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La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Uni-
versitat de Lleida (FIF-UdL), el Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) i el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya van 
celebrar el dimecres 5 d’abril, la VI Jornada 
d’Infermeria i Fisioteràpia de Lleida: “Cuidar bé, 
cuidar sempre”, a l’Aula Magna del Campus de 
Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida.

En el marc de la jornada, es va procedir al lliura-
ment de la 7a Beca al Millor Projecte de Recerca 
Infermera de Lleida del COILL (2017) que va ser 
per a M. Àngels Costa i un grup d’infermeres 
del CAP Onze de Setembre pel projecte de cai-
gudes en gent gran (vegeu pàgines 30 a 41).

Pel que fa al XXVè Premi Josep Maria Camps 
i Balagué d’Investigació Infermera de Lleida 
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida, el guardó va quedar desert en prime-
ra categoria, resultant premiats els treballs “La 
enfermería leridana del siglo XVIII en el antiguo 
Hospital de Santa María”, de Lorena Lourdes 
Tejero –segona categoria i dotat amb 1.200 
euros de premi– i “Anàlisi del control en dia-
bètics cangurs de néts i cuidadors de fràgils”, 
d’Álvaro Vilela i Pájaro, Gemma Amat i Camats, 
Eva Tarragona i Tàssies, Sònia Ortiz i Congost, 
Anna Serra i Peruchet, Montserrat Giralt i Peiró 
i Montse Solé i Boldú –tercera categoria i dotat 
amb 300 euros–.

El moment més emotiu va arribar a la tarda, 
amb l’Homenatge de les Infermeres i Infermers 
a Josep Maria Camps i Balagué, amb la pro-
jecció d’un documental sobre la figura de qui 

M. Àngels Costa i un grup d’infermeres 
de l’Onze de Setembre guanyen la 7a Beca 
d’Investigació del COILL, en una emotiva jornada 
d’homenatge a Josep Maria Camps

La VI Jornada de la Infermeria i la Fisioteràpia de Lleida lliura el XXVè Premi 
Josep Maria Camps i Balagué d’Investigació Infermera de Lleida del COILL i la I 
beca d’Innovació Docent de la FIF-UdL

7A BECA AL MILLOR PROJECTE DE RECERCA 
INFERMERA DE LLEIDA DEL COILL (2017) PER A 
M. ÀNGELS COSTA I UN GRUP D’INFERMERES 
DEL CAP ONZE DE SETEMBRE
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gener. L’acte va reunir la Carme Mora, esposa 
d’en Josep Maria Camps, i les seves filles, la 
Sara i la Txell; la Núria Cuxart, presidenta del 
Consell de Col·legis Oficials d’Infermeres i Infer-
mers de Catalunya; representants dels Col·legis 
Oficials d’Infermeria i Infermers de Barcelona, 
Tarragona, Girona, Terol o Burgos; i les infer-
meres que van treballar amb en Josep Maria 
Camps al Centre d’Atenció Primària (CAP) de 
Les Borges Blanques. El documental fou emès 
també a Lleida TV.

Per la seva part, la Facultat d’Infermeria i Fisio-
teràpia també va aprofitar la jornada per lliurar 
la I Beca d’Innovació Docent, que es va repar-
tir entre els projectes presentats pels grups de 
treball liderats per Glòria Tort, Maria Sánchez, 
Salvador Sáez i Teresa Botigué.

L’objectiu de la Jornada, en aquesta edició, era 
destacar la importància del compromís perso-
nal per a l’adquisició d’habilitats professionals, 
pròpies de la infermeria i de la fisioteràpia, que 
garanteixin el millor cuidatge de les persones, 
sigui quin sigui el seu moment vital.

Els E-Pòsters de la Jornada van estar exposats a 
l’entrada de l’Aula Magna i també es van poder 
visionar on-line. A més, la jornada es va poder 
seguir per streaming i Twitter amb el hashtag 
#JornadaIFLleida2017

CRÒNICA DE LA JORNADA La diada va co-
mençar a les 9.30 hores amb la inauguració 
a càrrec de Joan Blanco, degà de la FIF-UdL; 
Montserrat Gea, presidenta del COILL; Manel 
Domingo, degà del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya; i Jordi Cortada Echauz, gerent de 
la Regió Sanitària de Lleida i de la Regió Alt Pi-
rineu i Aran del Servei Català de la Salut de la 
Generalitat de Catalunya.

Tot seguit, Phil Larkin, de la UCD School of 
Nursing Midwifery and Health Systems, va pro-
nunciar la conferència inaugural “Dignity and 
compassion”, que va comptar amb la traducció 
simultània de Teresa López.

Després de la pausa-cafè, es van reprendre les 
sessions amb dos tallers simultanis: “Comuni-
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DE LA 6A BECA AL MILLOR PROJECTE DE RECERCA 
INFERMERA DEL COILL (2016), “ANÀLISI DE LA PRESÈNCIA 
DE DISRUPTORS ENDOCRINS EN NOUNATS I DISSENY D’UNA 
GUIA DE CONSELLS PER EVITAR L’EXPOSICIÓ A DISRUPTORS 
ENDOCRINS EN EMBARASSADES”, PER PART DE LA SEVA 
AUTORA, ANNA ESPART.

TALLER “MINDFULNESS I EMPATIA” – A CÀRREC 
DE SÍLVIA SOLÉ, PROFESSORA DE LA FIF-UDL; I 
JUDITH RIBES DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE 
MINDFULNESS–.
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Guerrero, de la Universitat Internacional de Ca-
talunya– i “Mindfulness i empatia” – a càrrec 
de Sílvia Solé, professora de la FIF-UdL; i Judith 
Ribes de l’Associació Espanyola de Mindful-
ness–.

Tot seguit va ser el torn del primer bloc de co-
municacions orals, moderat per Glòria Tort i 
Oriol Martínez, que va recollir les presentacions 
dels projectes “Beneficis de la Fisioteràpia en 
pacients amb fibromialgia” d’Ana Belén Re-
dondo; “Factors associats a la desnutrició en 
persones grans institucionalitzades” de Mireia 
Cabós; “Comorbiditat orgànica i no orgànica 
en el trastorn mental sever (TMS)” de Maria 
Rosa Companys, i “La percepción de los profe-
sionales del manejo de la salud de las personas 
mayores que viven en la comunidad”, de Car-
men Nuin.

A la tarda, després del dinar, es va reiniciar el 
programa a les 15 hores amb la taula rodona 
“Eficàcia de les teràpies naturals en la salut i el 
benestar de la població” –moderada per Sílvia 
Solé, professora de la FIF-UdL– que va comp-
tar amb la participació de Montserrat Bayego, 
infermera i fisioterapeuta especialista en natu-
ropatia; i Carolina Climent, fisioterapeuta i be-
cària predoctoral de la UdL.

El segon bloc de comunicacions orals, mode-
rat en aquesta ocasió per Jordi Martínez i Ester 
García, va tractar aspectes com la “Importància 
del registre i l’anàlisi d’esdeveniment advers de 
seguretat del pacient: flictenes postquirúrgi-
ques” de M. Lourdes Saumell; “Pacients PCC i 
MACA: implementació d’un programa de pre-
venció i atenció a la cronicitat” d’Elibia Villalba, 
“MOODEL: eina de suport en la difusió per a la 
correcta aplicació dels protocols d’infermeria” 
de María Mercedes Taló i “Associació entre el 
deteriorament cognitiu i l’estat funcional de les 
persones grans institucionalitzades” de Jaume 
Serra.

Tot seguit, després de l’emissió del documental, 
va tenir lloc l’acte de reconeixement a les infer-
meres jubilades membres del COILL que van es-
tar distingides amb la insíginia del Col·legi i un 
pom de flors: Montserrat Aguilà Bertrán, Roser 

PHIL LARKIN, DE LA UCD SCHOOL 
OF NURSING MIDWIFERY AND 
HEALTH SYSTEMS, VA PRONUNCIAR 
LA CONFERÈNCIA INAUGURAL 
“DIGNITY AND COMPASSION”.
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Albà Quero, Jesús García Boadella –primer in-
fermer jubilat de la primera promoció que va 
estudiar a l’Escola d’Infermeria de Lleida–, As-
sumpció Monseny Vilarasau, Joana París Barà, 
Antònia Piró Vilalta, Palmira Rius Tormo, Facun-
do Salvia Vergé i Dolors Teruel Artero.

El programa acadèmic de la jornada va prosse-
guir amb la presentació de resultats del treball 
guanyador de la 6a Beca al Millor Projecte de 
Recerca Infermera del COILL (2016), “Anàlisi de 
la presència de disruptors endocrins en nou-
nats i disseny d’una guia de consells per evitar 
l’exposició a disruptors endocrins en embaras-
sades”, per part de la seva autora, Anna Espart.

En el marc de la jornada es van lliurar també 
els premis a la 7a Beca al Millor Projecte de 
Recerca Infermera de Lleida del COILL (2017) 
i el XXVè Premi Josep Maria Camps i Balagué 
d’Investigació Infermera de Lleida del Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida.

A més, es va fer entrega dels premis del 15è 
Concurs de Fotografia de la FIF-UdL que van 
anar a mans de Yasmina Segarra Español –pri-
mer premi, dotat amb 300 euros– per “Mirades 
que curen”, Jaume Charles Bernis –segon pre-
mi, dotat amb 200 euros– per “Enfermería Ru-
ral” i Mariona Rocaspana –tercer premi, dotat 
amb 100 euros– per “Cuidant estimant”.

Finalment, els premis a les Millors Comunicaci-
ons Orals de la FIF-UdL van ser per Elibia Villal-
ba, en l’àrea d’Infermeria; i per a Jaume Serra, 
en l’àrea de Fisioteràpia.

Tot seguit, es va donar per finalitzada la jor-
nada que va conduir la comunicadora Mariví 
Chacón.

LLEIDA TV EMET EL DOCUMENTAL “JOSEP 
MARIA CAMPS I BALAGUÉ” Lleida Televisió 
va emetre, el dilluns dia 17 d’abril, el docu-
mental que relata la vida i tasca professional 
de Josep Maria Camps, que va ser president 
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL) fins a la seva mort, el dia 28 de 
gener d’aquest any 2017. El reportatge “Josep 

TALLER “COMUNICACIÓ AMB EL 
PACIENT” –IMPARTIT PER MARIONA 
GUERRERO, DE LA UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL DE CATALUNYA–.



2017  JULIOL  inf  11

co
ill

“LA ENFERMERÍA LERIDANA DEL SIGLO 
XVIII EN EL ANTIGUO HOSPITAL DE 
SANTA MARÍA”, DE LORENA LOURDES 
TEJERO, VA REBRE EL SEGON PREMI, 
DOTAT AMB 1.200 EUROS.

“ANÀLISI DEL CONTROL EN DIABÈTICS CANGURS DE NÉTS I CUIDADORS DE 
FRÀGILS”, D’ÁLVARO VILELA, GEMMA AMAT, EVA TARRAGONA, SÒNIA ORTIZ, 
ANNA SERRA, MONTSERRAT GIRALT  I MONTSE SOLÉ, ES VA ENDUR EL TRCER 
PREMI DEL COILL, DOTAT AMB 300 EUROS.
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COL·LEGIATS JUBILATS DURANT EL 2016.
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FOTO DE FAMÍLIA DE LA PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL 
HOMENATGE AL JOSEP MARIA CAMPS I BALAGUÉ.
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Maria Camps i Balagué, president del Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida”, de 
22 minuts de duració, estava coproduït per 
Lleida Televisió i Missatges i va comptar amb el 
suport del COILL. Amb idea i guió del periodis-
ta Rafa Gimena (Missatges) i amb el càmera i 
realitzador Josep Maria Solé (Backfocus) com a 
responsable de filmació i editatge final, el pro-
jecte va sumar fins a 23 entrevistes diferents en 
més d’una quinzena de localitzacions,  a més 
de les intervencions del mateix Josep Maria 
Camps a Canal Parlament o Lleida Televisió.

El reportatge va ser enregistrat a la seu del 
COILL, en diferents seus professionals com els 
col·legis d’infermeres de Barcelona o Tarrago-
na, diferents centres de salut de Lleida, Les Bor-
ges Blanques o Cervià de Les Garrigues; i altres 
indrets d’aquestes localitats. Finalment, tam-
bé es van incorporar testimonis de referència 
com el de María Teresa Moreno, directora de 
la unitat de recerca Investén-isciii del Instituto 
de Salud Carlos III de Madrid; o Doris Grispun, 
Secretària General de l’Associació Professional 
d’Infermeres d’Ontario (RNAO) de Canadà.[]

ELS PREMIS DEL 15È CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE LA FIF-UDL VAN ANAR A 
MANS DE YASMINA SEGARRA ESPAÑOL 
–PRIMER PREMI, DOTAT AMB 300 EUROS– 
PER “MIRADES QUE CUREN”, JAUME 
CHARLES BERNIS –SEGON PREMI, DOTAT 
AMB 200 EUROS– PER “ENFERMERÍA 
RURAL” I MARIONA ROCASPANA –TERCER 
PREMI, DOTAT AMB 100 EUROS– PER 
“CUIDANT ESTIMANT”.

FINALMENT, ELS PREMIS A LES MILLORS 
COMUNICACIONS ORALS DE LA FIF-UDL 
VAN SER PER ELIBIA VILLALBA, EN L’ÀREA 
D’INFERMERIA; I PER A JAUME SERRA, EN 
L’ÀREA DE FISIOTERÀPIA.
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LA PONÈNCIA de la presidenta del COILL del 14 
de març, davant de la Comissió de Salut del Par-
lament de Catalunya, va començar centrant-se 
en evidències internacionals partint d’un estudi 
del Commonwealth Fund que compara els Es-
tats Units, que té un model privat de salut, amb 
altres països rics amb cobertura universal. 

Gea va fonamentar la seva exposició sobre el 
“Projecte de Llei d’Universalització de la Cober-
tura Sanitària” amb diferents estudis d’àmbit 
internacional que proven que la mortalitat atri-

buïble a l’atenció de la salut té la tassa més alta 
als Estats Units on, a més, es donen les conse-
qüències més greus de posar barreres finance-
res a l’atenció primària. Tot seguit, Montserrat 
Gea va centrar-se en les evidències en el context 
català i espanyol esmentant, per exemple, els 
conflictes ètics de les infermeres en el marc de 
la legislació sanitària de l’estat espanyol. 

Gea va parlar també de l’impacte de la privatit-
zació sobre les condicions laborals i la qualitat 
assistencial, un impacte que, segons diferents 
estudis, es manifesta en l’evidència que el mo-
del privat de salut comporta una sobrecàrrega 
d’hores de treball, amb horaris irregulars, situ-
ació que comporta esgotament i risc de malal-
ties laborals, i també hi pot haver una afectació 
directa en la seguretat dels pacients que tenen 
a càrrec seu. Altres estudis mostren que infer-
meres dels centres de salut privats tenen major 
depressió que en els públics. En la mateixa lí-
nia, la manca d’autonomia i la sobrecàrrega de 
feina provoca depressió a les treballadores de 
salut a domicili. 

En definitiva, la intervenció de la Dra. Gea va 
incidir en el fet que la cobertura sanitària uni-
versal ha de ser un tret indiscutible d’un estat 
social i que la seva aplicació comporta beneficis 
socials i econòmics irrefutables.[]

Projecte de Llei 
d’Universalització 

de la Cobertura 
Sanitària

Ponència de Montserrat Gea, 
presidenta del COILL,

 a la Comissió de Salut del 
Parlament de Catalunya
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EL COILL SIGNA UN CONVENI 
AMB CREU ROJA LLEIDA PER INCENTIVAR 
LA CAPTACIÓ DE VOLUNTARIAT

EL COILL i Creu Roja Lleida van signar, el passat 25 de maig, un conveni de col·laboració per sumar 
persones voluntàries que puguin ajudar a impartir cursos de primers auxilis als diferents centres escolars 
de la província.

La Creu Roja s’ha caracteritzat per adaptar constantment els seus programes d’aprenentatge dels pri-
mers auxilis a les necessitats existents i és conscient de la importància que té posseir uns coneixements 
essencials sobre les tècniques bàsiques.

Avui dia, malauradament, la meitat de la població adulta al nostre país no sap identificar una aturada 
cardiorespiratòria i el 70% desconeix com s’ha de fer una reanimació i admet que tampoc sap com 
actuar si es troba davant d’un accident.

Ara fa tres anys, Creu Roja Lleida va endegar el projecte “Sigues un CRAQ –Creu Roja Adequada Qua-
lificació– en primers auxilis” destinat a joves de primària i “La vida està a les nostres mans”; des de 
l’any passat a secundària. En aquests moments els cursos els duen a terme tècnics i algun voluntari de 
l’entitat però, fa falta voluntaris amb el perfil d’infermeria per poder impartir més classes.

Aquest projecte educatiu rep la col·laboració econòmica de la Diputació de Lleida i ha anat creixent, 
any rere any. Es tancarà aquest curs escolar amb un total de 559 alumnes, formats, de diferents centres 
educatius, i ampliant el seu abast territorial, no només a la ciutat de Lleida i el Segrià sinó també imple-
mentant-se a diferents centres educatius de les comarques del Pla d’Urgell i Les Garrigues.[]
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16 de juny 2017. A l’acte de lliurament del Premi a la Trajec-
tòria de Recerca Infermera a la Carmen Fuentelsaz, que 
atorga l’Institut Català de la Salut. [Foto: Sara Bobet/Missatges]

16 de maig 2017. Comissió de Recerca 
Avaluació Treballs Fi de Màster de la Facultat d’In-
fermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida. 
[Foto: Sara Bobet/Missatges]

7 d’abril 2017. Assemblea 
General del COILL durant la 
qual es va ratificar l’actual Junta 
del Col·legi. [Foto: COILL]



LES INFERMERES CATALANES 
ENCORATGEN LA POBLACIÓ 
A DEIXAR DE FUMAR
El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) va impulsar una 
campanya, amb motiu del Dia Mundial sense tabac del 31 de maig que encoratjava la 
població a consultar les infermeres i infermers per deixar de fumar.

LA COMISSIÓ DE TABAQUISME DEL CCIIC va promoure una campanya de conscienciació adreçada a la 
població en la qual s’animava a les persones fumadores a que deixessin de fumar amb el suport de les 
infermeres i infermers. La campanya consistia en un vídeo i una infografia que s’ha difós des del perfil 
del Consell a Twitter, així com des de tots els perfils dels quatre col·legis oficials a les xarxes socials, 
durant tot el mes de maig.

El vídeo titulat “La infermera, la teva aliada per deixar de fumar” es va realitzar amb la voluntat de 
sensibilitzar la població de la importància de no fumar i fer visible el paper del col·lectiu infermer com a 
recurs pròxim i generador de salut. El vídeo també es va incloure entre els materials de suport de la XVIII 
Setmana Sense Fum que va tenir lloc del 25 al 31 de maig. Una iniciativa organitzada per una vintena 
d’institucions vinculades a la salut i entre les quals s’hi trobava el CCIIC.

Des de la Comissió de Tabaquisme del CCIIC s’ha fet en els últims anys una fer-
ma aposta per vincular les infermeres, com a col·lectiu, en les accions que cal 
desenvolupar pel control del tabaquisme a Catalunya. En aquest sentit, fa dos 
anys es va fer públic el Manifest sobre el control del tabaquisme i l’any passat 
es va treballar amb missatges gràfics en la mateixa línia divulgativa. Accions a 
les quals es va adherir el COILL.[]

VÍDEO
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reclamen 
major dotació 
d’infermeres 
i més justícia 
social en l’àmbit 
de la salut
8.000 infermeres i infermers de tot el 
món es van donar cita en el Congrés del 
Consell Internacional d’Infermeria

text Rafa Gimena

foto MISSATGES
cie bcn2017
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PONENTS CLAU DE TOT EL MÓN es van di-
rigir als participants del Congrés del Con-
sell Internacional d’Infermeres (CIE), cele-
brat a l’Auditori del Fòrum de Barcelona, 
entre els dies 27 de maig i 1 de juny, per 
ressaltar la necessitat de comptar amb 
l’evidència per tal de pressionar els go-
verns perquè inverteixin en la infermeria, 
a més d’altres qüestions com els aspectes 
de gènere, fonamentals en aquesta pro-
fessió dominada per dones.

La Dra. Linda Aiken, directora del Centre d’Es-
tudi i Recerca sobre Polítiques de Salut de la 
Universitat de Pennsilvània, va rebre una ovació 
dempeus per la seva presentació de la dotació 
segura de personal. Com a una de les líders 
amb major reconeixement en el camp de la re-
cerca, la doctora Aiken va parlar sobre la trans-
cendència de l’evidència i la importància de 
traslladar-la als governs. També va presentar els 
resultats d’estudis de 30 països que mostren la 
important repercussió de la dotació d’inferme-
res en els resultats dels pacients. “Els hospitals 
que tenen una dotació de personal basada en 
l’evidència tenen els índexs de mortalitat més 
baixos amb el mateix cost o amb un cost, fins 
i tot inferior,” va explicar. “Hi ha arribat el mo-
ment d’actuar sobre la base de l’evidència que 
tenim!”

Michael Riordan, assessor sènior de la Ministra 
de Sanitat de l’estat de Queensland (Austràlia), 
va rebre un enorme aplaudiment en començar 
el seu discurs dient “Oblidin-se dels metges, la 
salut és cosa de les infermeres”. Riordan va par-
lar sobre la campanya del Govern de Queens-
land per reduir la violència en l’àmbit laboral 
sanitari i els debats actuals en el Parlament de 
Queensland per imposar una sentència de pre-
só obligatòria de sis mesos a tothom que agre-
deixi un càrrec de l’àmbit de la salut en l’acom-
pliment de les seves obligacions. També va 
comentar altres dues iniciatives de Queensland: 

ràtios obligatòries infermera-pacients i inferme-
res navegants per ajudar els pacients que patei-
xen malalties cròniques a moure’s pel sistema 
de salut perquè assoleixin millors resultats. Rior-
dan també va fer referència al document del CIE 
“Infermeres: una veu per liderar. El paper de les 
infermeres per aconseguir els Objectius de Des-
envolupament Sostenible (ODS)”, afirmant que 
és un treball impressionant i citant el següent 
missatge com a clau del document: “La dinàmi-
ca subjacent és la justícia social. Hem de conèi-
xer i contribuir als ODS perquè és el correcte.”

Així mateix, es van conèixer exemples de dota-
ció segura de personal a Gal·les (Regne Unit), la 
Xina i Espanya. Jean White, infermera en cap de 
Gal·les, va comentar la seva experiència i pro-
grés en l’abordatge d’alguns dels temes relatius 
a la qualitat i la seguretat a través de la mesura 
de la dotació segura de personal citant la Llei de 
nivells de dotació segura de personal (Gal·les) 
de 2016. Tot seguit, va intervenir Liming You, 
professora de la Facultat d’Infermeria de Sun 
Yat-sen (Xina), sobre elevar l’estatus social i el 
prestigi de la professió d’infermeria i incremen-
tar l’atractiu de la carrera universitària. Final-
ment, Amelia Amezcua Sánchez, del Sindicat 
Espanyol d’Infermeria, va parlar de la necessitat 
de reformular el discurs sobre la inversió en in-
fermeria i que hem de considerar la professió 
com un benefici per a la societat i l’economia.

MANCUSO I MARMOT CRIDEN 
LES INFERMERES A EMPODERAR-SE 
EN LA GESTIÓ DE LA SALUT

La Dra. Leslie Mancuso i Sir Michael Marmot, 
ponents de la sessió plenària del dimecres 31 
de maig, van insistir en el paper de les inferme-
res al capdavant de les polítiques de salut.

“Ningú coneix l’atenció sanitària millor que les 
infermeres!”, va afirmar la Dra. Leslie Mancuso, 
presidenta i directora general de Jhpiego, que 

CONFERÈNCIA INAUGURAL La Dra. Mary Wakefield, que fou subsecretària inte-
rina del Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units, fou l’encarregada 
de pronunciar la conferència inaugural del dia 28 de maig amb una ponència titu-
lada Infermeres a l’avantguarda millorant les cures. “Espanya està a l’avantguarda 
de les innovacions sanitàries. A causa del lideratge d’Espanya en temes de salut i 
temes sanitaris i, també, a la contribució notable de les infermeres”, per tot això “ 
és un orgull ser aquí i aprendre de les col·legues espanyoles”, va afirmar Wakefield.

DRA. MARY WAKEFIELD
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va pronunciar la tradicional conferència Virgi-
nia Henderson. Ressaltant que les infermeres 
treballen en honor de la sostenibilitat, la Dra. 
Mancuso les va animar a empoderar-se com a 
promotores i executores del canvi en el món. 
“No podem seguir sent tímides”, va declarar. 
“És el moment que, com a professió, desenvo-
lupem llocs de treball per al futur de l’assistèn-
cia sanitària”.

Per la seva banda, Sir Michael Marmot, autor 
del llibre The Health Gap –en el que analitza 
la relació entre salut i les desigualtats socials–, 
va assegurar que “es produeixen desigualtats 
en matèria de salut, no solament per la falta 
d’igualtat en l’accés a l’atenció sanitària sinó 
per les desigualtats existents en les condicions 
en què les persones neixen, viuen, treballen i 
envelleixen. En altres paraules, són desigualtats 
en els determinants socials de la salut”. “Incre-
mentar el nivell d’educació i formació; veure el 
pacient amb una perspectiva més àmplia; mi-
llorar les condicions laborals dels treballadors 
de la salut; treballar en aliança; i realitzar tas-
ques de defensa”, van ser els punts que Mar-
mot va considerar claus perquè els treballadors 
sanitaris puguin minimitzar els determinants 
socials en l’àmbit de la salut. “A ningú li im-
porta tant la salut dels nostres pacients com als 
professionals de l’àmbit, però això significa que 
hem d’advocar perquè els nostres pacients nei-
xin, creixin, treballin i visquin en condicions més 
justes”, puntualitzà.

En clausurar el Congrés 2017, la Dra. Frances 
Hughes, directora general del CIE, va presen-
tar la seva visió sobre el futur de l’organització 
incrementant la participació política, les opor-
tunitats educatives d’alt nivell, a més de la col-
laboració i la participació de les infermeres. En 
descriure la rica història del CIE, la Dra. Hughes 
va indicar que la tecnologia, les aliances, les re-
sidències i les comunicacions són aspectes clau 
de la reforma del CIE en un futur.

DRA. LINDA AIKEN

DRA. LESLIE MANCUSO

SIR MICHAEL MARMOT

CONFERÈNCIA INAUGURAL La Dra. Mary Wakefield, que fou subsecretària inte-
rina del Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units, fou l’encarregada 
de pronunciar la conferència inaugural del dia 28 de maig amb una ponència titu-
lada Infermeres a l’avantguarda millorant les cures. “Espanya està a l’avantguarda 
de les innovacions sanitàries. A causa del lideratge d’Espanya en temes de salut i 
temes sanitaris i, també, a la contribució notable de les infermeres”, per tot això “ 
és un orgull ser aquí i aprendre de les col·legues espanyoles”, va afirmar Wakefield.

DRA. MARY WAKEFIELD
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Les infermeres lleidatanes demanen el 
lideratge de la gestió i organització dels 

centres assistencials de llarga estada

Comunicacions, pòsters divulgatius i un simposi de 90 minuts, 
participació lleidatana en el Congrés Internacional d’Infermeria (CIE2017)

LES INFERMERES LLEIDATANES van demanar 
més empoderament per liderar la gestió i l’or-
ganització del treball en les residències de gent 
gran i altres centres sociosanitaris, després que 
un estudi hagi demostrat que, quan les infer-
meres tenen un major paper en el lideratge 
d’aquestes tasques, disminueixen l’absentisme 
laboral i les baixes, millora l’estabilitat de les 
plantilles i s’incrementa el grau de satisfacció 
dels residents; va explicar Montserrat Gea, pre-
sidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida (COILL) i investigadora.

Infermeres lleidatanes, junt amb altres de ca-
talanes i internacionals, van participar el dia 
30 de maig en un Simposi amb què, sota el 
títol “La construcció del Lideratge infermer en 
centres de llarga estada: desenvolupament i va-
lidació de la Supportive Supervisory SCALE en 
el context espanyol”, van presentar els resultats 
de l’estudi realitzat en 37 centres –amb 405 
qüestionaris i 80 entrevistes–.

Les infermeres lleidatanes van promoure aques-
ta trobada professional, cofinançada pel Con-

SALA SIMPOSI
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sell de Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya i el Col·legi Oficial d’Infermeres i 
Infermers de Lleida, en el marc del Congrés In-
ternacional d’Infermeria (CIE2017).

L’ESTUDI 

El projecte ha estat desenvolupat amb Kathe-
rine McGilton (Toronto Rehabilitation Institute, 
University Health Network, Canadà) –com a in-
vestigadora sènior– i Montserrat Gea Sánchez 
(COILL i FIF-UdL) –com a investigadora júnior–; 
i amb la participació de: Gemma Horta Garcia 
(Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, Bar-
celona); Álvaro Alconada Romero, Judith Roca 
Llobet, Eva Barallat Gimeno i Joan Blanco Blan-
co (FIF-UdL); Roland Pastells Peiró i Esther Tor-
rente Ibarz (estudiants de doctorat, FIF-UdL); 
Judith Mondéjar, Joana Gassó i Miriam Cabot 
(estudiants de màster, FIF-UdL); Ana María Fité 
i Lourdes Terés Vidal (COILL); Manuela Bonillo 
Caballero (COI Tarragona); Jordi Pujiula Masó 
(COI Girona); Ester López Luna i Mercè Salvat 
Plana (COI Barcelona); i Astrid Escrig Piñol (To-

ronto Rehabilitation Institute, University Health 
Network, Canadà).

L’estudi constata que en els últims anys, la de-
manda dels serveis de llarga estada s’ha vist in-
crementada per tal de fer front a l’envelliment 
de la població i els seus problemes de salut. En 
conseqüència, el personal assistencial ha hagut 
d’adaptar-se a aquests canvis i, en el cas de les 
infermeres, assumir rols de supervisió. Segons 
l’evidència, la manca de suport per part del 
supervisor explicaria realitats com l’alta rotació 
de personal però, també, que quan es crea una 
relació qualitativa col·laborativa entre ells, el 
personal supervisat se sent capacitat i motivat.

Un dels objectius del projecte és descriure el 
procés de validació, en la seva versió espanyola, 
de la “Supportive Supervisory Scale” (SSS), es-
cala de mesura que, en la seva versió anglesa, 
ha demostrat servir com a guia per dissenyar 
intervencions per tal de millorar les capacitats 
del supervisor i per conèixer les necessitats del 
personal.
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PARTICIPACIÓ DE LES INFERMERES 
I INFERMERS DE LLEIDA EN EL CIE2017

• Comunicacions Orals
Les infermeres lleidatanes van presentar, a més, 
dues comunicacions en el CIE2017, com la po-
nència de Mercè Folguera Arnau: “Translació de 
l’evidència científica a la pràctica assistencial d’in-
fermeria mitjançant la implantació de guies de bo-
nes pràctiques”. En aquesta exposició, celebrada 
durant el matí del dilluns dia 29 de maig, Folguera 
va detallar les millores assistencials que han experi-
mentat els hospitals universitaris Arnau de Vilanova 
i Santa Maria, en matèria de prevenció de caigudes 
i en úlceres per pressió, gràcies a la implementació 
de les Guies de Bones Pràctiques adscrites al pro-
grama de Centres Compromesos amb l’Excel·lència 
BPSO®, en el qual també hi participa la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia de Lleida i que té amb la 
col·laboració del COILL.

Per la seva banda, Jordi Martínez va presentar la 
comunicació: “Guia de bones pràctiques basada en 
l’evidència: Millorem la qualitat de vida i el benestar 
de les persones mitjançant les teràpies complemen-
tàries”.

• Pòsters
Relació de pòsters exposats:
- Manuel Cáceres: “La importància de l’educació 
sanitària en el maneig de la via subcutània al do-
micili”.
- Alexandra Pascual: “Efectivitat d’un programa per 
al control de pes en persones hospitalitzades de 
mitjana i llarga estada amb trastorn mental. Anàlisi 
5 anys després”.
- Enriqueta Palomares: “Importància del paper de la 
infermera i l’educació per a la salut en la preparació 
de les colonoscòpies”.
- Joan Blanco Blanco: “Els signes clàssics d’infec-
ció juntament amb la punció percutània són una 
correcta combinació per diagnosticar infecció en 
ferides per pressió?”.
- Núria Farré: “Paper de la infermeria en el control 
del pacient hipertens mitjançant el monitoratge 
ambulatori de la tensió arterial en atenció primària 
131/5000”.
- Dolores Sala: “El repte de la individualització”.
- Jordi Martínez: “Estudi pilot: creació d’una plata-
forma web mitjançant una anàlisi qualitativa prè-
via de les necessitats d’infermeria per fomentar la 
transferència de coneixement entre generacions”.[]
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VISITA TÈCNICA AL SEM ALT PIRINEU

Dijous dia 1 de juny, en el marc del 
programa de Visites Tècniques Professi-
onals del CIE2017, el COILL va coordi-
nar la visita a un dels equipaments de 
salut lleidatans de referència, com és 
la Base del Servei d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) amb Heliport de l’Alt Pirineu 
(Tremp).
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EL DR. CARLOS SEGOVIA es director de la Uni-
dad de Acreditación del Instituto de Salud Car-
los III (isciii) y participó, el pasado 5 de mayo, 
en la reunión de los Grupos de Investigación 
en Cuidados de Salud pertenecientes a varios 
institutos de investigación que tuvo lugar en la 
Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Uni-
versitat de Lleida (FIF-UdL). Segovia compartió 

mesa redonda con la Dra. Carmen Fuentelsaz, 
enfermera responsable del grupo de investiga-
ción en Cuidados de Salud del Hospital Univer-
sitario Vall d’Hebron –galardonada con el pre-
mio a la Trayectoria Investigadora Enfermera 
del Institut Català de la Salud (ICS) 2017– y la 
enfermera Ana García Pozo, jefa del Departa-
mento de Apoyo a la Gestión y Desarrollo de 

                                    REUNIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS                DE SALUD VINCULADOS A INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
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Recursos Humanos de Enfermería del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón; se-
sión que moderó Isabel Orts, responsable del 
Área de Investigación e Innovación en Cuida-
dos Investén-isciii. Segovia habló de la apuesta 
del Instituto de Salud Carlos III por la investi-
gación en cuidados en los Institutos mientras 
que Fuentelsaz disertó sobre la experiencia en 

Vall d’Hebron, primer Instituto en introducir la 
línea de investigación en cuidados. Finalmente, 
García Pozo habló del estado actual de la inves-
tigación en cuidados de enfermería.

La reunión fue organizada por el Grup de Re-
cerca en Cures de la Salut (GRECS) del Instituto 
de Investigación Biomédica de Lleida Funda-

“Lo más importante es que las enfermeras tengan 
curiosidad por resolver ciertos problemas, y que lo 
tomen como algo propio y no dependiente de otros”

Dr. Carlos Segovia

                                    REUNIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS                DE SALUD VINCULADOS A INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

entrevista i foto Sara Bobet

MISSATGES
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ción Dr. Pifarré (IRBLleida), grupo que coordina 
la presidenta del COILL Montserrat Gea. El en-
cuentro de trabajo fue inaugurado por la direc-
tora del IRBLleida, la Dra. Elvira Fernández, y el 
responsable del Área de Investigación e Innova-
ción en Cuidados Investén-isciii, Francisco Javier 
Iruzubieta Barragán. Asistieron 19 grupos de 
investigación en cuidados de la salud de varios 
institutos de investigación y, durante la reu-
nión, también intervino el director general de 
Investigación e Innovación del Departamento 
de Salud de la Generalitat de Cataluña, Antoni 
Andreu, que habló del “Impulso de la investiga-
ción enfermera en el marco de los planes estra-
tégicos de investigación. El PERIS como ejemplo 
de buena práctica”.

El encuentro se había marcado como objetivo 
identificar grupos y líneas de investigación de 
enfermería que se están desarrollando en los 
institutos de investigación acreditados, como 
el IRBLleida, e identificar los institutos y grupos 
con mejores prácticas a la hora de visibilizar la 
investigación en enfermería. De estas y otras 
cuestiones, la revista INF conversó con el Dr. 
Carlos Segovia.

entrevista

Investigar desde la perspectiva enfermera 
se ha convertido en una actividad vocaci-
onal, ya que lo habitual es no disponer de 
dedicación exclusiva durante la jornada 
laboral. A pesar de ello, cada año aumen-
tan los trabajos de investigación enferme-
ra que se presentan en congresos nacio-
nales e internacionales. Desde su punto 
de vista,¿qué necesitan las enfermeras 
para poder investigar? Se me ocurren tres 
cosas que pueden necesitar:
a) Saber formular sus inquietudes en forma de 
pregunta de investigación. Hay que tener en 
cuenta que normalmente las preguntas de inves-
tigación de enfermería tienen una forma parti-
cular porque se refieren a procesos de cuidados 
que no son fenómenos de causa lineal, tal como 
por ejemplo, el efecto de un medicamento.
b) Dominar las metodologías de investigación 
más apropiadas para el tipo de pregunta de in-
vestigación que se plantea. Esto requiere una 
formación básica apropiada y, en muchos ca-

sos, un asesoramiento eficaz. Sería muy positi-
vo que las instituciones donde trabajan las en-
fermeras y donde van a realizar su investigación 
ofrecieran este tipo de asesoramiento.
c) Tiempo para realizar los estudios, sin obli-
gaciones asistenciales. Sin embargo, conviene 
matizar que si las preguntas de investigación 
se refieren a problemas frecuentes en su tra-
bajo, muchas veces la actividad asistencial 
es la mejor fuente de información y el mejor 
marco para hacer la investigación. Es decir, 
añadiendo o variando algunos elementos de 
la actividad asistencial normal puede dar lugar 
a investigaciones muy válidas. Por ejemplo, se 
puede variar algún elemento de un proceso 
de atención, y luego valorar sus resultados re-
cogiendo información rutinaria del paciente.
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A pesar de los programas de doctora-
do y las unidades de apoyo, la investi-
gación enfermera sigue siendo menos 
cuantiosa que la de otros colectivos. 
De todo lo que falta: recursos, infor-
mación, tiempo, presencia de las en-
fermeras en órganos de evaluación y 
decisión, ¿qué cree que es lo más im-
portante? Quizá lo más importante es que 
las enfermeras tengan curiosidad por resol-
ver ciertos problemas, y que lo tomen como 
algo propio y no dependiente de otros. En 
términos pragmáticos, quizá lo más impor-
tante sería disponer de algo de tiempo no 
asistencial, que se puede justificar si la in-
vestigación se centra en problemas reales 
de la asistencia.

¿Cómo fomenta el Isciii la investigación 
en cuidados en los institutos de investiga-
ción? La existencia de investigación en cuida-
dos es uno de los elementos que se verifica para 
acreditar un instituto de investigación sanitaria.
 
¿Qué puede aportar la perspectiva de 
la enfermería en el mundo de la investi-
gación? Puede resaltar la importancia de in-
tervenciones que no se limitan a uno u otro 
fármaco o elemento singular. La investigación 
enfermera puede aportar una visión más sis-
témica, de sistemas, de las instituciones y 
procesos asistenciales, donde intervienen una 
variedad de agentes, profesionales, e interven-
ciones, que además se interrelacionan y condi-
cionan mutuamente. También puede contribuir 
a resaltar la valoración de resultados desde un 
punto de vista funcional o de calidad de vida, 
y no exclusivamente médico. También puede 
ayudar a introducir la relación entre atención 
hospitalaria y atención primaria, así como entre 
atención sanitaria y atención social.
 
¿Se ha notado, desde el Isciii, la mejor 
formación académica de las enfermeras? 
¿Qué impacto ha tenido, si lo ha habido? 
Carezco de información para valorar la respues-
ta adecuadamente. Sé que se ha notado la apa-
rición de grupos de enfermería en los institutos, 
pero desconozco qué presencia tienen en los 
proyectos de la AES, por ejemplo. Sin embargo, 
me consta que más de la mitad de los institutos 
de investigación acreditados tienen grupos de 
enfermería. 
 
¿Qué puede decirnos sobre el Institut de 
Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) en 
relación con la investigación enfermera? 
El IRBLleida es de los institutos que tienen un 
grupo específico de investigación en cuidados, 
cosa que no es tan frecuente, porque en algu-
nos casos las enfermeras se integran en grupos 
formados por una variedad de profesionales 
y no definen su tema como “investigación en 
cuidados” sino por un problema de salud. El 
grupo del IRBLleida es además bastante volumi-
noso y muestra una gran actividad (a juzgar por 
el número de proyectos) y calidad (a la vista de 
las publicaciones). Por lo tanto, lo que puedo 
decir es mi enhorabuena.[]

CARLOS SEGOVIA, A LA DERECHA 
DE LA IMAGEN, PARTICIPÓ EN UNA 
MESA REDONDA SOBRE LA APUESTA 
DEL ISCIII POR LA INVESTIGACIÓN EN 
CUIDADOS EN LOS INSTITUTOS
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D’USUARIS
PASSEN CADA DIA 
PEL CAP ONZE DE 

SETEMBRE DE LLEIDA

EL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) ONZE DE SETEMBRE 
va obrir les seves portes el passat 19 de setembre de 2016. 
Dissenyat de manera que la llum natural entra en totes les 
estances, el centre de salut disposa de 5.000 m2 de superfí-
cie construïda, distribuïts en 5 plantes, que acullen 40 con-
sultes assistencials amb sales d’espera a la part frontal, a 
banda dels boxes i espais especials per rehabilitació com el 
gimnàs de cinesiteràpia i altres per electroteràpia, teràpia 
ocupacional i per a patologies cròniques lligades a l’enve-
lliment, com les malalties neurològiques discapacitants. Les 
dues plantes baixes estan destinades, bàsicament, a l’aten-
ció primària i als serveis de l’Agència de Salut Pública del Se-
grià (ubicada a la planta 0). La primera planta està ocupada 
pels serveis de rehabilitació ambulatòria especialitzada de la 
Regió Sanitària de Lleida i, a la tercera planta, es troben els 
vestidors del personal i una sala de reunions. Hi ha també 
una sala d’actes polivalent, a més d’altres sales de reunions, 
a la planta -1. El centre assistencial acull també la Fundació 
Esclerosi Múltiple (FEM) i l’Hospital de Dia Miquel Martí i 
Pol que es trobaven abans a l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova (HUAV) i que ara són a la segona planta del centre.

Ara com ara, nou mesos després de la seva obertura, el CAP 
Onze de Setembre dóna ja cobertura sanitària a 17.000 
persones que provenen dels CAPs Balàfia-Pardinyes-Seca de 
Sant Pere, Eixample i Santa Maria, tot i que es preveu aten-
dre prop de 19.000 usuaris. Ho fa amb un equip de pro-
fessionals molt cohesionat que, malgrat el poc temps que 
porten al centre, han sabut adaptar-se a la perfecció fent del 
treball en equip el seu estendard. Entre els 150 treballadors 
del CAP, hi ha l’equip d’infermeria integrat per un total de 
17 infermeres i una auxiliar d’infermeria. Majoritàriament, 
les infermeres de l’Onze de Setembre desenvolupen la seva 
tasca professional en l’atenció primària. N’hi ha dues però, 
destinades a la FEM, un infermer en atenció domiciliària i 
una altra que és la directora de la Unitat de Gestió Assisten-
cial (UGA Lleida Centre).

Pel nou centre de salut, ubicat al número 10 del passeig 
de l’Onze de Setembre de Lleida, passen diàriament prop 
d’un miler d’usuaris entre tots els serveis. La tasca de l’equip 
d’infermeria, a més de l’atenció primària, se centra en la 
gestió dels programes de Salut Comunitària, Salut i Escola i 
l’Atenció Domiciliària, sent aquest darrer un dels programes 
on la infermeria té un pes més rellevant. I és que el CAP 
Onze de Setembre ha fet una aposta molt forta per l’atenció 
domiciliària, anticipant-se així a la demanda de l’usuari. En 
aquest sentit, el centre compta amb un infermer alliberat de 
la consulta que es dedica completament a fer domicilis. El 
resultat és molt positiu i, per aquest motiu, es treballa per 
millorar aquest programa que satisfà tothom, treballadors 
i usuaris.
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El CAP Onze de Setembre ha servit per reduir la 
pressió assistencial d’algunes zones de la ciu-
tat, oferint millores per a la ciutadania i, també, 
pels professionals que disposen d’un equipa-
ment actualitzat. Amb dues entrades pel carrer 
Onze de Setembre, una de prioritària per als 
ciutadans i una altra d’interna per a personal 
i serveis; l’equipament presenta una circulació 
vertical amb escales i un ampli ascensor que 
permet una bona circulació i accessibilitat.

Del nou equipament sanitari i del seu equip 
d’infermeria conversem amb la directora del 
CAP Onze de Setembre, Mercè Porté. Porté 
és Diplomada en Infermeria per la Universitat 
de Lleida (UdL) i Màster en Recerca en Cures 
per la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM). A més, és membre de la junta del Col-
legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida 
(COILL), ocupant el càrrec de tresorera. Quan 
li preguntem pel fet que el CAP Onze de Se-
tembre estigui dirigit per una infermera i si 
aquesta situació aporta algun tret diferencial 
en la gestió de l’equipament, la Mercè Porté 
respon: “El centre d’on jo vinc (el CAP Santa 
Maria), fa molts anys que és gestionat per in-
fermeria i, per tant, abans que jo altres com-
panyes ja han assumit el repte de dirigir un 
CAP. Crec que és cert que les infermeres tenim 
un tarannà marcat. Val a dir que tots els meus 
companys i companyes tenen una gran capa-
citat d’adaptar-se, de reinventar-se sempre 
que ha fet falta i això fa que la gestió del dia 
a dia sigui molt més fàcil”.

EL CAP ONZE DE SETEMBRE DÓNA 
JA COBERTURA SANITÀRIA A 17.000 
PERSONES I, A LA LLARGA, PREVEU 
ATENDRE PROP DE 19.000 USUARIS.
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del CAP Onze de 
Setembre gestionem 
els programes Salut 
Comunitària, Salut 
i Escola i Atenció 
Domiciliària”

per MERCÈ PORTÉ 
Directora del CAP Onze de Setembre 

Al CAP Onze de Setembre, en aquests mo-
ments, hi ha disset infermeres treballant: dues 
desenvolupen la seva tasca professional a la 
Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) i, a l’Atenció 
Primària (adults i pediatria), n’hi ha destinades 
tretze. El programa d’atenció domiciliària és 
gestionat per un infermer i la Directora de la 
UGA Lleida Centre (Unitat de Gestió Assistenci-
al) és també una infermera. L’equip es comple-
ta amb una auxiliar d’infermeria d’odontologia. 
Pel que fa a la procedència, vénen dels CAPs 
Santa Maria, Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant 
Pere, Eixample, Almenar i Primer de Maig. Tam-
bé hi ha professionals que vénen de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova (HUAV).

A més de l’Atenció Primària –el centre dóna co-
bertura actualment a 17.000 persones– s’ofe-
reixen serveis de Rehabilitació Ambulatòria es-
pecialitzada de la Regió Sanitària de Lleida que 
no es fan ni als centres comarcals descentralit-
zats, ni dins de les plantes d’hospitalització dels 
centres hospitalaris. Hi ha, a més, els serveis de 
l’Agència de Salut Pública del Segrià i la Funda-
ció Esclerosi Múltiple (FEM) que s’ha traslladat 
des de l’HUAV. 

A banda, les infermeres també gestionem el 
programa de Salut Comunitària, el de Salut i 
Escola i el d’Atenció Domiciliària. Cal destacar 

EL CAP ONZE DE SETEMBRE ÉS UN CENTRE MULTIFUNCIONAL 
DE CINC PLANTES. HI HA 40 CONSULTES ASSISTENCIALS AMB 
SALES D’ESPERA OBERTES I MOLT LLUMINOSES.
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de caigudes en gent gran, gràcies a una beca 
FIS, sent un dels 10 centres de l’estat espanyol 
-un dels dos de Catalunya- que hi prenen part. 
Aquest programa es basa en els beneficis de 
l’exercici físic a qualsevol edat i, per això, s’en-
senyen una sèrie d’exercicis a les persones d’en-
tre 65 i 80 anys amb l’objectiu que portin una 
vida activa, fomentant l’equilibri i la força mus-
cular per reduir així el risc de caigudes. Amb 
aquest programa es pretén, a més, comparar 
l’efectivitat a nivell individual i grupal. Cal dir 
que, fins ara, els estudis s’han fet només a nivell 
individual.

Aquest és un centre multifuncional de cinc 
plantes. Hi ha 40 consultes assistencials amb 
sales d’espera obertes i molt lluminoses. La 
primera planta està ocupada pels serveis de re-
habilitació, la segona acull la FEM i l’Hospital 
de Dia Miquel Martí i Pol i, a la tercera, hi ha 
els vestidors del personal i quatre sales de re-
unions. La planta 0 acull la recepció, l’Agència 
de Salut Pública del Segrià i consultes d’aten-
ció primària. Finalment, la planta -1 té una sala 
d’actes polivalent i les consultes d’atenció pri-
mària de pediatria i també d’adults.

“Hem apostat per 
l’atenció domiciliària 

i, per això, tenim 
alliberat un company 
de la consulta per fer 

els domicilis”

Aquesta nova infraestructura que és el CAP Onze 
de Setembre, aporta moltes millores, no només 
per al desenvolupament de la tasca infermera. 
És evident que hi ha molt d’espai i això implica 
més comoditat per treballar. En augmentar la 
població, s’ha incrementat també el nombre 
de professionals i això fa que l’equip humà del 
centre sigui molt potent i amb molt de talent.

ELS USUARIS DEL CENTRE PROVENEN PRINCIPALMENT 
DELS CAPS BALÀFIA-PARDINYES-SECÀ DE SANT PERE, 
EIXAMPLE I SANTA MARIA.
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EL PROJECTE DE PREVENCIÓ DE CAIGUDES EN GENT GRAN ES 
BASA EN ELS BENEFICIS DE L’EXERCICI FÍSIC A QUALSEVOL EDAT I, 
PER AIXÒ, S’ENSENYEN UNA SÈRIE D’EXERCICIS A LES PERSONES 
D’ENTRE 65 I 80 ANYS AMB L’OBJECTIU QUE PORTIN UNA VIDA 
ACTIVA, FOMENTANT L’EQUILIBRI I LA FORÇA MUSCULAR PER 
REDUIR AIXÍ EL RISC DE CAIGUDES.
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la infermeria és clau. Val a dir que les infer-
meres són la base d’aquest programa. Al CAP 
Onze de Setembre hem apostat per una aten-
ció domiciliària potent i, per això, tenim allibe-
rat un company de la consulta per fer els domi-
cilis. L’objectiu és anticipar-nos a la demanda 
de l’usuari i aprofitar que és la infermera la que 
programa els controls que es fan als domicilis. 
És per això que treballem per millorar aquest 
model de gestió del qual l’usuari està molt sa-
tisfet i rep encantat la visita de la infermera.

“L’Onze de Setembre 
és un dels dos centres 
de Catalunya
 –i un dels deu de 
l’Estat– que té actiu, 
gràcies a una beca 
FIS, el projecte de 
prevenció de caigudes 
en gent gran”

Després de nou mesos de l’entrada en funci-
onament del CAP i tornant a l’amplitud de 
l’equipament –sempre dóna la sensació que no 
hi ha massa gent, tot i que cada dia hi passen 
un miler d’usuaris entre tots els serveis–, darre-
re el taulell de recepció, disposem d’una àrea 
que ens permet treballar els processos admi-
nistratius de manera més còmoda i àgil. Quan 
s’hi instal·lin la resta d’equipaments pendents 
–som conscients que, de vegades, l’administra-
ció és lenta–, podrem millorar altres aspectes 
de l’atenció i gestió del CAP.

També, hi ha algun servei que encara no està 
operatiu, com el CROC (Cribratge de Retinopa-
tia Ocular en els pacients amb Diabetis) que s’hi 
incorporarà passat l’estiu.[]
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EQUIP D’INFERMERIA

Quique Aparicio
Infermer d’Atenció Primària. 

Referent del programa ATDOM, de cures i de tabac.
M. Ángeles Costa

Infermera d’Atenció Primària. 
Referent dels programes TAO, INTEGRA i OTAGO.

Teresa Dolcet
Infermera de Pediatria. 

Membre de la Comissió de Qualitat. Referent de MAPA.
Laura Lanaspa

Infermera de Pediatria. 
Referent del programa Salut i Escola i de vacunes.

Alba Lloret
Infermera d’Atenció Primària. 

Membre de la Comissió de Qualitat.
Anna Manonelles

Infermera d’Atenció Primària.
Mònica Negrillo

Infermera d’Atenció Primària.
Mireia Ortiz

Infermera d’Atenció Primària. 
Referent del programa ATDOM i gestora de casos del centre.

Núria Palencia
Infermera de Pediatria.

Núria Roquet
Infermera d’Atenció Primària. 

Referent del malalt respiratori i de vacunes.
Laura Suárez

Infermera d’Atenció Primària. 
Referent de Formació, de Tabac i Box d’Urgències.

M. José Garrofé
Llevadora.

M. Dolors Creus
Llevadora. Coordinadora de l’ASSIR.

Matilde Aiguadé
Auxiliar d’infermeria d’Odontologia. 

Referent del magatzem, farmàcia i esterilització.
Mercè Porté

Directora del CAP Onze de Setembre.

Infermeres eventuals
Janina Ballesté. Infermera d’Atenció Primària.
Montse Terés. Infermera d’Atenció Primària.

Marga Casalilla. Infermera Fundació Esclerosi Múltiple.
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TESIS 
Rosa Mar 

Alzuria Alós
entrevista i foto Sara Bobet

MISSATGES

La vacunación 
en gestantes

La vacunación 
en gestantes
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ic“La administración de 
vacunas atenuadas 
durante la gestación 
supone un riesgo potencial 
para el feto…, por lo 
que en general están 
contraindicadas en este 
periodo. Por el contrario, 
las vacunas inactivadas no 
han demostrado riesgo 
de efectos adversos, 
debiéndose considerar 
individualmente su 
administración”

ROSA MAR ALZURIA es Diplomada 
en Enfermería por la Universidad de 
Barcelona,   especialista en Enfermería 
Obstétrico-Ginecológica por el Hospital 
Casa Maternitat de Barcelona y Doctora 
en Salud por la Universitat de Lleida. Ha 
trabajado como comadrona asistencial 
del Servicio Aragonés de Salud, también 
en el Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova de Lleida y en la ASSIR Territorial 
Camp de Tarragona. Actualmente ejerce 
de comadrona asistencial en el ASSIR 
Territorial Lleida-PUNSU y es profesora 
asociada de la Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia de la Universitat de Lleida 
(FIF-UdL). Su tesis doctoral, que defendió 
el pasado mes de diciembre, se centró en 
conocer el perfil y cobertura de vacunación 
antigripal (VAG) de las gestantes 
atendidas en servicios de Atención a la 
Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR), y 
el posterior impacto de una intervención 
a comadronas sobre la cobertura y 
rol profesional. De la vacunación en 
gestantes, tema que ha centrado su 
trabajo de investigación bajo el título 
“Evaluación de una intervención para 
incrementar la cobertura de vacunación 
antigripal en gestantes”, hablamos con 
Rosa Mar Alzuria.

¿Es seguro vacunarse durante el embara-
zo? La salud materno-fetal está estrechamente 
relacionada con la salud de la mujer, en concre-
to con sus antecedentes médicos, obstétricos, 
su contexto sociodemográfico y las situaciones 
de riesgo o patologías identificadas durante su 
proceso gestacional. A todo ello, cabe añadir la 
adaptación a los cambios fisiológicos del emba-
razo que otorgan a la gestante mayor vulnera-
bilidad ante procesos patológicos. 

La atención prenatal tiene como objetivo la 
disminución de la morbimortalidad materna 
y perinatal mediante la prevención de riesgos 
potenciales para la gestación, la detección y el 
tratamiento precoz de los trastornos aconteci-
dos en el curso del embarazo y la prestación de 
una asistencia obstétrica adaptada al nivel de 
riesgo gestacional identificado. 

Al igual que otras medidas y recomendaciones 
indicadas a las gestantes, la vacunación es una 
medida de salud pública que debe ser valorada 
por el profesional sanitario en el seguimiento 
individualizado de la gestación. Las indicacio-
nes de vacunación en las gestantes se basan en 
la repercusión de la enfermedad a tres niveles: 
la salud de la embarazada, la organogénesis/
crecimiento fetal y la susceptibilidad del recién 
nacido frente a determinadas enfermedades. La 
vacunación, además de proporcionar protec-
ción inmunitaria a la gestante, puede proteger 
al lactante debido a la transferencia pasiva de 
inmunoglobulinas G durante la gestación.

Ahora bien, es crucial la determinación de qué 
vacunas deben recomendarse en este periodo 
de la vida en el que existe una gran preocupa-
ción por controlar y minimizar cualquier riesgo 
para la gestación, siendo habitualmente la va-
cunación motivo de preocupación no solo para 
las gestantes, sino también para los sanitarios. 

Atendiendo a su composición, existen vacunas 
vivas atenuadas (fiebre amarilla, triple vírica, va-
ricela, BCG, tifoidea oral…) y muertas/inactiva-
das (hepatitis A y B, gripe estacional, dTpa…).
 
La administración de vacunas atenuadas du-
rante la gestación supone un riesgo potencial 
para el feto por la posibilidad de transmisión 
del agente vacunal (capacidad replicativa), por 
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lo que en general están contraindicadas en este 
periodo. Por el contrario, las vacunas inactiva-
das no han demostrado riesgo de efectos ad-
versos durante la gestación, debiéndose consi-
derar individualmente su administración.

¿Cuáles son las vacunas más importantes 
que una mujer debería administrarse an-
tes de quedarse embarazada? Idealmente, 
todas las mujeres en edad fértil deberían estar 
protegidas frente a los virus teratogénicos de 
rubeola y varicela. La infección por rubeola 
durante la gestación, especialmente en el pri-
mer trimestre, puede ocasionar el síndrome de 
rubeola congénita (el 85-90% de fetos infecta-
dos < 12 semanas de gestación, presentarán 
tétrada de Gregg: cardiopatía, microcefalia, 
sordera y cataratas). En caso de infección gesta-
cional tardía, el recién nacido puede presentar 
enfermedad sistémica grave.

La infección por varicela-zoster puede ser con-
siderada una enfermedad grave, tanto para la 
gestante, al presentar mayor riesgo de encefa-
litis y neumonía, como para el feto, por el po-
sible síndrome de varicela congénita (asociado 
a graves anomalías físicas). En caso de infec-
ción tardía con clínica entre 5 días antes-2 días 
después del parto, un 17-31% de los recién 
nacidos sufrirá varicela generalizada y casi una 
tercera parte puede morir a causa de la infec-
ción. En el caso de exposición a varicela de una 
gestante susceptible (no inmunocompetente) 
se debe administrar inmunoglobulina humana 
hiperinmune o en su defecto, inmunoglobuina 
humana polivalente.

Así pues, es crucial valorar la adherencia a las 
recomendaciones de vacunación sistemática 
poblacional en mujeres en edad fértil, especial-
mente en población inmigrante.

Tanto la vacuna triple vírica (rubeola-saram-
pión-parotiditis), como la varicela están con-
traindicadas durante la gestación por tratarse 
de vacunas bacterianas atenuadas. Sin embar-
go, en mujeres con deseo concepcional debe 
recomendarse la vacuna y evitar quedarse em-
barazada al menos hasta transcurrido un mes 
desde la vacunación, para minimizar cualquier 
posible riesgo. Durante el posparto inmediato 

es también el periodo óptimo para ofrecer la 
vacunación a aquellas puérperas que durante 
la gestación no mostraron inmunocompeten-
cia serológica frente rubeola/varicela, a fin de 
evitar la infección y daños fetales en futuras 
gestaciones.

“Es crucial valorar la 
adherencia a las 
recomendaciones de 
vacunación sistemática 
poblacional en mujeres en 
edad fértil, especialmente 
en población inmigrante”

Y para una mujer embarazada, ¿cuáles 
son las vacunas recomendables? Aunque 
las recomendaciones actuales de vacunación 
durante la gestación deben ser individualiza-
das, considerando los riesgos de la enfermedad 
frente a los beneficios y potenciales riesgos de 
vacunación, los beneficios de la vacunación a 
menudo superan los riesgos potenciales cuan-
do la exposición de la enfermedad es alta, 
cuando supone un riesgo para el feto/madre y 
cuando además, la vacuna no ha demostrado 
causar efectos adversos. Actualmente se consi-
dera la indicación universal (a todas las gestan-
tes) de la vacuna difteria-tétanos (Td), aunque 
es preferible la difteria-tétanos-tos ferina acelu-
lar de concentración antigénica reducida (dTpa) 
y la gripe estacional inactivada.

• dTpa: se recomienda administrar la dTpa a 
todas las embarazadas, preferentemente entre 
las 27-36 semanas de gestación (sg), aunque 
puede administrarse en cualquier momento del 
embarazo. Esta indicación es individual para 
cada gestación, independientemente del tiem-
po transcurrido entre la última dosis de Td o 
dTpa.

• Vacunación desconocida / incompleta: 
deberían recibir tres dosis de vacuna con com-
ponente antitetánico-antidiftérico. Se reco-
mienda realizar la vacunación con Td (1ª dosis 
lo antes posible; 2ª al menos cuatro semanas 
después y la 3ª al menos seis meses tras la 2ª 
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por dTpa, preferiblemente entre las 27-36 sg. 
En caso de vacunación incompleta, no es pre-
ciso reiniciar la vacunación, sino administrar las 
dosis restantes, siendo al menos una de estas 
dTpa durante la gestación.

El motivo de recomendación Td pretende la 
prevención del tétanos neonatal, cuyo riesgo 
de infección ocurre por el manejo durante el 
parto y la posible contaminación del cordón 
umbilical. La recomendación dTpa surge como 
estrategia al emergente problema de salud pú-
blica en 2011 (aumento del número de casos, 
con gran afectación en menores de 6 meses), 
basada en la protección del recién nacido me-
diante la inmunotransferencia placentaria.

• Vacuna antigripal estacional: se recomien-
da durante la temporada epidémica estacional 
por el demostrado mayor riesgo de complica-
ciones de gripe en gestantes, principalmente 
neumonía y hospitalización; además, también 
porque brinda protección a los lactantes hasta 
los 6 meses de edad, periodo en que dicha va-
cuna no tiene licencia de administración.

La administración de ambas vacunas puede 
acontecer en el mismo momento, aunque en 
diferentes puntos de inyección.

Por otro lado, encontramos algunas vacunas 
con indicación selectiva, entendida como si-
tuación de riesgo asociada: hepatitis A (viajar a 
zonas endémicas, usuario drogas vía parenteral 
-UDVP-, prácticas sexuales oro-anales, hepa-
topatías crónicas, riesgo ocupacional), hepati-
tis B (riesgo ocupacional, patologías de base, 
UDVP, múltiples parejas sexuales, pareja sexual 
infección aguda/crónica virus), neumocócica 
(algunas patologías crónicas, esplenectomía, 
inmunosupresión, infección VIH)  y meningo-
cócia (epidemia, esplenectomía, deficiencias de 
componentes del complemento).

Finalmente, en caso de que la gestante expon-
ga la previsión de realizar un viaje internacional 
debe dirigirse al centro de vacunación interna-
cional de referencia, pues existen vacunas reco-
mendadas en caso de elevado riesgo de exposi-
ción (viaje a zona endémica, brote epidémico).

¿Puede una vacuna dañar al feto que está 
en desarrollo? Tal y como se ha menciona-
do previamente, la capacidad replicativa de las 
vacunas atenuadas supone un riesgo potencial 
para el feto por la posibilidad teórica de trans-
misión del agente vacunal, considerándose va-
cunas contraindicadas durante la gestación.

En el caso de las vacunas inactivadas es conve-
niente individualizar la recomendación, ponde-
rando en cada caso los riesgos de enfermedad 
frente a los beneficios y potenciales riesgos de 
la vacunación.

¿Las vacunas son seguras durante la lac-
tancia? La evidencia muestra que la vacuna-
ción en el posparto es segura tanto para la 
madre, como para el lactante, incluso durante 
la lactancia materna, a excepción de la vacuna 
de la fiebre amarilla, que no debe administrarse 
en mujeres lactantes hasta los 9-12 meses del 
niño, por la potencial transmisión del agente 
vacunal.

Así pues, el posparto inmediato lejos de con-
siderarse un periodo de preocupación para las 
puérperas/sanitarios por el temor a los riesgos 
de la vacunación para el lactante, debe ser la 
oportunidad de inmunizar a las puérperas iden-
tificadas durante la gestación como suscepti-
bles frente a rubeola/varicela, a fin de evitar la 
infección y daños fetales en futuras gestacio-
nes. 

¿Qué pasa si alguien se vacuna sin saber 
que está gestante? Algunos autores se hacen 
eco de estas situaciones y exponen que en el 
caso concreto de administración de una dosis 
de triple vírica por error o por ignorar que la 
mujer está embarazada no constituye una ra-
zón para interrumpir la gestación.

Además, aunque las vacunas inactivadas no 
están formalmente contraindicadas durante la 
gestación, algunas no se recomiendan por no 
haberse estudiado suficientemente su seguri-
dad en este grupo de población, como es el 
caso de HPV. Así pues indican que en caso de 
recibir inadvertidamente una dosis de HPV, se 
debe posponer las dosis restantes hasta fina-
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lizar la gestación, sin precisar ninguna otra in-
tervención.

Al margen de estas indicaciones, se vislumbra 
una de las claves en el tema de la vacunación, 
la discusión sanitario-usuaria acerca no solo de 
los beneficios y seguridad de las vacunas, sino 
también de las particularidades de cada una de 
ellas antes y después de la vacunación.

¿Hay estudios que demuestren que vacu-
nar a una mujer embarazada desarrolla 
inmunidad en el feto? Desde 2005 un nú-
mero creciente de estudios han demostrado 
la inmunogenicidad de la VAG inactivada en 
gestantes, incluyendo pruebas de transferen-
cia materna de anticuerpos al feto y su eficacia 
en la reducción del riesgo de complicaciones 
relacionadas con la gripe tanto en gestantes, 
como en recién nacidos hasta los 6 meses de 
vida, siendo pues una estrategia eficaz para 
combatir la morbimortalidad materno-infantil 
por gripe. 

Desde 2014 se implantó en Cataluña la vacu-
nación dTpa en gestantes entre las 27-36 sg, 
debido al mayor paso transplacentario de IgG 
durante el tercer trimestre de gestación. Esta 
estrategia surge como estrategia al emergente 
problema de salud pública en 2011 (tasa de in-
fección por Bordetella pertussis 20,8/100.000 
habitantes) y la elevada afectación en lactantes 
menores de 1 año (especialmente en menores 
de 6 meses). 

“Nuestra responsabilidad 
hacia las gestantes 
atendidas debe regirse por 
la evidencia disponible y las 
recomendaciones de 
organismos científicos”

La inmunotransferencia placentaria es un fenó-
meno de crucial relevancia al propiciar protec-
ción inmunológica a los lactantes durante los 
primeros meses de vida. No obstante, cabe re-
marcar que la administración de la vacuna a la 
gestante precisa aproximadamente dos sema-

nas para presentar respuesta, de forma que la 
proximidad temporal entre la vacunación y el 
parto podría ocasionar que el periodo de trans-
ferencia de anticuerpos fuera muy corto, no 
consiguiéndose niveles máximos en el neonato. 
Así pues, esta estrategia adquiere gran rele-
vancia, pues habitualmente los recién nacidos 
no son capaces de crear una respuesta inmune 
protectora hasta pasadas algunas semanas/me-
ses de vida, siendo especialmente vulnerables 
a enfermedades actualmente inmuno-preveni-
bles.

Desde tu experiencia, ¿las mujeres emba-
razadas se muestran reacias ante la vacu-
nación? ¿Cuáles son sus miedos? Las co-
berturas de vacunación nos informan acerca de 
las diferencias en cuanto a la aceptación de la 
VAG y la dTpa por las gestantes. 

En 2015, la cobertura de dTpa en gestantes fue 
del 66% (estimación a partir de datos del ICS), 
mientras que los datos de un estudio realizado 
en los ASSIR Gerencia Territorial Metropolitana 
Sud, Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona y Llei-
da durante la temporada de gripe estacional 
2014/15, informaron de una cobertura de VAG 
del 13,7%, según registro del ICS.

En dicho estudio, las gestantes informaron 
como motivo de VAG: la recomendación de la 
matrona, la historia de VAG previa y los conoci-
mientos sobre seguridad-beneficios de la VAG. 
Por el contrario, las que rechazaron la VAG in-
dicaron mayoritariamente la no recomendación 
sanitaria de VAG, seguido de la creencia de que 
la vacuna no aporta ningún beneficio. La iden-
tificación del temor acerca de la seguridad de 
la VAG fue identificado solo por un 2,7% de 
gestantes.

Son varios los autores que han estudiado los 
motivos de rechazo de la VAG en gestantes, 
poniendo el punto de vista, fundamental-
mente, en el papel clave de los profesionales 
sanitarios, al identificar su indiferencia y falta 
de recomendación-discusión sobre la VAG con 
las gestantes. Así mismo, también han sido 
comúnmente identificados la percepción de 
las gestantes acerca del poco riesgo de la in-
fección gripal y por tanto, la no necesidad de 
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la eficacia y los efectos secundarios de la VAG.

Puede que la información facilitada a las ges-
tantes acerca de la severidad de la dTpa, así 
como el concepto de “arrepentimiento por in-
acción esperado”, pueda haber influido en la 
mayor aceptación de dicha vacuna y por tanto, 
responda a las diferencias de cobertura de am-
bas vacunas actualmente indicadas en gestan-
tes.

¿En qué casos no es recomendable la va-
cunación? La vacunación en gestantes, igual 
que en el resto de población, debe posponerse 
en caso de enfermedad febril aguda grave.

En general las vacunas no deben administrar-
se en caso de hipersensibilidad a los principios 
activos o a alguno de los excipientes incluidos 
en la vacuna.  

En el caso concreto de las vacunas indicadas 
en gestantes, la dTpa está contraindicada en 
caso de que la gestante haya presentado ence-
falopatía de etiología desconocida en los 7 días 
siguientes a la vacunación previa con compo-
nente anti-tosferina; así como tampoco debe 
administrarse en caso de haber experimentado 
trombocitopenia transitoria o complicaciones 
neurológicas tras inmunización previa frente a 
difteria-tétanos.

En cuanto a la VAG, debe considerarse si la 
gestante presenta hipersensibilidad anafilácti-
ca conocida al huevo/proteínas del huevo, en 
cuyo caso debe recomendarse la VAG cultivada 
en tejido celular MDCK (la mayoría de VAG se 
producen mediante huevos de gallina embrio-
nados). Además, un episodio de Síndrome de 
Guillain-Barré (SGB) en las 6 semanas posterio-
res a una dosis previa de VAG debe ser con-
siderada una precaución en la revacunación 
de VAG, a pesar de que no se ha establecido 
ninguna relación causal entre la VAG y el SGB.

¿El personal sanitario es suficientemente 
consciente en recomendar esta práctica? 
Son varios los autores que han identificado la 
recomendación sanitaria como una medida cla-
ve en la aceptación de la VAG. Sin embargo, 

parece que la VAG pueda ser un tema contro-
vertido para los profesionales sanitarios, a la luz 
de sus propias coberturas de vacunación (VENI-
CE III, España 2012/13: 22,9%). Parece necesa-
rio mejorar la actitud de los profesionales frente 
a la inmunización materna, haciendo hincapié 
en la severidad del problema, remarcando los 
beneficios y la seguridad de la VAG, para que 
faciliten un mensaje firme y claro al respecto. 
Así mismo, conviene remarcar la responsabili-
dad del profesional sanitario en contacto con 
gestantes sobre su propia vacunación (tanto 
antigripal, como dTpa) y la repercusión de la 
misma en los usuarios atendidos, incidiendo en 
el principio de no maleficencia. La mejora de la 
confianza de las gestantes frente a la vacuna-
ción tras la recomendación sanitaria, comienza 
con la mejora de la confianza y la vacunación 
de los profesionales sanitarios. Nuestra respon-
sabilidad hacia las gestantes atendidas debe 
regirse por la evidencia disponible y las reco-
mendaciones de organismos científicos, rele-
gando al ámbito personal los temores, creen-
cias y experiencias individuales. De otra forma, 
la práctica clínica sería reprobable, pues podría 
vulnerar el acceso al potencial beneficio de la 
vacunación, tanto para la gestante, como para 
sus hijos.[]
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LA FACULTAT D’INFERMERIA i Fisioteràpia de la 
Universitat de Lleida (UdL) va acollir The ICoNS 
2017 (International Institute for Advanced Nur-
sing Research Summer School), entre els dies 2 
i 9 de juny de 2017. 

La iniciativa –desenvolupada en el marc del Programa 
d’Accions per a l’Impuls del Prestigi Acadèmic i Social 
dels Estudis Oficials de la UdL– va comptar amb la 
presència d’experts internacionals procedents de les 
universitats de Turku (Finlàndia), de Sydney (Austrà-
lia), de Fudan (Xina), de Toronto (Canadà), de Sao 
Paulo (Brasil), de Peloponès (Grècia), Investén-isciii 
(Espanya) o la mateixa FIF-UdL.

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida va 
col·laborar amb la Facultat mitjançant l’elaboració del 
programa sociocultural que va permetre als par-
ticipants gaudir del patrimoni i la cultura lleidatana 
més icònica.[]  IC
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ENFERMERÍA, UNA VOZ PARA LIDERAR 
CONSIGUIENDO LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Día Internacional de la Enfermería en el HUAV

El Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) acogió la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Enfermería. La celebración tuvo lugar el 19 de mayo en el salón de actos del hospital 
leridano. El acto fue inaugurado por la directora de Enfermería del HUAV, Marina Peirón; y la presidenta 
del COILL, Montserrat Gea.

El día se centró en la presentación de la comunicación sobre "Enfermería y Cuidados Salud 2.0", a cargo 
del Dr. Pérez Manchón que es Doctor en Enfermería por la Universidad Alfonso X "El Sabio" (2013), 
Máster universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (2010), profesor colaborador acreditado 
por ANECA y, actualmente, docente del Grado de Enfermería en la Universidad Camilo José Cela. David 
Pérez es, desde 1999, enfermero de Atención Primaria en Villanueva de la Cañada (Dirección Asisten-
cial Noroeste del Servicio Madrileño de Salud) y, finalmente, es tutor EIR de especialistas de Enfermería 
Familiar y Comunitaria.
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ENFERMERÍA Y CUIDADOS Salud 2.0

“Es posible que la 
enfermería pueda 

abrir nuevos caminos 
terapéuticos en 
cuidados con la 

prescripción de apps 
móviles seguras y 

fiables”
por DAVID PÉREZ MANCHÓN, 

Doctor en Enfermería 

LA APLICACIÓN DE LAS TIC en salud tiene un 
papel esencial en el contexto actual de la Sa-
lud del Siglo XXI. Suponen un nuevo reto en 
el afrontamiento de condicionantes presentes y 
futuros, como el envejecimiento o la multimor-
bilidad, pero también una oportunidad para 
la formación y mejora de la calidad asistencial 
prestada por los profesionales sanitarios. En los 
últimos años ya se habla de un nuevo marco 
ehealth gracias al desarrollo de herramientas 
web Salud 2.0, el Big Data o la telemedicina. 
Esto permite crear comunidades de profesio-
nales sanitarios, el desarrollo de herramientas 
para la formación, la colaboración e intercam-
bio de ideas en investigación que mejoran la 
asistencia sanitaria. Pero la población también 
tiene un papel fundamental. Un nuevo para-
digma profesional-paciente está surgiendo con 
la aparición del e-paciente. Alternativas como 
las redes sociales permiten no solo dar visibili-
dad académica, científica u oportunidades de 
colaboración a los profesionales, sino que a los 
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FOTO SUPERIOR (DE IZQUIERDA A DERECHA): MIQUEL ÀNGEL 
CALDERÓ, MARINA PEIRÓN, DAVID PÉREZ, MONTSERRAT GEA Y 
JOSEP MARIA GUTIÉRREZ.

ORIGEN DEL DÍA DE LA ENFERMERÍA El Día 
Internacional de la Enfermería, es una jornada 
instaurada desde 1974 por el Consejo Interna-
cional de Enfermería y se celebra cada 12 de 
mayo, conmemorando el natalicio de Florence 
Nightingale, enfermera británica fundadora de 
la Escuela Oficial de Enfermeras, a mediados del 
siglo XIX, institución que introdujo reformas y 
mejoras en el sistema de salud que subsisten en 
nuestros días y que se han extendido por todo 
el mundo.

FOTO INFERIOR: LAS ENFERMERAS Y ENFERMEROS DEL HUAV 
PARTICIPARON EN LA JORNADA.
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nidades en favor de la salud. Y específicamente 
para la enfermería: ¿Qué posibilidades permi-
ten las herramientas Salud 2.0 para el desarro-
llo de la profesión? Entre otros, el acceso a pla-
taformas de cuidados integrales del paciente, la 
posibilidad de hacer búsquedas bibliográficas 
exhaustivas, el almacenamiento y gestión de 
toda la información en dispositivos personales, 
la actualización constante a través de lectores 
RSS o incorporarse a plataformas nacionales e 
internacionales de investigadores. 

Tampoco debemos olvidar la estrategia m-
health o el uso de dispositivos móviles inteligen-
tes al servicio de la salud. En los últimos años 
se está abriendo un nuevo marco terapéutico 
y del cuidado a través de las aplicaciones mó-
viles o apps de salud. Su potencial y desarrollo 
ha crecido de manera exponencial, motivando 
un cambio de paradigma del cuidado basado 
en el empoderamiento del paciente, en nuevas 
relaciones y procesos aplicados a la salud. Es 
posible que la enfermería pueda abrir nuevos 
caminos terapéuticos en cuidados con la pres-
cripción de apps móviles seguras y fiables.[]
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aJORDI MARTÍNEZ SOLDEVILA és Diplomat 
en Infermeria i Diplomat en Nutrició Humana 
i Dietètica per la Universitat de Lleida (UdL). 
Màster Universitari en Educació per a la Salut 
i Màster Universitari en Ciències de la Salut, 
ambdós per la UdL, actualment cursa el Doc-
torat en Salut. La seva formació acadèmica es 
complementa amb una trajectòria laboral que 
va iniciar com a infermer assistencial a l’empre-
sa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) i a 
l’Institut Català de la Salut (ICS) on va treballar 
en Atenció Primària i en el servei d’Urgències 
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida (HUAV). Martínez ha participat en 
projectes d’R+D+I, en congressos nacionals i 
internacionals i ha col·laborat en diverses pu-
blicacions. Actualment, és docent del curs del 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Llei-
da (COILL) “Implementació de les Tecnologies 
d’Informació i Comunicació en Salut (TIC) en 
les cures i activitats diàries d’infermeria”, i és 
tècnic del projecte actualització i ampliació de 
la “Guia de Bones Pràctiques basades en l’evi-
dència: Millorem la qualitat de vida i el benestar 
de les persones mitjançant les teràpies naturals 
i complementàries”. A més, Jordi Martínez és 
professor associat de la Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (FIF-UdL) 
i forma part de l’equip investigador del projec-
te estatal “Eficacia del Programa de ejercicios 
OTAGO aplicado de forma grupal versus indivi-
dual en la probabilidad de caídas de personas 
entre 65-80 años no institucionalizadas”. Des 
del gener del 2013 fins al desembre del 2016, 
va ser tècnic del projecte ANIMATE (sigles en 
anglès d’intergenerAtioNal communIty for 
coMpAny knowledge TransfEr), una iniciativa 
europea que l’ha dut a analitzar les necessitats 
per la creació d’una plataforma web centrada 
en la transferència del coneixement entre la po-
blació amb una àmplia experiència professional 
i la població que comença la seva vida laboral. 
Del projecte ANIMATE, basat en com enfocar 
la pèrdua de coneixement potenciada per la 
manca de transmissió d’experiències intergene-
racionals, i de les conclusions a les quals han 
arribat després de tres anys de recerca, parlem 
amb Martínez.
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“ANIMATE 
fomenta l’intercanvi 
de coneixements 
i experiències entre 
les persones grans 
i els joves”

“ANIMATE 
fomenta l’intercanvi 
de coneixements 
i experiències entre 
les persones grans 
i els joves”

Jordi
Martínez
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QUÈ ÉS L’ANIMATE? ANIMATE és un 
projecte europeu aprovat dins de la sisena con-
vocatòria AAL (Active Assisted Living) i cofinan-
çat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

El projecte es va iniciar l’abril del 2014. 
Quins eren els seus objectius inicials? L’ob-
jectiu principal era proporcionar un sistema 
d’intercanvi de serveis basat en una comunitat 
de diferents generacions on les empreses que 
disposen d’adults de més edat qualificats po-
den oferir tallers i experiències d’aprenentatge 
als professionals més joves d’altres empreses. 
Això permet la transferència de coneixement 
a la xarxa local, entre els professionals de més 
edat i els treballadors més joves o novells, i 
manté a aquests professionals més actius i mo-
tivats en el seu lloc de treball, ja que ells estan 
involucrats en entorns estimulants amb profes-
sionals més joves. A més, ANIMATE també fo-

en
tre

vis
ta

text Sara Bobet

foto MISSATGES / IRBLlEIDA

FOTO D’ARXIU [2014] CONSTITUCIÓ DEL 
CONSORTIUM ANIMATE A LA SEU D’HI-IBERIA 
INGENIERÍA Y PROYECTOS SL, A MADRID.



menta la idea de contractar treballadors inactius amb experiència 
per educar els més joves en actiu i, al mateix temps, ajudar en els 
projectes futurs de l’empresa.

La coordinació del Consortium europeu que ha desenvolu-
pat el projecte ha anat a càrrec de la companyia espanyola 
HI-Iberia Ingeniería y Proyectos SL. Quins altres organis-
mes hi han intervingut? Sí, Inmaculada Luengo, directora del 
departament d’R+D d’aquesta empresa ha estat la coordinadora 
principal. La resta de partners han estat la Universitat de Ginebra 
(Suïssa), E-learning (Regne Unit), Thurrock Council (Regne Unit), el 
Grup d’Investigació de Cures en Salut (GRECS) de l’Institut de Re-
cerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i l’Hospital Universitari Santa 
Maria de Lleida (HUSM) (Espanya).
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Quina ha estat l’aportació lleidatana al 
projecte? El projecte consisteix a desenvolupar 
una plataforma web intuïtiva i fàcilment nave-
gable per posar en contacte diverses companyi-
es i donar accés a tot tipus d’usuaris per fomen-
tar l’intercanvi de coneixements i experiències 
entre les persones joves i les persones jubilades 
o prejubilades.

La nostra tasca principal ha estat proporcionar 
el feedback dels nostres usuaris finals per tal 
d’implementar millores durant tot el procés de 
desenvolupament de la plataforma ANIMATE 
i, finalment, comprovar la versió definitiva per 
comprovar la seva adaptació a tot tipus d’usu-
aris, validesa, fiabilitat, usabilitat i interopera-
bilitat.
Els cinc investigadors membres del GRECS que 
hi han participat són la Dra. Eva Barallat, in-
vestigadora principal del projecte; el Dr. Joan 
Blanco, la Dra. Montserrat Gea, Josep Maria 
Martínez i Jordi Ballesté.

Cal destacar que, a nivell local i estatal, hem fet 
una gran difusió del projecte. Hem participat 
en diferents congressos nacionals i internacio-
nals amb pòsters i conferències, notes de prem-
sa i xarxes socials (facebook i twitter).

“Les TIC cada cop 
tenen més importància 
dins del sector sanitari 
i poden catapultar i fer 

més visible la nostra 
professió”
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quines edats? S’han entrevistat 102 usuaris 
(infermeres, cuidadors informals i pagesos) de 
tots els grups d’edat (des dels 20 fins als 80 
anys) i nivells d’expertesa (acabades de graduar 
i jubilades) i s’ha fet al llarg de tot el projecte. 
Així s’ha pogut veure l’evolució de la platafor-
ma des de l’inici i, per tant, en totes les fases 
d’implementació i funcionament final.

De les infermeres sèniors lleidatanes, què 
heu après i què és el que més els preocupa 
de la professió a les que estan a punt de ju-
bilar-se? Sincerament, durant les entrevistes i 
la comprovació de la plataforma, és un col·lectiu 
que a mi, personalment, em va sorprendre molt 
gratament. Gràcies a aquest projecte he pogut 
conèixer infermeres amb un alt nivell de conei-
xements i expertesa que mai hauria conegut. 

Va ser molt interessant saber el seu punt de vis-
ta i comparar la formació d’infermeria actual 
amb la infermeria de fa uns 25 anys. La for-
mació i les pràctiques eren totalment diferents, 
totes van coincidir en uns punts concrets i mos-
traven certa por pel futur de la professió. 

Voldria aprofitar i parlar també de les infer-
meres novelles que, d’altra banda, també van 
coincidir en certs punts i mostraven una visió 

EL PROJECTE ANIMATE TÉ COM A FINALITAT MILLORAR 
LA QUALITAT DE VIDA DE LA GENT GRAN A TRAVÉS DEL 
DESENVOLUPAMENT I  LA  UTILITZACIÓ  DE  SOLUCIONS  
INNOVADORES SOSTENIBLES  BASADES  EN  LES  TECNOLOGIES 
DE  LA  INFORMACIÓ  I  LA  COMUNICACIÓ  (TIC) QUE  
REALMENT  RESPONGUIN  A  LES  SEVES NECESSITATS.
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totalment diferent de les infermeres amb ex-
periència. Les polítiques de contractació i la 
inseguretat dels professionals en els seus inicis 
hauria de tenir una atenció especial perquè això 
també afecta l’atenció i a la seguretat del pa-
cient.

Quines són les conclusions més rellevants 
de l’ANIMATE? La conclusió principal és que 
hem aconseguit fer una plataforma que funcio-

na, que s’adapta a joves, grans i a molts perfils 
d’usuari diferents. Des del meu punt de vista, 
crec que si ens preguntem per què utilitzar ANI-
MATE en lloc d’altres plataformes de caracte-
rístiques semblants, diria que sobretot perquè 
els mateixos usuaris poden donar fiabilitat als 
materials, cosa que preocupava gairebé a tots 
els participants durant el projecte. També tenim 
una eina de realitat virtual augmentada que ens 
diferencia de moltes webs.

“Algunes persones 
creuen que investigar 

és només qüestió de 
provetes i laboratoris, 
existeixen molts tipus 

d’investigacions que 
són necessàries per 

avançar en la nostra 
societat on trobaríem 

inclòs l’ANIMATE”

FOTO D’ARXIU [2014] 
EQUIP D’INVESTIGADORS 

LLEIDATANS PARTICIPANTS 
EN EL PROJECTE ANIMATE.
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Després de trenta-sis mesos de treball, els 
resultats han estat els esperats? En general 
sí. Estem contents amb la participació i els re-
sultats obtinguts dels usuaris finals de Lleida.
La plataforma web com qualsevol cosa sempre 
pot millorar però, si comparem la maqueta ini-
cial proposada pels informàtics del Regne Unit 
amb la versió final, hem aconseguit un canvi 
substancialment positiu. De tota manera, ens 
trobem que en part els usuaris d’edat més 

avançada lleidatans en comparació amb els 
anglesos, continuen tenint alguns problemes 
per la usabilitat però, és qüestió d’uns anys que 
això canviï.

Tot i que la vostra recerca s’ha centrat en 
el sector de la infermeria, la plataforma 
ANIMATE és útil per qualsevol professió. 
Explica’ns com funciona. Molt fàcil! Ini-
cialment funciona com la majoria de webs o 
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plataformes. Et registres amb un nom d’usuari 
i contrasenya seguint les instruccions i confir-
mant el correu electrònic. Posteriorment l’usu-
ari, independentment de la seva professió, ha 
d’omplir el seu perfil i, a part de la informació 
personal, ha de posar els coneixements que vol 
rebre i els coneixements que ell o ella podria 
transmetre a altres usuaris. Després, cadascú és 
lliure de fer el que cregui convenient: pot pujar 
vídeos, fotos, documents o només consultar els 
materials d’altres usuaris segons el seu nivell de 
necessitats o d’expertesa. Cap característica de 
la plataforma és específica només per la nostra 
professió.

A nivell personal, què t’ha aportat aquest 
projecte? Un canvi total en la meva vida pro-
fessional. En el moment que va sortir l’oportu-
nitat de presentar-me al procés de selecció que 
va publicar l’IRBLleida per la contractació d’un 
tècnic durant 3 anys en el projecte ANIMATE, 
em trobava fent d’infermer en Atenció Primària 
del Pirineu (Àmbit Rural-Consultori de Montellà 

“L’ANIMATE 
també fomenta la 

idea de contractar 
treballadors inactius 
amb experiència per 

educar els més joves en 
actiu i, al mateix temps, 

ajudar en els projectes 
futurs de l’empresa”



2017  JULIOL  inf  63

an
im

at
e



64  inf  JULIOL  2017

anim
ate

i Martinet). Sincerament, tenia poca experièn-
cia pel que fa al coneixement de les Tecnologies 
de la Informació i Comunicació (TIC). Tot i que 
les domino a nivell d’usuari, no les dominava a 
nivell de vocabulari tècnic i va ser tot un rep-
te entendre els conceptes principals i un altre 
repte paral·lel entendre el funcionament d’un 
projecte europeu. Això ha estat una gran sort, 
ja que actualment no em considero un expert 
però poques infermeres o infermers lleidatans 
i, fins i tot m’arriscaria a dir que catalans, han 
tingut el privilegi de participar en una investiga-
ció d’aquestes característiques. A més, voldria 
destacar que les TIC cada cop tenen més impor-

tància dins del sector sanitari i poden catapultar 
i fer més visible la nostra professió i tot el que 
desenvolupem infermers i infermeres, ja que 
moltes vegades, malauradament, la societat no 
n’és prou conscient. Algunes persones creuen 
que investigar és només qüestió de provetes i 
laboratoris, existeixen molts tipus d’investiga-
cions que són necessàries per avançar en la 
nostra societat on trobaríem inclòs l’ANIMATE. 
Per tot això, crec que tots els coneixements i 
experiències que he adquirit al llarg d’aquests 
tres anys desenvolupant aquest projecte seran, 
inevitablement, les bases del meu creixement 
personal i laboral en els anys vinents.[]

ELS USUARIS DE LA PLATAFORMA PODEN 
PUJAR VÍDEOS, FOTOS, DOCUMENTS… O 
NOMÉS CONSULTAR ELS MATERIALS, SEGONS 
EL SEU NIVELL DE NECESSITATS O D’EXPERTESA.
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5 de juny. JOAN BLANCO, PREMI MILLOR PUBLICACIÓ 
D’INVESTIGACIÓ INFERMERA 2016 DE L’IRBLleida

26 de maig. JORNADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA 
D’INFERMERIA NEFROLÒGICA A L’HUAV
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Les llevadores aprenen eines 
no farmacològiques per 

promoure la salut de les dones
El curs, conduït per la llevadora 

Sònia Argilés, va incloure l’acupuntura 

EL COL·LEGI Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida va impartir el passat 
mes de març un curs sobre eines i coneixements pràctics per a llevadores 
perquè assoleixin millors resultats i major satisfacció en la seva pràcti-
ca professional, promovent la fisiologia durant embaràs, part i postpart. 
Entre altres objectius, es van donar a conèixer tècniques no farmaco-
lògiques, com l’acupuntura, la digitopressió o la moxibustió; avalades 
per l’evidència científica per alleujar molèsties de la gestació i del part, 
estimular les contraccions o facilitar la versió dels fetus en presentació 
podàlica. També es va promoure l’acompanyament actiu de la partera i 
la seva parella durant l’embaràs, part i postpart a través del suport de la 
llevadora.

El curs va anar a càrrec de la Sònia Argilés, llevadora d’Atenció Primària 
i Hospitalària de l’ASSIR Camp de Tarragona i de l’Hospital Universitari 
Joan XXIII. Argilés, que és Màster en Medicina Tradicional Xinesa i Acu-
puntura per la Universitat de Barcelona també, va incidir en les tècniques 
que han d’explicar-se als grups de preparació al naixement dirigits per 
llevadores.[]
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25 de maig:
Diada de la Llevadora
Reunió institucional del COILL 
amb l’Associació Catalana de Llevadores 

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEVADORES (ACL) va organitzar el passat 25 
de maig, a Lleida, la Diada de les Llevadores. La jornada es va iniciar amb una 
reunió Extraordinària de la Junta Directiva de l’entitat i la instal·lació d’una 
àrea d’exhibició d’estands amb diferents materials professionals, a l’Hotel AC 
on es va celebrar la Diada. 

Després del tradicional dinar de germanor entre les associades; va tenir lloc 
la xerrada “El té i les infusions en l’embaràs i la lactància”. La presidenta del 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida, Montserrat Gea, va aprofi-
tar l’esdeveniment per reunir-se amb la Junta de l’ACL.[]
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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docent:
- Jordi Galimany Masclans.
Infermer. Professor de Salut Pública de l’Escola 
d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Dates i horaris: 
Dies 10, 17, 19, 24, 26 i 31 d’octubre 
i 2 de novembre 2017.
A triar:
- Matins: de 9 a 13.30h (descans inclòs).
- Tardes: de 16 a 20.30h (descans inclòs).
(Hores lectives: 28).

Lloc: COILL

Places: 25.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 100 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 150 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). 

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula entre el 20 de se-
tembre i el 5 d’octubre de 2017, bé per telèfon 
al 973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org[]

OBJECTIUS
Posar a l’abast dels assistents les eines i els co-
neixements necessaris per entendre l’origen 
dels RX, la formació de la imatge, els principals 
riscos, així com els recursos per ser capaços 
d’interpretar els estudis radiològics més habitu-
als, diferenciant les imatges radiològiques nor-
mals i les principals alteracions de la normalitat.

CONTINGUTS
• Risc radiològic. Efectes nocius de les radiaci-
ons. Radioprotecció.
• Preparació del pacient per:
- RX Extremitats Superiors. 
- RX Extremitats Inferiors. 
- RX Columna vertebral. 
- RX Crani. 
- RX Abdomen. 
- RX Tòrax. 
- Estudis de radiologia contrastada. 
- Estudis de TC. 
- Estudis de RM. 
• Estudis d’Ecografia urològica. Paràmetres 
de qualitat. Visualització d’ecografies amb 
alteracions de la normalitat.

ACREDITACIÓ
Sol·licitada acreditació pel Consell Català de For-
mació Continuada de les Professions Sanitàries.

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.

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

curs COILL
LECTURA 

RADIOGRÀFICA 
AVANÇADA PER 

INFERMERIA
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L’increment estimat de Diabetis Mellitus (DM) 
en els pròxims anys, juntament amb les pre-
visions que ha fet l’OMS, justifiquen d’alguna 
manera la realització d’aquest curs. Per altra 
banda, també els experts apunten al fet que 
l’epidèmia del segle XXI és l’obesitat, i una de 
les conseqüències del sobrepès és l’aparició 
d’una DM2.

OBJECTIUS
• Objectiu generals del curs:
- Conèixer el maneig del pacient diabètic en 
  funció del tipus de diabetis DM1 o DM2.
• Objectius específics o d’aprenentatge:
- Identificar els trets diferencials de la malaltia 
  de la diabetis en funció del tipus DM1 o DM2.
- Aprendre les eines i tècniques 
  d’ensinistrament en la DM1 i DM2.

CONTINGUTS
• Tema 1: Generalitats de la malaltia.
• Tema 2: Educació diabetològica.
• Tema 3: Nutrició i diabetis.
• Tema 4 : Afrontament davant la malaltia: 
                 Role Playing.
• Tema 5: Tecnologies aplicades a la DM.
• Tema 6: Peu diabètic.

ACREDITACIÓ
Sol·licitada acreditació pel Consell Català de For-
mació Continuada de les Professions Sanitàries.

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.

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org 

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

Docents:
- Cristina Dominguez Gadea
Infermera. Diplomada en Infermeria. Diploma-
da en Nutrició. Infermera i Nutricionista. Servei 
Endocrinologia i Nutrició. HUAV de Lleida.
- Pilar Ibars Moncasi
Infermera. Màster en Ciències Sanitàries. Infer-
mera Servei Endocrinologia i Nutrició. HUAV de 
Lleida.
- Magda Mateu Amorós
Infermera. Diplomada en Infermeria. Inferme-
ra. Servei Endocrinologia i Nutrició. HUAV de 
Lleida.
- Anais Arqué Badia
Infermera. Diplomada en Infermeria. Inferme-
ra. Servei Endocrinologia i Nutrició. HUAV de 
Lleida.
- Cristina Moreno Castilla
Nutricionista Màster. Servei Endocrinologia i 
Nutricio. HUAV de Lleida.

Dates i horaris: 
Dies 7, 14, 21 i 28 de novembre 
i 5 i 12 de desembre de 2017.
De 16 a 20h (Hores lectives: 30).

Lloc: COILL

Places: 25.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 100 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 150 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). 

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula entre el 20 de se-
tembre i el 5 d’octubre de 2017, bé per telèfon 
al 973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org[]

curs COILL
ABORDATGE 

INTEGRAL DEL 
PACIENT AMB 

DIABETIS



Dirigit a: 
Llevadores d’Atenció Primària 
i Hospitalària i Llevadores Internes Residents.

Docent: 
- Idoya Bonet Beltrán
Llevadora a l’ASSIR Alt Penedès. Professora de 
Ioga certificada per l’European Yoga Alliance 
Asociación Internacional de Yoga Prem (2011-
2013). Grups de preparació al part i grups de 
criança (classes de ioga per a embarassades) a 
Titània-Tascó fins al 2016.

Dates i horaris: 
Dies 20 i 27 d’octubre de 2017.
De 9 a 14h i de 15.30 a 20.30h.
(Hores lectives: 20)

Lloc: COILL

Places: 16.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 100 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 150 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). 

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula entre el 20 de se-
tembre i el 5 d’octubre de 2017, bé per telèfon 
al 973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org. 

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

OBJECTIUS
• Objectiu general del curs:
- Donar eines a les llevadores per introduir el 
ioga a la preparació al naixement.
• Objectius específics:
- Conèixer la història, els beneficis i filosofia 
del ioga.
- Conèixer les eines del ioga adequades durant 
l’embaràs (asanes/pranayames/mudres/medita-
cions/mantres).
- Conèixer els recursos i l’estructura d’una 
classe de ioga a l’embaràs.

METODOLOGIA
El curs combina una part teòrica i una pràctica 
basada en l’experiència –tant de manera indi-
vidual com per parelles– de les eines del ioga 
amb l’ajuda de màrfegues i coixins; així com 
jocs i dinàmiques grupals.

CONTINGUTS
• Filosofia, beneficis i història del ioga.
• Pranayames.
• Asanes.
• Mantres.
• Mudres.
• Meditacions.
• Kriyes.
• Filosofia de ioga: xacres i cossos energètics.
• Ioga en el primer, segon i tercer trimestre de 
la gestació/al part.
• Ioga de la veu.
• Ioga en parelles.
• Estructura i elaboració d’una classe.
• Classe pràctica de ioga a l’embaràs.

ACREDITACIÓ
Sol·licitada acreditació pel Consell Català de For-
mació Continuada de les Professions Sanitàries.

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir el 80% de les respostes de 
l’examen final tipus test.[]
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curs COILL
IOGA A 
L’EMBARÀS



Mòdul I: 
METODOLOGIA I EINES D’INVESTIGACIÓ 
AVANÇADA EN SALUT
Assignatures obligatòries: 6 ETCS/matèria.
• Metodologia en Investigació Quantitativa en Salut.
• Metodologia en Investigació Qualitativa en Salut.
• Cerca i Gestió de la Informació.
• Elaboració i Gestió de Projectes.
• Anàlisi de Dades en la Investigació en Salut 1.
• Anàlisi de Dades en la Investigació en Salut 2.
• Comunicació i Transferència dels 
  Resultats d’Investigació en Salut.

Mòdul II: OPTATIVES
Cal superar, com a mínim, dues de les especialitats 
optatives: 18 ETCS/matèria.
• Especialitat A: Envelliment Saludable.
• Especialitat B: Recerca Clínica.
• Especialitat C: Investigació en Cronicitat, 
  Polítiques i Pràctiques Socials.
• Especialitat D: Activitat Física, Ocupació i Salut.
• Especialitat E: Alimentació, Salut i Benestar.

Mòdul III: TREBALL FINAL DE MÀSTER
Obligatòria: 12 ETCS
• Treball Final de Màster

www.fif.udl.cat
recerca.salut@dif.udl.cat

Per la Universitat de 
Lleida i la Universitat 
de Vic-UCC

Es tracta d’un màster de caràcter 
científic que té com a objectiu 
principal formar els alumnes en 
aquelles competències relaciona-
des amb l’adquisició de coneixe-
ments en matèria de metodologia 
de la investigació, així com en la 
seva aplicació en el desenvolupa-
ment de la recerca en les ciències 
de la salut.
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MÀSTER
INTERUNIVERSITARI

RECERCA
EN SALUT

Fitxa tècnica

Edició: 5a edició.
Crèdits: 90 crèdits ETCS.
Calendari: A partir d’octubre de 2017.
Modalitat: Semipresencial 
                   (3 setmanes de presencialitat per curs).
Lloc: Universitat de Lleida i Universitat de Vic-UCC.
Idiomes: Català, castellà i anglès.
Orientació: Recerca.
Coordinació acadèmica: Eva Barallat Gimeno.
Adreçat a:  Titulats de l’àmbit de ciències de la salut: 
infermeres, fisioterapeutes, psicòlegs, treballadors 
socials, nutricionistes i dietistes, així com qualsevol 
altre titulat que vulgui investigar en el camp de la salut.

El màster dóna accés al programa de doctorat 
en Salut de la Universitat de Lleida, així com al 
programa de doctorat interuniversitari en Cures 
Integrals i Serveis en Salut. També dóna accés a 
doctorats dels àmbits nacional i internacional.

Pla d’Estudis



3a edició MÀSTER 
PROFESSIONALITZADOR

INFERMERIA 
APLICADA A 
LES CURES

EN L’ÀMBIT DE 
L’EMERGÈNCIA

DOCENTS

El seu professorat està altament qualificat i pertany 

a les institucions en les quals els alumnes portaran a 

terme les seves pràctiques assistencials sent, a més, 

en un alt percentatge infermeres i infermers de la 

pràctica clínica d’arreu de l’estat.

TITULACIÓ

L’alumne que superi les avaluacions obtindrà, a més 

del títol de màster, 4 títols parcials:

• Suport Vital Bàsic i Suport Vital Avançat, expedits pel 

Consell Català de Ressuscitació (CCR).

• Formació integral d’actuació sanitària i logística da-

vant un Accident de Múltiples Víctimes i Catàstrofes. 

Atenció al pacient traumàtic en terreny complex expe-

dits per la Comissió de Formació Contínua (CFC).

Pla d’Estudis

El Màster consta de 4 mòduls formatius:

Mòdul I: TEORIA

Els dimarts de novembre a maig en horari intensiu de 

matí i tarda (taller d’intubació, RCP bàsica, RCP avan-

çada, urgències obstètriques, interpretació EKG, elec-

tromedicina...).

Mòdul II: SIMULACIONS

Una estada de 4 dies amb totes les despeses pagades 

amb els Pompiers de Vielha (maneig de persones ac-

cidentades, trasllat, autoprotecció, metodologia d’ac-

tuació en AMV…).

Mòdul III: PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

Pràctiques en USVAm i/o USVAi i sala de Ceocs del 

061 Cat Salut Respon/SEM.

Mòdul IV: TREBALL FI DE MÀSTER

Amb la tutorització de la Comissió de Recerca 

del COILL.

COORDINACIÓ ACADÈMICA

Joan Blanco i Elena Castro.

COORDINACIÓ TREBALLS FI DE MÀSTER

Montserrat Gea.

Comissió de recerca del COILL.

ORGANITZACIÓ

Centre de Formació Contínua (CFC - UdL).

https://masteremergencies.wixsite.com/lleida
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/1743
masteremergencies@gmail.com
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El Màster d’Infermeria aplicada 
a les cures en l’àmbit de l’emer-
gència ha estat dissenyat d’acord 
amb les millors evidències for-
matives, tant nacionals com in-
ternacionals, i es porta a terme 
gràcies a la col·laboració de la Fa-
cultat d’Infermeria i Fisioteràpia, 
el Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) i el Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida 
(COILL).



A QUI VA DIRIGIT
Als professionals de les ciències de la salut, ciències 
socials i ciències de l’educació.

OBJECTIUS
• Adquirir i actualitzar els coneixements, actituds i ha-
bilitats del camp de l’EpS.
• Planificar amb eficàcia programes i activitats d’EpS, 
en l’àmbit individual, familiar, grupal i comunitari.
• Capacitar per a la intervenció reflexiva i crítica
en docència i investigació en salut.
• Desenvolupar actituds professionals positives.

CONTINGUTS
• Fonaments teòrics en EpS.
• Psicologia i pedagogia de la salut.
• Comunicació innovació i creativitat.
• Fonaments metodològics en EpS.
• Metodologia de l’avaluació en EpS.
• Intervenció grupal i comunitària.
• Estratègies de gestió en EpS.
• Treball Fi de Màster.

ACCÉS AL DOCTORAT
Des del Màster en Educació per a la Salut:
• Els participants amb títol de Grau o llicenciat, l’accés 
és directe.
• Els que procedeixen de diplomatures hauran de rea-
litzar els ECTS recomanats com complementaris (se-
gons normativa actual).

www.mastereducaciosalut.udl.cat
ssaez@dif.udl.cat

L’Educació per a la Salut (EpS) és 
una disciplina que es caracteritza 
per la diversitat de ciències, mè-
todes, recursos i tècniques que 
contribueixen, en major o menor 
mesura, al seu desenvolupament. 
Això és causa de la complexi-
tat d’actualitzar factors de tipus 
individual, com la conducta, els 
coneixements, les actituds i altres 
de tipus social, com els estils de 
vida, la cultura o l’educació, que 
convergeixen en les persones i 
que determinen la seva qualitat 
de vida, la salut i la felicitat.

Amb aquest màster es pretén 
capacitar al professional perquè 
sigui expert en Educació per a 
la Salut i pugui respondre com a 
tal a les demandes sobre aquest 
tema des dels diferents àmbits 
d’intervenció.
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ATENCIÓ 
INTEGRAL 

A LA 
PERSONA 

AMB 
FERIDES

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 ca-
paç de reposar les perdudes en el menor temps 
possible, amb les menors seqüeles possibles i 
intentant que sigui amb el menor cost possible, 
tant des del punt de vista econòmic, com de l’or-
ganisme 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 re-
alitzar una sèrie d’activitats a través de la plata-
forma 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: 
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/1744
https://feridescroniques.wix.com/lleidape
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