
En 1983 me presenté a un puesto en la Uni-
versidad de la Frontera en la ciudad de Te-
muco y, desde entonces, soy docente en esa 
universidad.

Entonces, su carrera se ha centrado en 
la docencia. Sí, primero a estudiantes de 
pregrado y, des del 2009, con el Grado de 
Magíster y con el de Doctor, en el postgrado. 
Tenemos también un Magíster de innovación 
en educación donde formamos a todos los 
profesionales de la salud porque, podemos 
ser muy buenos profesionales pero no tene-
mos formación docente. Soy directora de este 
magíster y también soy la encargada de la ofi-
cina de educación en ciencias de la salud de la 
facultad de medicina.

En sus treinta y tres años de experiencia 
docente, ¿cómo han cambiado los estu-
diantes? Ahora es diferente. No sé si mejor o 
peor porque, en ocasiones, se dice que antes 
eran más responsables aunque, yo creo que 
eso no es del todo cierto. Personalmente, creo 
que se ha perdido un poco la creatividad, 
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ejemplo, sólo apretando un botón aparecen 
las cosas. Respecto al nivel de compromiso, 
también es distinto. En Chile no sabemos si 
los estudiantes empezaron a estudiar por 
vocación o porque había trabajo. Hubo una 
época en que hubo mucha demanda y empe-
zaron a abrirse muchas escuelas. En Temuco, 
a parte de la universidad estatal, hay cinco 
más que son privadas donde se puede estu-
diar enfermería. 
Es muy fácil ver si al estudiante le gusta la 
enfermería porque cuando das un consejo o 
dices algo, si el estudiante es receptivo y quie-
re saber más, eso significa que le gusta. Por 
el contrario, hay estudiantes que se molestan 
cuando les corriges o les dices algo. 
Quizás es un tema de compromiso y vocación. 
En los estudiantes de hoy vemos que hay pro-
blemas de comunicación, por ejemplo, mu-
chas veces están delante de los pacientes y 
no saben hablar, no saben qué decir y nos 
encontramos también problemas de escritura.

¿Cree que esta situación se da también 
en España? Creo que esta situación es ge-
neral.

¿Ve muchas diferencias entre la enfer-
mería en Chile y en España? La referencia 
que tengo es de los estudiantes de Lleida que 
van a Chile, desde 2007, cursan allí prácticas 
y están en distintas unidades del hospital. 
Según esos estudiantes, porque yo no estoy 
en el hospital, el rol es diferente. En Chile las 
enfermeras no hacen muchas cosas que sí se 
hacen en España y, al revés, por ejemplo, al-
gunas técnicas que aquí realizan las enferme-
ras allí las hacen los auxiliares. 
Además, aquí la enfermera está al lado del pa-
ciente las 24 horas, mientras que en Chile no 
es así. Hay mucho trabajo de gestión para las 
enfermeras y poca presencia junto al paciente 
en la clínica. Se ha potenciado la gestión y 
eso es algo en lo que yo estoy no estoy de 
acuerdo porque hay cosas que no necesitan 
una enfermera para que se gestione. 
La enfermera se ha formado para estar al lado 
del paciente no para hacer un trabajo de ges-
tión del tipo: ¿cuántas camas hay?, ¿cuántas 
están ocupadas?, ¿tengo que llamar a la guar-
dia?, etc. Uno de los ejemplos más claros fue 

que, el año pasado, los estudiantes de la Uni-
versidad de Girona que estaban de movilidad 
quisieron ir a quirófano, en Chile lo llamamos 
pabellón. Y estuvimos sólo una semana por-
que la enfermera lo que hacía era gestionar 
los pabellones pero no estaba dentro. 

Entonces, ¿quién hace el trabajo de la 
enfermera dentro del quirófano? La arse-
nalera. Son auxiliares de quirófano que han 
hecho una carrera técnica. La enfermera hace 
de pabellonera que va viendo como funciona, 
pero no está metida dentro. 

¿Hay demasiada presencia de las TICs en 
el mundo de la salud? Está todo demasiado 
informatizado y se pierde el contacto con la 
persona. Recuerdo que, cuando era enferme-
ra asistencial, pasaba todo el día en el servicio 
y estaba muchas horas con el paciente, con 
su familia y los conocías a todos. Ahora, no se 
conocen porque te cambian de turno y de sec-
tor prácticamente cada día. Se pierde el com-
promiso con el paciente que está internado. 

“El maestro de 
la teoría debe 
saber mucho 
de la práctica 
porque sino es 
poco creíble. 
En este campo no 
podemos enseñar 
algo que no 
hayamos visto”
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¿Qué competencias debe tener un do-
cente de enfermería? Hicimos un estudio 
de los preceptores clínicos que son los que 
van con los estudiantes a la clínica. En Chi-
le los mismos profesionales que forman a los 
estudiantes en la universidad son los que les 
forman en la práctica hospitalaria. Aquí en 
España no pasa lo mismo. Realizamos un 
estudio entre los dos países y vimos que las 
competencias son las mismas: el saber ser, el 
conocimiento, el saber estar y la autocrítica. 
En este sentido, el docente debe reconocer 
cuando no sabe algo porque los alumnos de 
hoy se dan cuenta. Son estudiantes que viven 
en un mundo tecnológico y, nuestra genera-
ción, vive la tecnología de un modo diferente. 
Es mejor ser crítico con uno mismo porque 
esto el alumno lo valora. Yo siempre digo al 
alumno “no importa que no sepa, tiene toda 
una vida para ser enfermera. Lo que importa 
es que reconozca que no sabe”. Este tipo de 
alumno no es peligroso, sí lo es en cambio 
el estudiante osado, el que por aparentar y 
tener una nota se tira. Lo más importante es 
la humildad”.

Los profesores universitarios de enfer-
mería deben dominar la parte teórica 
como cualquier docente. ¿Qué pasa con 
la práctica? El maestro de la teoría debe sa-
ber mucho de la práctica porque sino es poco 
creíble. En este campo no podemos enseñar 

algo que no hayamos visto. Buscar en los li-
bros, bajar toda la información, plasmarla en 
un powerpoint y hacer una clase no me acre-
dita que yo lo sé. El alumno se da cuenta. 

Por lo tanto, es necesario haber ejercido 
de enfermera antes de dar clases. No es 
factible acabar el Grado y empezar a dar 
clases. Esto sería lo lógico pero, en Chile se 
contrata para dar clases en la universidad a 
personas que acaban de terminar sus estu-
dios. Creo que hay que saber a qué quiere 
uno dedicarse y formarse en consecuencia 
y, eso, requiere un tiempo. Lo que ocurre es 
que las universidades necesitan contratar a 
personas con doctorados, sobretodo si tienen 
investigación de primer nivel. Por eso hay una 
cierta prisa en ser doctor y, en ocasiones, se 
deja la práctica de lado cuando, en nuestro 
campo, es básica. Veo, por ejemplo, compa-
ñeros que hace solo 5 o 6 años que están en 
la universidad y tienen el doctorado. En mi 
caso, hice el doctorado después de mucho 
tiempo de estar en la universidad y de for-
ma simultánea estaba trabajando haciendo 
clases y clínica. Lo hice cuando ya tenía muy 
claro que quería dedicarme completamente al 
mundo de la docencia.

Usted realizó un estudio comparativo 
para saber qué competencias debía te-
ner el docente de enfermería según los 

“Yo siempre digo al alumno: 
no importa que no sepa, 

tiene toda una vida para ser 
enfermera. Lo que importa es 

que reconozca que no sabe”
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“Es muy fácil ver si al 
estudiante le gusta la 
enfermería porque cuando 
das un consejo o dices algo, 
si el estudiante es receptivo 
y quiere saber más, eso 
significa que le gusta”

“Es muy fácil ver si al 
estudiante le gusta la 
enfermería porque cuando 
das un consejo o dices algo, 
si el estudiante es receptivo 
y quiere saber más, eso 
significa que le gusta”
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la enfermera 
está al lado 
del paciente 
las 24 horas. 
En Chile hay 
mucho trabajo 
de gestión y 
poca presencia 
junto al 
paciente”

“En España 
la enfermera 
está al lado 
del paciente 
las 24 horas. 
En Chile hay 
mucho trabajo 
de gestión y 
poca presencia 
junto al 
paciente”

estudiantes. ¿Cuál fue la conclusión? Los 
estudiantes de Lleida pensaban lo mismo que 
los de Chile. Coincidían en todas las compe-
tencias requeridas: saber (conocimiento de 
la materia), saber ser (habilidades) y saber 
estar (como persona). La única diferencia la 
encontramos en que los estudiantes de Lleida 
decían que el docente clínico debía favorecer 
más la parte teórica y, en cambio, los chilenos 
pedían lo contrario. En general valoraban que 
se fuera humilde, autocrítico, responsable y 
ser un modelo de los alumnos. Las principales 
diferencias dependen del curso en que estén 
los alumnos. Por ejemplo, los de segundo cur-
so que van por primera vez al hospital quieren 
que el profesor tenga más competencia del 
saber estar, es decir, que sea amable cuando 
te explica algo. 
A medida que avanzan de curso, en tercero 
por ejemplo, piden más el saber ser, es decir 
el dominio de habilidades porque ya han ven-
cido el miedo de ir al hospital y ya demandan 
más al docente el saber y el saber ser.

Usted ha venido a Lleida para formar a 
profesores en estrategias de proceso y 
evaluación en el TFG del Grado de Enfer-
mería. ¿Hay diferencias entre la UdL i la 
UFRO? En la UdL la evaluación de los trabajos 
es individual, es decir, si hay 60 trabajos se ne-
cesitan 60 tutores. Se dieron cuenta que hay 
que unificar criterios en los trabajos y en qué 
hay que pedir al estudiante. 
Se está trabajando para conseguir una evalua-
ción justa para todos los estudiantes. Hay que 
tener en cuenta que un profesor puede ser 
tutor de cuatro o cinco TFG, lo cual implica 
mucho trabajo porque son trabajos largos y 
costosos. Es importante, pues, que cuando el 
alumno defienda un trabajo ante el tribunal, 
todos hayan tenido el mismo tipo de guía, 
las mismas oportunidades y, en definitiva, los 
mismos criterios. Se evitan así comparaciones 
entre alumnos y, también, entre profesores.

Háblenos del estudio sobre el liderazgo 
de las enfermeras en un hospital del sur 
de Chile. Soy directora de tesis del Magíster 
en Enfermería y tuve una alumna que hizo 
su tesis sobre el liderazgo centrándose en un 
hospital de Ancud (Sur de Chile). La alumna 
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hizo grupos focales para ver cómo era el li-
derazgo en ese hospital. Los resultados son 
los de siempre: que las enfermeras están su-
peditadas a los médicos, ... yo creo que no es 
así. Yo creo que nosotros nos hemos dejado 
porque antes el médico no pasaba consulta 
sino estaba la enfermera y ahora la enferme-
ra, como está haciendo otras cosas, deja al 
equipo médico solo.

Porque se ha producido este “desapego” 
al paciente en Chile? Del equipo de salud 
tengo dos alumnos chilenos que están aquí 
en Lleida y me decían que aquí, en el recinto 
hospitalario, se realiza el trabajo en equipo, 
cosa que no ocurre en Chile. Aquí no se ha 
perdido el pasar visita, cama por cama, con 
todo el equipo. En Chile el médico pasa solo, 
la enfermera procura no estar porque como 
no está con el paciente, si el médico le pre-
gunta algo no lo sabría. Eso se perdió. Las 
enfermeras fueron dejando su papel y no es 
culpa del estamento médico. 
En Chile, por ejemplo, las enfermeras no lle-
van un uniforme. Se ponen monos en tonos 
azules, no se usa toca,... entonces nadie sabe 
quién es enfermera y así se diluye la respon-
sabilidad. Habría que volver atrás. Lo que 
pasa es que los que están formando ahora 
son también jóvenes y no le dan importancia 
a este tipo de cosas. Es importante destacar 
que esto solo se da en el sector público, ya 
que en las clínicas privadas las enfermeras sí 
llevan uniforme y sí están en la consulta.

Hay que coger lo bueno de cada época. 
Exacto. Yo les digo a los alumnos que de todo 
lo que vean saquen un modelo y se lo hagan 
propio.

¿Se ha realizado algún estudio sobre la 
satisfacción del paciente? No porque, en 
Chile, la enfermera en el recinto hospitalario 
no hace investigación. Las que pueden hacer 
investigación son las que tienen un Magíster 
y ahora hay una problemática porque todo 
tiene que pasar por un comité de ética que 
tarda alrededor de seis meses en autorizar el 
estudio. Entonces, todo es muy lento y a eso 
se suma que lo que puedas concluir no se va 
aplicar y no va a generar cambio. Los cambios 
son muy lentos porque son estructurales.[]

“El año pasado, 
los estudiantes de 
la Universidad de 

Girona que estaban 
de movilidad 
quisieron ir a 

quirófano, en Chile lo 
llamamos pabellón. 

Y estuvimos sólo 
una semana porque 
la enfermera lo que 

hacía era gestionarlo 
pero no estaba 

dentro”
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EN INFERMERIA
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art DE PALMIRA RIUS diria que és una infer-
mera vocacional i alhora eclèctica. Ha es-
tat professora d’infermeria comunitària a 
la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la 
Universitat de Lleida (UdL), i de l’assigna-
tura d’Art i Ciència del Grau en Història de 
l’Art, a la mateixa universitat.

La nostra coneixença ve de lluny: de quan ella 
treballava d’infermera a la Clínica L’Aliança de 
Lleida i escrivia articles als diaris locals i es pre-
sentava a certàmens i premis literaris. Pels anys 
80 també ideava i versificava auques com la de 
la Infermeria Olímpica, aportació que va fer al 
3r Congrés d’Infermeria Catalana a Girona, una 
fita històrica donat que eren temps de reivindi-
cacions i de marcar nous espais competencials 
per la infermeria.

En la commemoració dels 700 anys de la Uni-
versitat de Lleida, li varen encomanar una auca 
sobre la seva història. Mitjançant 28 vinyetes 
i els seus rodolins va destacar els fets més re-
llevants d’aquest període, i és que tants anys 
donen per molt! L’última auca que ha fet re-
centment, com totes les altres amb els dibuixos 
d’Ermengol, és la dels 40 anys de l’Escola Supe-
rior d’Enginyeria Agrària de la UdL i també pel 
seu campus va fer un tapís vegetal semiefímer.

No obstant això, l’auca que li ha donat més 
projecció nacional ha estat la de l’àmbit de 
l’educació per a la salut sobre la Lactància Ma-
terna, editada en català i castellà, amb l’auspi-
ci d’Unicef, el Ministeri de Sanitat i Consum i 
de l’Associació Nacional de Llevadores i que és 
present en moltes de les consultes de pediatria 
i sales de maternitat d’arreu.

En la seva trajectòria acadèmica ha impartit 
docència en Infermeria comunitària, Promo-
ció i Estils de Vida, Educació per al Moviment, 
participant activament en el Dia Mundial de la 
Diabetis, així com en diferents edicions de la 
Universitat d’Estiu a La Seu d’Urgell. Sempre 
m’ha copsat la seva capacitat innovadora, en 
cercar noves formes pedagògiques d’ensenyar, 
i nous àmbits de participació de l’estudiantat 
en el seu aprenentatge. Ha dirigit i coordinat 
postgraus sobre Infermeria Comunitària. Com a 
professora inquieta, l’encuriosia conèixer altres 
països i compartir la seva experiència docent i 

text Carme Torres

Professora emèrita 
del departament 

d’Infermeria 
de la Udl 

foto Arxiu Palmira Rius 
i MISSATGES

TAPÍS SEMIEFÍMER.
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de recerca. Ha fet dues estades de cooperació a 
les Universitats de Valparaíso i Temuco de Xile.
Ella ha sabut maridar els camps dels cuidatges 
de salut, l’art i la ciència de forma exquisida, i 
els ha transmès amb expertesa. Al llarg de la 
seva vida acadèmica s’ha format i actualitzat, 
com ho requereix el compromís amb la docèn-
cia i la recerca, destacant la seva llicenciatura en 
Comunicació Audiovisual i el màster en Ciències 
de la Infermeria.

Els últims dos anys, la premsa se n’ha fet ressò 
d’ella per dos motius alhora coincidents. El pri-
mer sobre la recerca que està portant a terme 
amb Cristina Rodríguez, gestora en gènere del 
Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i 
Promoció de les Dones de la UdL. La investi-
gació tracta d’incloure l’art contemporani com 
activitat terapèutica en dones amb fibromiàlgia 
per tal de millorar el seu benestar, obtenint re-
sultats esperançadors. La recerca posa de ma-
nifest que la creativitat i l’art influeixen positi-
vament pel que fa als efectes en la reducció de 
l’estrès i en les tensions emocionals, així com en 
la integració de noves vivències i en l’apodera-
ment. El material artístic obtingut ha servit per 
il·lustrar un catàleg amb consells d’educació 
per a la salut amb motiu de la commemoració 
del 28 de maig, Dia Internacional per l’Acció de 
la Salut de les Dones del 2015.

ESCULTURA “LLUM I FILS”.
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L’altre motiu ha estat l’exposició “Afany de 
llum” al Cercle de Belles Arts de Lleida que li ha 
permès commemorar l’Any Internacional de la 
Llum mitjançant composicions tèxtils i escultu-
res (llum i fils).

El passat mes de març va participar en el 36th 
Annual Research and Education Forum a la Uni-
versitat de Puerto Rico, on va impartir seminaris 
en el Màster en Investigació i en Terapia Ocupa-
cional, ajudant a reflexionar i elaborar propos-
tes per la incorporació de l’art en els cuidatges 
d’infermeria i en el benestar general.

Moltes vegades hem conversat sobre nous 
enfocaments per fer atractiva la tasca docent 
i m’ha interessat com ella s’empara de la litera-
tura, la fotografia, i les experiències com a eines 
pedagògiques per a fonamentar, contextualit-
zar i dinamitzar la docència. Això la continua 
esperonant en la cerca de llenguatges expres-
sius. Potser d’una manera indestriable ha fet de 
certa devoció a les arts una vocació i a l’inrevés.
Fa temps que participa en diverses exposici-
ons de forma col·lectiva i individualment. En 
el vessant artístic, ha anat expressant-se prin-
cipalment en el tapís contemporani, l’escultura 
orgànica i la pintura, sense deixar l’escriptura. 
L’última obra seva va ser finalista de la 10a edi-
ció del Premi de Belles Arts Sant Jordi dels Paï-
sos Catalans, 25 d’abril 2015, amb l’obra titu-
lada “Més de mil filferros” a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs de Lleida.

Em confessa amb certa tristor que deixarà la 
tasca docent a la Facultat d’Infermeria i Fisiote-
ràpia, després de 25 anys, però alhora se sent 
afortunada de poder escollir i dedicar el seu 
temps a continuar aprenent i participant en la 
recerca i el voluntariat.

Com a resum, a la companya Palmira Rius li va 
com anell al dit la cita de Florence Nightinga-
le: “La imaginació creativa, l’esperit sensible i la 
comprensió intel·ligent fonamenten les accions 
dels cuidatges d’infermeria”.[]

ESCULTURA “MÉS DE MIL FILFERROS”.
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BREU EXTRACTE DE LA TESI

Título: “Las Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl en el Hospital de Santa María, la Casa de 
Maternidad y la Casa de Misericordia de Lleida. 
(1792-1936).  Aportaciones a la Enfermería”

Autora Lorena Lourdes Tejero Vidal
Directora de Tesis Carmen Torres Penella

texto Lorena Lourdes Tejero

LAS HIJAS DE LA CARIDAD de San Vicente de 
Paúl son parte de la historia de la enfermería 
siendo una congregación que se ha encarga-
do de la atención benéfico-asistencial de gran 
parte de hospitales y hospicios de la España 
contemporánea.  Congregación que había sido 
fundada en Francia a principios del siglo XVII 
por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Ma-
rillac.

A la ciudad de Lleida llegaron como consecuen-
cia de una serie de coyunturas sociales en 1792  
para encargarse del cuidado de pobres y nece-
sitados en el antiguo Hospital de Santa María, 
como consecuencia de las graves carencias en 
cuanto a enfermeros y sirvientes cualificados 
que se dedicaran con esmero a la atención de 
los mismos.

Desde su llegada aportaron importantes bene-
ficios tanto a nivel de salubridad del estableci-
miento, como de mejoras en cuanto a la apli-
cación de cuidados enfermeros que ayudaron a 
mejorar la imagen del establecimiento y apor-
taron beneficios sanitarios a los enfermos; a lo 
que se sumaron los diversos cambios urbanís-
ticos y de salud pública de la ciudad de Lleida.

LORENA LOURDES TEJERO VIDAL es di-
plomada en Enfermería por la Universi-
dad de Lleida desde 1999. 

Máster en Ciencias de la Enfermería  
(Universitat Rovira i Virgili, 2008), posee 
además una amplia formación de post-
grado con dos másters –en Enfermería 
Escolar (Universidad de Barcelona. IL3, 
2009-2010) y en Promoción y Educación 
para la Salud: Gestión de proyectos de 
formación e intervención (Universitat 
de Lleida, 2002-2004)–; así como nume-
rosos postgrados –Dirección de institu-
ciones y servicios sanitarios (UOC, 2007-
08), Atención integral de enfermería al 
enfermo postquirúrgico: actualizacio-
nes (Escuela Universitaria de la Cruz 
Roja. UAB, 2006-07), Diploma en Sani-
dad: Bases científicas y operativas de 
la salud pública (Universitat de Lleida, 
2002-2003).

Enfermera asistencial en el Hospital Uni-
versitario Santa María de Lleida desde 
el año 2000; desde enero de 2016, es 
enfermera del Área de Calidad. También 
es profesora asociada de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia de la Univer-
sitat de Lleida desde el año 2009.
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Para abordar conceptualmente el proceso de 
profesionalización de los cuidados enfermeros 
que las Hijas de la Caridad ayudaron a promo-
ver en la ciudad, fue necesario fundamentar el 
marco teórico en conceptos como el cuidado, 
el género, la profesión e incluso la imagen so-
cial y profesional que se tiene tanto de la enfer-
mería como de las congregaciones religiosas.

Se trata de una investigación histórica, reali-
zada bajo un doble enfoque paradigmático, 
interpretativo y sociocrítico, fundamentado en 
la visión no simplista de la historia que aporta 
la Escuela de los Annales. Las fuentes históri-
cas consultadas han sido tanto primarias como 
secundarias. Las primarias a través de legajos, 
registros o normativas extraídos de archivos 
nacionales e internacionales; y las secundarias 
a partir de bibliografía de referencia. Siendo 

analizadas utilizando técnicas como la lectura 
en profundidad, el análisis del texto y del con-
tenido de los propios documentos.

El personal de enfermería que cuidaba en el 
antiguo Hospital de Santa María en el periodo 
previo a la llegada de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl lo hacía sin una formación 
previa, basándose en un aprendizaje empírico 
fruto de la experiencia y observación de otras 
personas que lo hacían en el mismo centro.

Ya desde los primeros Spitalers identificados 
a mediados del siglo XVI, se les exigía en su 
contratación prontitud y conocimientos desa-

rrollando competencias como la diligencia en 
sus actuaciones, la capacidad de poder y saber 
hacer o incluso la orientación de los cuidados 
hacia otros.

Se han identificado un total de 243 Hijas de 
la Caridad que en algún periodo de estos 144 
años vivieron y trabajaron en los tres estable-
cimientos benéfico-asistenciales de la ciudad 
de Lleida.  Eran mujeres jóvenes y progresistas, 
formadas en el ideario de San Vicente de Paúl, 
en sus propias Reglas Comunes y Particulares e 
incluso en manuales de amplio reconocimiento 
como el del Dr. Carrère.

Fomentaron una ocupación pública y técnica al 
servicio de la sociedad, con un código ético y 
normativo establecido por la propia congrega-
ción, con un cuerpo de conocimientos al res-

pecto del cuidar, aplicando pensamiento crítico 
y con un compromiso vocacional con la ciudad 
y con sus ciudadanos;  todos ellos, criterios ne-
cesarios para poder hablar de proceso de pro-
fesionalización de los cuidados.

A lo largo de todo este periodo de estudio, 
sufrieron un detrimento en su imagen social 
en pro de la laicización de los cuidados, que 
se constata a partir de los diferentes cambios 
normativos que se produjeron en los tres esta-
blecimientos, lo que hizo invisible su trabajo.

Comparativamente, recibieron una retribución 
inferior al resto del personal, a pesar de dispo-
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ner de vivienda y comida, permitiendo afirmar 
que resultaba un personal más barato, obe-
diente y organizado, a la hora de prestar cui-
dados de calidad.

El cambio en la identificación del cuidado de  la 
mujer consagrada a la mujer laica en la ciudad 
de Lleida se produjo en los inicios de la Guerra 
Civil española.[]
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17 JUNY’16

ORLES 

FACULTAT 
D’INFERMERIA I 
FISIOTERÀPIA DE 

LA UNIVERSITAT DE 
LLEIDA

Benvingudes a la professió!
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IRBLleida

L’IRBLleida acull nous 
investigadores predoctorals

Montserrat Gea, vicepresidenta del COILL, 
premi Millor Publicació de Recerca 2015, 

categoria d’Infermeria

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Funda-
ció Dr. Pifarré (IRBLleida) va donar, el passat 16 
de juny, la benvinguda als nous investigadors 
predoctorals. Es tracta de divuit investigadors 
que s’integren en onze grups de recerca de 
l’IRBLleida com el Grup de Cicle Cel·lular o el de 
Fisiopatologia Metabòlica, entre altres. 

Aquests nous investigadors s’integren en l’IRB-
Lleida gràcies a beques de la Universitat de Llei-
da, de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca (AGAUR) o el Programa de Postdoc-
torat Internacional de l’IRBLleida.

La Jornada d’Acollida, va tenir lloc a la sala d’ac-
tes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

de Lleida i va ser inaugurada per la directora 
de l’IRBLleida, Elvira Fernández. Posteriorment, 
el sotsdirector de l’Institut, Pedro Diumenge, 
va impartir la ponència magistral “Infecció per 
VIH, més enllà dels antiretrovirals”.

La jornada va finalitzar amb el lliurament dels 
premis a la Millor Publicació de Recerca de l’any 
2015. En la categoria d’Infermeria, obstetrícia 
i fisioteràpia, la guanyadora va ser Montserrat 
Gea, vicepresidenta del COILL i Cap d’Estudis de 
la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Uni-
versitat de Lleida. En la categoria d’Investigació 
predoctoral, les guanyadores van ser Anabel 
Lourdes Castro i Claudia Cerveró. La categoria 
de Resident va quedar deserta.[]
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Infermeres
al laboratori

de l’HUAV
Lleida participa 

en la redacció de 
la Guia Europea 

d’Extraccions

text i foto Rafa Gimena

MISSATGES
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LLEIDA PARTICIPA en la redacció de la Guia Eu-
ropea d’Extraccions de l’European Federation 
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
(EFLM), des de l’equip del Laboratori d’Extrac-
cions de l’Hospital Universitari Arnau de Vi-
lanova que dirigeix la doctora Mercè Ibarz i 

Infermeres en l’equip del 
Laboratori d’Extraccions de l’HUAV

PART DE L’EQUIP D’INFERMERIA DEL LABORATORI 
D’EXTRACCIONS DE L’HUAV.
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que compta amb un grup d’infermeres entre 
els més de 70 professionals que conformen la 
plantilla del Laboratori.

La doctora Ibarz i la infermera Sònia Carrasco 
expliquen, amb molt d’orgull, que el Labora-

tori està implicat en les societats científiques 
internacionals i nacionals. Així, formen part de 
l’Associació Espanyola de Química Clínica i Pa-
tologia Molecular i de l’EFLM, així com de la In-
ternational Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine (IFCC); amb comunicaci-
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ons periòdiques i participacions en congressos i 
trobades professionals.

TUTELA I TRANSMISSIÓ D’EXPERTESA A 
LES INFERMERES JÚNIOR D’altra banda, un 
estudi realitzat per l’equip d’infermeria d’extra-
ccions de l’Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova (HUAV) –en el marc de la seva política de 
qualitat– constata com les incidències poden 
augmentar de manera significativa, davant de 
la pèrdua d’expertesa. Davant d’aquesta situa-
ció, els serveis d’infermeria d’aquesta àrea van 
iniciar un pla per tutelar i transmetre aquest 
coneixement a les infermeres júnior que s’in-
corporen al servei. Sònia Carrasco, coordinado-
ra i responsable de l’estudi explica que “arran 
de les diverses jubilacions del nostre personal 
feblotomista veterà i de la marxa a primària 
d’altres infermeres, ens vam trobar amb la re-
novació del 40% del nostre equip extractor. El 
nostre treball s’ha basat en l’estudi de la quali-
tat de les mostres durant aquest any de canvi, 
fixant-nos en diversos paràmetres preanalítics, 
com l’hemòlisi del sèrum, la contaminació, les 
incidències en l’etiquetatge, les mostres insufi-
cients o l’ordre d’extracció dels tubs”.

Aquest estudi, que es va presentar recentment 
en un congrés professional a Burgos, va con-
cloure que “el nombre més gran d’errors va co-
incidir amb els moments de més eventualitat i 
activitat i/o complexitat superior dels pacients. 
Un cop finalitzat el procés de canvi organitza-
tiu, derivat d’aquest relleu generacional, les er-
rades en la fase preanalítica van ser similars a 
les produïdes en el període anterior al canvi. I la 
renovació de l’equip va repercutir positivament 
en la satisfacció de l’usuari”.

Carrasco puntualitza que “és conegut l’impacte 
de la fase preanalítica en la qualitat del labo-
ratori clínic i precisament en aquesta fase és 
on es concentren més errors. Durant el 2015 
teníem previst la jubilació de diferents inferme-
res veteranes i, per tant expertes, al personal 
d’infermeria d’extraccions d’hospitalització i 
consulta externa. Davant d’aquest relleu gene-
racional, i amb la idea de patir la mínima re-
percussió en la qualitat del servei, vam pensar 
a incorporar, amb la direcció i control del la-
boratori, les professionals júnior d’una manera 
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Relleu generacional, amb 
incorporació esgraonada i tutelada 
de la infermera júnior, per 
transmetre l’expertesa infermera
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seva adaptació”. Així, Marina Peirón, directora 
d’Infermeria de l’HUAV, relata “es va voler fer 
un estudi amb l’objectiu de valorar l’impacte 
d’aquest canvi organitzatiu, entre el període de 
febrer del 2015 al febrer del 2016, en l’equip 
d’extraccions, segons els indicadors de qualitat 
preanalítica”.

Mercè Ruestes, supervisora d’Anàlisis Clíniques, 
detalla com “es va estudiar l’impacte de la 
qualitat analítica (abans i després de la inter-
venció) i la possible relació amb la composició 
de l’equip extractor (nombre de professionals, 
eventualitat i experiència) amb els errors pre-
analítics”. Pel que fa a les dades del personal, 
es van obtenir directament del programa infor-
màtic de recursos humans de l’hospital; mentre 
que les estadístiques d’activitat i els indicadors 
de qualitat d’errors preanalítics es van extraure 
del sistema del laboratori denominat Modulab 
Gold. Ruestes especifica que “també vam va-
lorar la percepció dels usuaris davant aquests 
canvis, i amb aquesta finalitat vam realitzar en-
questes de satisfacció”.

Així, la incorporació del personal es va realitzar 
esgraonadament, i sempre precedida de dues 
setmanes de formació específica. El percentat-
ge més gran d’eventualitat (38,9%), segons 
les dades obtingudes a l’estudi, es va produir 
entre octubre i novembre del 2015 i al gener 
del 2016. Mentre que els períodes de màxima 
activitat es van enregistrar al març del 2015 i al 
febrer del 2016, sent l’agost del 2015 el mes de 
menys activitat.

D’altra banda, els percentatges màxims de re-
buig de mostres per hemòlisis respecte al total 
de peticions del laboratori es van enregistrar el 
març del 2015, coincidint amb el segon mo-
ment de màxima activitat i la incorporació de 
les primeres professionals eventuals; i el nom-
bre del mateix any (0,34%), coincidint amb el 
moment de major eventualitat.

El 36,4% de les mostres hemolitzades va cor-
respondre a mòdul policlínic i el 63,6% a les 
extraccions realitzades a pacients hospitalitzats 
(percentatges relacionats també amb el grau 
de complexitat dels pacients). Les mostres no 

MARINA PEIRÓN, SÒNIA CARRASCO I MERCÈ RUESTES EXPOSEN 
L’ESTUDI REALITZAT QUE CONSTATA COM LES INCIDÈNCIES 
PODEN AUGMENTAR, DE MANERA SIGNIFICATIVA, DAVANT DE 
LA PÈRDUA D’EXPERTESA AL LABORATORI D’EXTRACCIONS.
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rebudes (per omissió o dificultat d’obtenció), 
van enregistrar el seu percentatge més alt a 
l’octubre del 2015 (0,35%). Mentre que l’índex 
més gran d’hemòlisis es va observar al novem-
bre del 2015 i van anar disminuint fins al fe-
brer del 2016, quan van tornar a augmentar 
en incorporar alumnes en pràctiques. El valor 
mitjà es va produir a l’agost del 2015 (període 
de menys activitat).

D’altra banda, el grau de satisfacció global dels 
usuaris va ser de 8,5 i 7,9 sobre 10, el 2015 i el 
2014, respectivament.

EXEMPLE DE COORDINACIÓ I FUSIÓ DEL 
SERVEI El Laboratori d’Extraccions de l’Hospi-
tal Universitari Arnau de Vilanova va ser a finals 
dels anys 90 un exemple de coordinació i fusió 
de servei. Llavors, hi havia petits laboratoris als 
hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, així 
com altres als ambulatoris de Tàrrega i Prat de 
la Riba, a Lleida.

En l’actualitat, aquest servei, dirigit per la  Dra. 
Mercè Ibarz –professora de la Facultat d’Infer-
meria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida–, 
dóna servei a tota la xarxa local de salut: Arnau 
de Vilanova, Santa Maria, ABS, residències assis-
tencials, presó, etc. Una part important dels pro-
fessionals del laboratori són infermeres, d’elles 
depén la qualitat preanalítica, ja que sense una 
bona mostra mai obtindrem un bon resultat.

D’altra banda, aquest servei es nodreix de les 
mostres de 150 punts d’extracció atesos pel 
personal d’infermeria de les diferents ABS. Així 
mateix també s’ha creat una xarxa, formada per 
Infermeres d’Extraccions, referents del servei a 
cada punt en matèria de comunicació i coordi-
nació amb l’equip del Laboratori.

Les dades: més de 550.000 extraccions i 
més de 6.000.0000 de determinacions o 
variables analitzades; amb més de 370.000 
usuaris anuals, en una àrea de servei que 
té una població de 400.000 persones.

El Laboratori està en possessió de la Certificació 
ISO 9001 de qualitat, i en el context de l’hospi-
tal amb l’acreditació europea EFQM European 
Federation Quality Managament.[]
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550.000 extraccions, 
6.000.0000 de determinacions 
o variables analitzades 
i més de 370.000 usuaris anuals
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LA UNIVERSITAT de Lleida acollirà, el pròxim 4 
de novembre, la I Jornada de Desenvolupament 
d’Organitzacions i Territoris Saludables, iniciati-
va que vol donar a conèixer les actuacions que 
a nivell de territori s’estan duent a terme per 
tal de trobar sinergies i punts de col·laboració 
que ajudin a desenvolupar un veritable territori 
saludable.

Organitzada per un equip de docents de la UdL 
–procedents d’àmbits tan diversos com l’edu-
cació, la salut, l’activitat física o l’economia–, 
la jornada vol sumar esforços de col·laboració, 
sistemàtics i intencionals, per maximitzar el 
benestar de les persones desenvolupant la seva 
autonomia i la seva qualitat de vida.

En aquest sentit, es preveu:
• Donar a conèixer les actuacions desenvolupa-
des al territori per promocionar la salut.
• Conèixer experiències en organitzacions i ins-
titucions de promoció de la salut.
• Crear una plataforma que coordini en el ter-
ritori les actuacions desenvolupades sobre pro-
moció de la salut.
• Promoure línies de col·laboració entre insti-
tucions, grups de recerca, universitat, centres 
educatius i altres organismes per a generar es-
pais i propostes de promoció de salut.
• Conèixer i valorar els estudis i les recerques 
relacionades sobre la temàtica.

PROGRAMA El programa gira entorn de tres 
grans temàtiques com són les escoles saluda-
bles, les experiències innovadores de promoció 
de la salut i les polítiques d’actuació.

La conferència inaugural: “Com inspirar i convi-
dar al canvi de persones, organitzacions i terri-
toris”, anirà a càrrec de Daniel Gabarró.

Tot seguit, se celebrarà una taula rodona, que 
sota el nom “Com millorar la salut a Lleida?”, 
exposarà iniciatives institucionals” com les de 

“Promoció de la salut, atenció comunitària: un 
treball intersectorial per a tots” (Regió Sani-
tària), “El mapa d’actius del territori lleidatà” 
(provincial - Diputació de Lleida), “Ciutat Sa-
ludable” (municipal - Ajuntament de Lleida) o 
“Escoles saludables: instrument d’autodiagno-
si” (UdL). 

A la tarda, serà el torn de l’exposició d’ex-
periències. En l’àmbit de l’esport i la salut es 
presentaran programes com  “Apadrina un se-
dentari” i “Belluga’t” (INEFC-Lleida) o “Nordic 
Walking” (Consell Esportiu de les Garrigues). 
Sobre dona i salut, es farà una aproximació a 
“Molt per Viure” (Associació Espanyola Contra 
el Càncer-Catalunya), “Fem Salut” (Consell Co-
marcal de l’Urgell, “Els centres cívics, motors de 
salut” (Dona Balàfia Associació). Per últim, l’oci 
saludable clourà l’exposició d’experiències amb 
“Bitlles: esport i tradició” (Associació de Bitlles 
Catalanes Terra Ferma de Lleida), “Horts socials 
d’Alcarràs” (Serveis Socials i Dona) i “Bany de 
bosc” (Itineraris Forestals Terapèutics / Accióna-
tura, Projecte Sèlvans).

La presentació de la Càtedra Sra. Isabel del 
Arco, Càtedra de Desenvolupament d’Organit-
zacions i Territoris Saludables de la Universitat 
de Lleida, tancarà el programa per donar pas a 
la cloenda de la jornada.[]

Més informació:
www.jornadadots.udl.cat/2016

Lleida acull la I Jornada de Desenvolupament 
d’Organitzacions i Territoris Saludables



curs COILL
SUPORT VITAL 
BÀSIC I DEA

Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docents: 
David Marc Besó i Tudel

Dates i horaris: 
Dies 13 i 14 de desembre de 2016
- A triar:
• Matins de 9.30 a 12.30h
• Tardes de 16 a 19h

Lloc: COILL

Places: 8 per torn (matí o tarda).

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 10 euros 
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es 
retornarà el 50% de la matrícula a totes aque-
lles persones que compleixen amb els criteris 
d’assistència, puntualitat i superin el curs). 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retorna-
rà el 80% de la matrícula a les col·legiades en 
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 20 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms).

Es demana confirmació de l’assistència i 
efectuar l’ingrés de la matrícula de l’1 de 
desembre de 2016, bé per telèfon al 973 
24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org. 

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

OBJECTIU

• Aportar els coneixements i habilitats neces-
sàries en suport vital bàsic i ús del DEA d’acord 
amb les recomanacions de l’European Resusci-
tation Council 2015.

ACREDITACIÓ

• Activitat acreditada pel Consell Català de For-
mació Continuada de les Professions Sanitàries.

CONTINGUTS

• La cadena de supervivència.
• Algoritme d’actuació en la reanimació cardio-
pulmonar bàsica per a primers intervinents.
• Descripció de les tècniques de reanimació 
cardiopulmonar bàsica (compressions toràci-
ques i ventilació amb mètodes barrera).
• Pràctiques de maniobres de reanimació car-
diopulmonar bàsica.
• Alliberament de l’obstrucció de la via aèria
• Desfibril·lació semiautomàtica externa: Des-
cripció, utilitat, funcionament i manteniment.
• Normes de seguretat.
• Algoritme d’actuació en una reanimació car-
diopulmonar bàsica amb desfibril·lació externa 
semiautomàtica.
• Pràctiques de reanimació cardiopulmonar bà-
sica amb DEA per a primers intervinents amb 
un i dos reanimadors.
• Simulació de pràctica integrada amb dife-
rents escenaris possibles.

AVALUACIÓ

Es realitzaran una prova pràctica i una prova 
teòrica (valorada cadascuna en 5 punts). 

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir els 7 punts, entre la prova 
pràctica i la teòrica.[]

2016  OCTUBRE  inf  61

fo
rm

ac
ió



62  inf  OCTUBRE 2016   

form
ació

postgrau universitari  (13a edició)
Atenció Integral a la persona 

amb ferides cròniques

UdL

Les úlceres i ferides en general són un tipus de 
lesió amb les què es troben molts pacients, so-
bretot d’edat avançada.

Aquest curs proporciona a l’alumne les claus 
per recrear les condicions fisiològiques més 
adequades de manera que l’organisme sigui 
capaç de reposar les perdudes en el menor 
temps possible, amb les menors seqüeles pos-
sibles i intentant que sigui amb el menor cost 
possible, tant des del punt de vista econòmic, 
com de l’organisme pròpiament. 

El nostre treball consistirà a oferir als interessats 
la forma d’actuar més adequada d’acord als re-
cursos dels què disposa, però sempre afavorint 
i respectant la seqüència natural del procés de 
cicatrització, per la qual cosa és imprescindible 
conèixe’l al detall. 

Adreçat a tots els professionals del món sani-
tari, ja sigui de l’àmbit hospitalari, residencial o 
d’atenció al domicili.[]

CONTINGUTS ESPECÍFICS ACADÈMICS

• Crèdits: 30 ECTS

• Modalitat formativa semipresencial:
  - La part presencial del curs es porta a terme 
els dilluns de gener a juny, de 9.30 a 14h (més 
una tarda al mes, els mesos de febrer, març, 
abril i maig).
  - La part no presencial del curs consisteix a 
realitzar una sèrie d’activitats a través de la pla-
taforma virtual i un treball en grup.
 

COORDINACIÓ
Joan Blanco i Jordi Ballesté
Tel. 973 702 455
joan.blanco@dif.udl.cat

ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL (CFC)
C/Jaume II, 71 (Campus de Cappont)
25001 Lleida
Tel. 973 703 382
Fax 973 703 377
formaciocontinua@udl.cat

Més informació i inscripcions: 
www.cfc.udl.cat/fc/curso/1439

(30 ECTS)



SALUT, 
EDUCACIÓ 
I QUALITAT

DE VIDA
I CONGRÉS INTERNACIONAL

Lleida. 26, 27 i 28 d’octubre de 2016

Amb la col·laboració de:Amb el suport de:Organitza:
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