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prescripció inferm
era

CUXART I JODAR APEL·LEN A LA RESPONSABILITAT 
PERQUÈ EL DECRET DE PRESCRIPCIÓ INFERMERA

 “ESDEVINGUI UN BENEFICI 
EFECTIU PER A L’ATENCIÓ A LES 

PERSONES I PEL SISTEMA 
DE SALUT CATALÀ”

El Diari de la Sanitat
(www.diarisanitat.cat) 
va publicar, el passat 4 

d’octubre, un article conjunt 
de Núria Cuxart, degana 

del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de 

Catalunya, i Glòria Jodar, 
vicepresidenta del Col·legi 

Oficial d’Infermeres i 
Infermers de Barcelona, 

que feia una anàlisi del 
futur Decret de Prescripció 

Infermera.

CUIDAR SENSE BARRERES
L’anàlisi sobre la proposta del projecte de de·
cret pel qual es regulen les condicions de la 
indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació 
de medicaments i productes sanitaris per part 
de les infermeres i els infermers va finalitzar el 
passat 10 de setembre d’enguany.

Aquesta oportunitat per recollir les consideraci·
ons de la ciutadania, ha estat possible gràcies 
a l’espai de participació del Govern de la Gene·
ralitat de Catalunya Participa gencat, un portal 
en línia creat per facilitar la implicació dels ciu·
tadans i dels diferents actors de la societat civil 
en les tasques de govern del nostre país.

Les infermeres tenen incorporada com a pràcti·
ca habitual la prescripció de consells, productes 
i medicaments dins del seu àmbit de compe·
tències i en el marc del treball en equip. El Go·
vern ha donat a conèixer les raons que fan que 
aquesta regulació sigui necessària.

Han estat una seixantena les intervencions de 
persones que tant a títol individual com col·
lectiu han pogut expressar les seves opinions 
respecte a la memòria preliminar del projecte 
de decret.

Un 93% de les opinions expressades tan indivi·
duals com a través dels col·legis professionals i 
societats científiques confirmen la necessitat de 
regular aquesta pràctica i que es reconegui dins 
de la realitat assistencial de la pràctica inferme·
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ra, que per altra banda fa anys que realitzen 
amb tota garantia en el marc del seu exercici 
professional i del treball en equip. També ha 
estat destacable, la participació de metges i 
metgesses, que confirmen aquesta realitat as·
sistencial i que expressen la necessitat del con·
següent emparament legal.

A grans trets, aquesta nova regulació que es 
proposa vol, en primer lloc, reconèixer i dotar 
de seguretat jurídica la capacitat de les inferme·
res i els infermers per indicar, usar i autoritzar 
la dispensació de medicaments que no estiguin 
subjectes a prescripció mèdica, així com de pro·
ductes sanitaris relacionats amb la seva pràcti·
ca professional, d’acord amb els coneixements 
que aquests professionals adquireixen durant 
el seu període formatiu. En segon lloc, també 
reconeix i dota de seguretat jurídica la capacitat 
de les infermeres i els infermers per indicar, usar 
i autoritzar la dispensació de determinats me·
dicaments que estiguin subjectes a prescripció 
mèdica en el marc de protocols o guies de pràc·
tica clínica i assistencial dels equips assistencials 
acordats entre les professions.

La Llei assenyala que les actuacions sanitàries 
dins dels equips professionals s’han d’articular 
atenent als criteris de coneixements i compe·
tència dels professionals que l’integren i de la 
confiança i reconeixement recíproc de les ca·
pacitats dels seus membres. En aquest sentit 
cal recordar, per exemple, que en l’àmbit de 
l’atenció farmacèutica, la Llei de garanties i ús 
racional dels medicaments i productes sani·
taris preveu que les infermeres i els infermers 
puguin indicar medicaments no subjectes a 
prescripció mèdica, indicar determinats medi·
caments subjectes a prescripció mèdica sempre 
en el marc de guies de pràctica clínica i, final·
ment, indicar productes sanitaris relacionats 
amb la seva pràctica professional. Això no obs·
tant, aquestes actuacions, que formen part de 

la quotidianitat de l’exercici professional de les 
infermeres i infermers, van ser fortament tras·
balsades a finals de l’any 2015 per l’entrada en 
vigor del Reial Decret 954/2015. Aquesta man·
ca d’adequació a la realitat de les pràctiques 
dels equips assistencials del nostre país ha estat 
fent impossible la necessària seguretat jurídica 
de qualsevol actuació de les infermeres i dels 
infermers en l’àmbit de la indicació i ús de me·
dicaments o de productes sanitaris. D’aquesta 
manera, aquest Reial Decret no dóna cobertura 
legal a les activitats que realitzen habitualment 
les infermeres en el nostre sistema sanitari i, 
en conseqüència, ha afectat el dia a dia dels 
equips assistencials, posant en risc la qualitat 
i la continuïtat de les atencions que reben les 
persones que atenem.

La possibilitat de fer consideracions a la memò·
ria preliminar sobre la nova regulació proposa·
da, contribueix a la pluralitat, transparència del 
triple objectiu que ens afecta a tots:

Donar seguretat jurídica a les prop de 42.000 
infermeres que treballen a Catalunya perquè 
puguin continuar desenvolupant les actuacions 
en l’àmbit de l’atenció farmacèutica, tot garan·
tint la seguretat clínica de la persona atesa.

Reforçar la cohesió dels equips assistencials a 
través de la promoció de l’acord interprofessio·
nal i del reconeixement mutu de les competèn·
cies professionals, sobretot entre les dues grans 
professions sanitàries: metges i infermeres.

Garantir i millorar la continuïtat i la qualitat de 
les atencions rebudes per les persones ateses 
en el nostre sistema sanitari.

Que la norma esdevingui un benefici efectiu 
per a l’atenció a les persones i pel sistema de 
salut català, és una responsabilitat compartida 
que no podem obviar.[] DIARI DE LA SANITAT



El COILL, espai 
cardioprotegit
LA SEU del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida és ara un espai cardioprotegit gràcies a la instal-
lació, per part de l’empresa Neosalus, d’una columna 
amb aparell desfibril·lador i instruccions d’ús, a l’en-
trada de les oficines.

Segons dades publicades per Diario Enfermero, més 
de 30.000 persones moren cada any a Espanya a cau-
sa d’una parada cardíaca. Una mort evitable si algú 
hagués iniciat una maniobra de reanimació cardio-
pulmonar (RCP) i utilitzar els desfibril·ladors públics 
immediatament. En aquest sentit, la publicació recull 
les declaracions d’Isabel Cendrers, Gerent del Pla Na-
cional de RCP de la SEMICYUC que afirma que “hi ha 
estimacions que indiquen que es podrien salvar més 
de 100.000 vides cada any a tot Europa”.[]

rcp
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“Els editors 
de revistes estan 
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“Els editors 
de revistes estan 
interessats en 
noves idees”
Joyce J. 
Fitzpatrick

entrevista i foto 
Sara Bobet MISSATGES
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entrevista

La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia va aco-
llir, el passat juny, un seminari internacional 
on es van abordar qüestions sobre escriptura 
científica, el marc teòric de la recerca, qües-
tions ètiques sobre la recerca en ciències de 
la salut, el marc metodològic de la recerca i 
la xarxa internacional en recerca. The ICoNS 
(International Collaboration of Nurse Scho-
lars Summer School) es va celebrar entre el 
2 i el 7 de juny i, entre els seus ponents, va 
comptar amb la infermera nord-americana 
Joyce J. Fitzpatrick que va parlar sobre l’es-
criptura científica.

LA DRA. FITZPATRICK ha contribuït am-
plament en la literatura d’infermeria i as-
sistència sanitària on ha realitzat més de 
300 publicacions. Editora, investigadora i 
escriptora, el seu currículum és força ex-
tens. Destaca la publicació i edició de di-
ferents llibres, revistes i enciclopèdies als 
Estats Units sobre temes diversos, sempre 
relacionats amb la infermeria com l’Anu-
ari de Revisió de la Recerca d’Infermeria, 
els Arxius d’Infermeria Psiquiàtrica i Pers-
pectives d’Educació d’Infermeria o el Diari 
Oficial de la Lliga Nacional d’Infermeria. 
Va editar la clàssica Enciclopèdia d’Inves-
tigació en Infermeria i una sèrie de re-
sums d’investigació d’infermeria. Alguns 
dels llibres que ha publicat són The Doc-
tor of Nursing Practice and Clinical Nurse 
Leader, Giving through Teaching: How 
Nurse Educators Are Changing the World, 
Problem Solving for Better Health: A Glo-
bal Perspective o el més recent Psychiatric 
Mental Health Nursing: An Interpersonal 
Approach.

Pel que fa a la seva tasca de recerca, es-
mentar que Joyce J. Fitzpatrick s’ha cen-
trat en l’estudi de les dimensions del sig-
nificat de la vida, inclòs el significat de la 
vida laboral d’infermeres en relació amb 
la satisfacció, el rendiment i l’empodera-
ment. Ha fet també un estudi sobre em-
poderament i intenció de les infermeres 
de deixar l’atenció especialitzada, entre 
altres.
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[QUÈ ÉS EL FACTOR D’IMPACTE] EL 
FACTOR D’IMPACTE D’UNA REVISTA PER UN ANY 
CONCRET ES CALCULA DIVIDINT EL NOMBRE DE 
CITES OBTINGUDES EN AQUEST ANY PELS ARTICLES 
PUBLICATS EN AQUESTA REVISTA ELS DOS ANYS 
ANTERIORS ENTRE EL TOTAL D’ARTICLES QUE LA 
REVISTA VA PUBLICAR EN AQUESTS DOS ANYS.

ÉS A DIR, EL FACTOR D’IMPACTE ÉS LA MITJANA DE 
CITES DELS ARTICLES OBTINGUDES PELS ARTICLES 
PUBLICATS EN AQUESTA REVISTA.
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[Journal Citation Report] JCR 2016. 
RELACIÓ DE PUBLICACIONS D’INFERMERIA PER IMPACTE]  
©2017 Thomson Reuters   
 
RANK NURSERY JOURNAL TITLE TOTAL CITES IMPACT

1 INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES 7,186 3.755 
 
2 European Journal of Cardiovascular Nursing 1,311 2.763 
 
3 Journal of Family Nursing 625 2.537 
 
4 NURSE EDUCATION TODAY 5,314 2.533 
 
5 BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE 2,081 2.518 
 
6 JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP 2,177 2.396 
 
7 NURSING OUTLOOK 1,338 2.236 
 
8 Women and Birth 758 2.138 
 
9 Journal of Cardiovascular Nursing 1,579 2.105 
 
10 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE 2,181 2.104 
 
11 Worldviews on Evidence-Based Nursing 918 2.103 
 
12 JOURNAL OF HUMAN LACTATION 1,665 2.007 
 
13 JOURNAL OF ADVANCED NURSING 14,739 1.998 
 
14 MIDWIFERY 3,032 1.948 
 
15 NURSING RESEARCH 3,469 1.929 
 
16 Australian Critical Care 520 1.907 
 
17 Journal of Nursing Management 2,857 1.905 
 
18 AMERICAN JOURNAL OF CRITICAL CARE 2,218 1.883 
 
19 International Journal of Mental Health Nursing 1,213 1.869 
 
20 European Journal of Oncology Nursing 1,795 1.826 
 
21 Rehabilitation Nursing 639 1.769 
 
22 ONCOLOGY NURSING FORUM 2,855 1.763 
 
23 NURSING ETHICS 1,672 1.755 
 
24 RESEARCH IN NURSING & HEALTH 3,827 1.693 
 
25 CANCER NURSING 2,751 1.665 
 
26 AMERICAN JOURNAL OF NURSING 1,436 1.663 
 
27 HEART & LUNG 2,193 1.657 
 
28 Critical Care Nurse 818 1.608 
 
29 Biological Research for Nursing 847 1.549 
 
30 INTERNATIONAL NURSING REVIEW 1,145 1.517 
 
31 JOURNAL OF MIDWIFERY & WOMENS HEALTH 1,487 1.500 
 
32 Nursing in Critical Care 669 1.492 
 
33 Journal of Pediatric Health Care 983 1.460 
 
34 Collegian 525 1.398 
 
35 JOURNAL OF NURSING ADMINISTRATION 2,331 1.386 
 
36 APPLIED NURSING RESEARCH 1,266 1.379 
 
37 Nurse Educator 852 1.372
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versitat de Georgetown (Washington), in-
fermera psiquiàtrica i de salut mental per 
l’Ohio State University, Columbus (Ohio), 
doctora en Educació en Infermeria per la 
Universitat de Nova York (NY) i Màster en 
Gestió d’Empreses per la Case Western Re-
serve University, Cleveland, també a Ohio. 

“L’ editor ha 
d’assegurar-se que 
la qualitat d’allò que 
s’escriu i el que llegeix 
és exacta. La integritat 
en tot el nostre treball 
és molt important”

entrevista
Per poder publicar un manuscrit, què és 
el més important a tenir en compte? En 
primer lloc cal veure la qualitat de l’estudi. Des-
prés s’ha de veure la coincidència entre l’estudi 
que s’ha fet i l’objectiu de la publicació.

Com s’han d’enviar manuscrits a les revis-
tes? La majoria de les revistes utilitzen un sis-
tema de gestió on-line. Cal dirigir-se al lloc web 
de la revista principal i seguir les instruccions 
per autors.

Ha introduït l’era digital canvis que afec-
ten la publicació tradicional en Salut? Sí. 
Actualment hi ha moltes revistes que només 
publiquen on-line (no hi ha còpies impreses 
tradicionals). D’altra banda, cal dir que s’ha es-
curçat el temps de publicació.

Quins són els desenvolupaments recents 
en el món de l’edició? Bàsicament, per pu-

JOYCE FITZPATRICK VA PARTICIPAR A 
LA INTERNATIONAL COLLABORATION OF 
NURSE SCHOLARS SUMMER SCHOOL 2017, 
CELEBRADA A LA FACULTAT D’INFERMERIA 
I FISIOTERÀPIA DE LLEIDA.
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RANK NURSERY JOURNAL TITLE TOTAL CITES IMPACT

38 Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing 1,153 1.359 
 
39 Intensive and Critical Care Nursing 1,132 1.326 
 
40 JANAC-JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF NURSES IN AIDS CARE 938 1.318 
 
41 Nurse Education in Practice 1,330 1.314 
 
42 WESTERN JOURNAL OF NURSING RESEARCH 1,639 1.313 
 
43 Clinical Nursing Research 642 1.311 
 
44 CIN-COMPUTERS INFORMATICS NURSING 701 1.301 
 
45 International Emergency Nursing 382 1.298 
 
46 Pain Management Nursing 957 1.285 
 
47 Journal of Child Health Care 559 1.280 
 
48 Advances in Neonatal Care 795 1.277 
 
48 Clinical Simulation in Nursing 813 1.277 
 
50 Journal of Tissue Viability 325 1.263 
 
51 Journal of Transcultural Nursing 915 1.262 
 
52 JOGNN-JOURNAL OF OBSTETRIC GYNECOLOGIC AND NEONATAL NURSING 2,160 1.261 
 
53 Nursing Philosophy 381 1.250 
 
54 JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY 885 1.224 
 
55 JOURNAL OF CLINICAL NURSING 8,447 1.214 
 
56 ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING 1,028 1.201 
 
57 Nursing & Health Sciences 1,203 1.170 
 
58 Journal of Pediatric Nursing-Nursing Care of Children & Families 1,543 1.158 
 
59 JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING 1,242 1.146 
 
59 Journal of School Nursing 613 1.146 
 
61 Nursing Inquiry 839 1.143 
 
62 GERIATRIC NURSING 855 1.142 
 
63 Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2,052 1.131 
 
64 PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE 501 1.130 
 
65 Advances in Skin & Wound Care 1,063 1.088 
 
66 NURSING ECONOMICS 764 1.030 
 
67 International Journal of Nursing Practice 1,406 1.018 
 
68 Australian Journal of Rural Health 948 1.000 
 
68 Journal for Specialists in Pediatric Nursing 508 1.000 
 
70 Journal of Pediatric Oncology Nursing 820 0.987 
 
71 JOURNAL OF NURSING EDUCATION 2,434 0.957 
 
72 Journal of Nursing Research 523 0.944 
 
73 MCN-The American Journal of Maternal-Child Nursing 703 0.940 
 
74 JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL NURSING 673 0.937 
 
75 Journal of the American Association of Nurse Practitioners 242 0.931 
 
76 International Journal of Nursing Knowledge 110 0.885
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digitals. Avui dia hi ha més revistes disponibles 
per publicar treballs. Tot i això, cal anar molt 
amb compte amb la qualitat de la revista, ja 
que algunes no són revistes legítimes.

Què pot influir en un editor a l’hora de 
decidir què publicar i què no? La qualitat 
de l’estudi és el més important i també el “va-
lor afegit” a allò que ja sabem sobre un tema 
determinat. Els editors de revistes estan interes-
sats en noves idees.

“Per publicar ara, un 
s’ha de centrar en les 
plataformes digitals”

El Dr. Richard Horton, editor en cap de la 
revista The Lancet, va dir fa dos anys que 
“gran part de la literatura científica, pot-
ser la meitat, pot ser simplement falsa” 
(The Lancet, vol. 385, 11 d’abril de 2015). 
Què es pot fer per canviar això? L’editor ha 
d’assegurar-se que la qualitat d’allò que s’es-
criu i el que llegeix és exacta, correcta, precisa. 
La integritat en tot el nostre treball és MOLT 
important.

Segons la seva experiència, ha vist un can-
vi en relació amb la publicació d’inferme-
ria? Han augmentat el nombre de publica-
cions? ¿És més rellevant ara que fa alguns 
anys? Sí que hi ha més infermeres comprome-
ses en escriure i publicar i també és cert que 
la qualitat dels treballs ha augmentat. Hem de 
seguir fent tot el possible per avançar, tant en 
la ciència com en la pràctica professional de la 
infermeria.[]

“Hem d’avançar en 
la ciència i en la 
pràctica professional 
de la infermeria”



14  inf  OCTUBRE  2017

entrevista

RANK NURSERY JOURNAL TITLE TOTAL CITES IMPACT

77 JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN NURSING 846 0.880 
 
78 Issues in Mental Health Nursing 1,680 0.867 
 
79 Journal of Trauma Nursing 272 0.852 
 
80 Contemporary Nurse 1,114 0.836 
 
81 Journal of Gerontological Nursing 1,088 0.827 
 
82 Journal of Emergency Nursing 1,160 0.795 
 
83 PUBLIC HEALTH NURSING 1,106 0.788 
 
84 Journal of the American Psychiatric Nurses Association 373 0.773 
 
85 Asian Nursing Research 290 0.768 
 
86 Clinical Nurse Specialist 508 0.766 
 
87 Journal of PeriAnesthesia Nursing 489 0.764 
 
88 AORN JOURNAL 1,126 0.753 
 
89 Holistic Nursing Practice 513 0.726 
 
90 Research in Gerontological Nursing 234 0.717 
 
91 Journal of psychosocial nursing and mental health services 694 0.711 
 
92 Workplace Health & Safety 173 0.697 
 
93 ADVANCES IN NURSING SCIENCE 1,031 0.683 
 
94 Journal of Hospice & Palliative Nursing 392 0.672 
 
95 Gastroenterology Nursing 407 0.671 
 
96 JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING 729 0.642 
 
97 Revista Latino-Americana de Enfermagem 1,359 0.634 
 
98 Clinical Journal of Oncology Nursing 1,003 0.627 
 
99 Journal of Forensic Nursing 222 0.603 
 
100 NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA 524 0.586 
 
101 Revista da Escola de Enfermagem da USP 1,002 0.573 
 
102 Japan Journal of Nursing Science 172 0.554 
 
103 Nephrology Nursing Journal 485 0.535 
 
104 Journal of Korean Academy of Nursing 564 0.521 
 
105 NURSING SCIENCE QUARTERLY 578 0.490 
 
106 Acta Paulista de Enfermagem 558 0.433 
 
107 Research and Theory for Nursing Practice 319 0.432 
 
108 JNP-Journal for Nurse Practitioners 265 0.412 
 
109 Journal of Addictions Nursing 146 0.400 
 
110 Critical Care Nursing Clinics of North America 279 0.391 
 
111 Orthopaedic Nursing 460 0.375 
 
112 Australian Journal of Advanced Nursing 525 0.333 
 
112 Bariatric Surgical Practice and Patient Care 42 0.333 
 
112 Journal of Community Health Nursing 296 0.333
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Patti 
Tracey

“Hem de pensar en 
termes de salut global 
i no només de salut 
pública d’una població 
o país determinat”

entrevista i foto 
Sara Bobet MISSATGES
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[UNICEF 2016: “TOTS ELS NENS I NENES NEIXEN 
AMB EL MATEIX DRET INALIENABLE A GAUDIR D’UN 
COMENÇAMENT SALUDABLE A LA VIDA, D’UNA EDUCACIÓ 
I D’UNA INFÀNCIA SEGURA I PROTEGIDA; EN RESUM, DE 
TOTES LES OPORTUNITATS BÀSIQUES QUE ES TRADUEIXEN 
EN UNA VIDA ADULTA PRODUCTIVA I PRÒSPERA. PERÒ 
A TOT EL MÓN HI HA MILIONS DE NENS ALS QUALS ES 
PRIVA DELS SEUS DRETS I DE TOT EL QUE NECESSITEN PER 
A CRÉIXER SANS I FORTS, PEL SEU LLOC DE NAIXEMENT, 
AL SEU ORIGEN FAMILIAR, A LA SEVA RAÇA, A LA SEVA 
ETNICITAT O AL SEU GÈNERE, O PERQUÈ VIUEN EN LA 
POBRESA O PATEIXEN UNA DISCAPACITAT”. [Foto ©ONU]
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dels llocs on vivim, 
treballem i juguem 
afecten directament la 
salut psicològica i física 
de les poblacions del 
món o els determinants 
socials de la salut”

LA DRA. PATTY TRACEY és infermera pel 
Fleming College de Cobourg (Ontario, Ca-
nadà), llicenciada en Ciències de la Infer-
meria per la Ryerson University de Toron-
to, Màster d’Estudis de Salut i lideratge 
per l’Athabasca University i Doctora en in-
fermeria per la Universitat de Toronto amb 
un Programa de doctorat col·laboratiu en 
Salut Global i infermeria internacional. 
Actualment és professora a la Facultat 
d’Infermeria de la Universitat de Trent a 
Peterborough (Ontario) on imparteix clas-
ses de salut comunitària, atenció primària 
de salut i, a més, supervisa els estudiants 
d’infermeria durant les estades internaci-
onals a Hondures. Precisament, la revista 
INF va parlar amb ella de la salut global i 
de les missions sanitàries de curta durada 
a Hondures que ella coordina.

entrevista
Quin paper té la globalització (facilitat de 
viatjar globalment, importació/exportació 
de productes estrangers, canvis d’estil de 
vida, etc.) en els creixents desafiaments 
globals de salut? Hi ha alguna cosa que 
puguem fer per corregir això? La globalit-
zació ha provocat una major interconnexió i 
independència. Això ha dut canvis en la comu-
nicació entre empreses i països, però també en 
l’àmbit sanitari i clínic, a nivell local i nacional. 
En l’àmbit sanitari, estimula una conversa sobre 
les conseqüències de problemes globals en la 
pràctica clínica, especialment amb el creixent 
nivell d’interconnexió que experimentem en la 
nostra vida quotidiana. Desenvolupar una com-
prensió més profunda de les ajudes sanitàries 
globals, ja que abasta tant llacunes de salut in-
ternes com internacionals.

En aquest moment, quines són les priori-
tats en salut global? La salut global se cen-
tra tant en les llacunes de salut domèstiques 
i internacionals, que inclouen qüestions com 
ara el canvi climàtic, la globalització, el canvi 
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de patrons de migració, l’augment de les taxes 
de malalties infeccioses, els desastres naturals i 
l’escassetat d’infermeria, que s’han tornat cada 
vegada més importants en els últims anys, de 
manera que la consciència en aquests temes és 
essencial. El desenvolupament i la integració de 
competències sanitàries globals en programes 
i currículums d’infermeria són una estratègia 
important.

Com podem millorar la salut pública a tra-
vés de l’educació, la cultura, la recerca i 
la innovació? Abastant els conceptes de salut 
global (la salut global és una àrea d’estudi, in-
vestigació i pràctica que prioritza la millora de 
la salut i l’equitat de salut per a totes les perso-
nes a tot el món). La globalització és molt més 
àmplia que la salut.

Les competències sanitàries mundials se cen-
tren a abordar aquests problemes i promoure la 
col·laboració interdisciplinària. Les qüestions de 
salut mundial es basen en la col·laboració inter-
nacional i interdisciplinària, especialment entre 
les infermeres, ja que representen el gruix més 
gran dels professionals de la salut i, en definiti-
va, tenen un impacte significatiu en els sistemes 
sanitaris i en els resultats del pacient.

La salut global és un aspecte integral de pro-
porcionar atenció integral a la infermeria i in-
fluir en la reforma sanitària en tots els països 
del món. La ciutadania global és un aspecte 
fonamental de la infermeria que requereix in-
terconnexió i no es forma simplement a través 
d’experiències globals.

A més, el Codi Ètic del Consell Internacional 
d’Infermeres (CIE) declara que “la infermera 
comparteix amb la societat la responsabilitat 
d’iniciar i donar suport a accions per satisfer les 
necessitats sanitàries i socials del públic, espe-
cialment les de poblacions vulnerables” (ICN, 
2012). De la mateixa manera, el Codi d’Ètica de 
la CNA conté que “la pràctica d’infermeria èti-
ca aborda aspectes generals de la justícia social 
associats a la salut i al benestar” (CNA, 2017). 
En definitiva, hem de pensar en termes de salut 
global i no només de salut pública que se centri 
en la salut d’una població o país determinat. 
Hem de pensar més àmpliament.

“Les organitzacions 
acadèmiques que 
ofereixin estades 
internacionals haurien 
de participar en el 
desenvolupament 
d’experiències 
compartides entre els 
països d’enviament 
i d’acollida que 
sensibilitzin dels 
problemes relacionats 
amb la pobresa, la salut 
indígena, la salut dels 
immigrants, la salut 
global i altres situacions 
globals de desigualtat”
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viduals serien necessaris per passar a una 
millor salut? Hem de posar més el focus en les 
discussions sobre la salut de la població mundi-
al i menys sobre els comportaments individuals 
o sobre aquells que no es centren principal-
ment en els problemes de prevenció. La salut 
global aborda els problemes de salut tant dels 
països rics com dels pobres.

Es calcula que més de la meitat de la po-
blació mundial viu en ciutats i es preveu 
que aquest creixement continuï. Com pot 
afectar aquest fet a la salut global? Crec 
que la qualitat de vida general disminuirà per a 
la població mundial si aquesta tendència con-
tinua. Qualitat de l’aire (exposició a partícules), 
contaminació de l’aire exterior i manca d’espai 
verd a la configuració urbana i llocs segurs per 
a nens.

Si en fixem en els països en desenvolupa-
ment, quins són els principals problemes 
de salut als quals s’enfronten? Tant el que 
afecta la salut com el que ens fa ser saludables 
es produeix fora del sistema d’assistència sani-
tària formal, tal com el coneixem. Per a aquells 
que viuen en països de renda baixa i mitjana, la 
salut es determina més pels valors socials que 
per l’estil de vida i el comportament individuals. 
Les condicions dels llocs on vivim, treballem i 
juguem afecten directament la salut psicològi-
ca i física de les poblacions del món o els deter-
minants socials de la salut.

Així doncs, com cal tractar la pobresa i les 
disparitats socials i econòmiques? Hem de 
donar suport a iniciatives que redueixin la po-
bresa infantil i adulta, augmentant l’assistència 
financera i els salaris socials a les necessitats. 
Així mateix, cal defensar l’acció intersectorial en 
salut en tots els nivells de govern per coordinar 
millor les accions preses per tots els sectors fora 
dels sectors formals de l’assistència sanitària.

Per la seva experiència com a inferme-
ra a Hondures, quin és l’impacte de les 
missions mèdiques a curt termini en les 
regions rurals d’aquest país? Les missions 
mèdiques a curt termini (Short-Term Medical 
Missions-STMM) no són una solució sostenible. 

“Cal defensar 
l’acció 

intersectorial 
en salut en tots 

els nivells de 
govern”
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Hi ha complexitats molt arrelades inherents a 
la prestació de serveis sanitaris STMM. Hem de 
pensar que són inherentment diferents si vo-
lem tenir un impacte sostenible en un país com 
Hondures.

El cost total d’una STMM s’estima en aproxi-
madament 63.963 dòlars canadencs i la meva 
tesi doctoral recolza la creença àmpliament 
creguda que la despesa més gran associada a 
les STMM no són els medicaments o subminis-
traments sinó el cost dels vols internacionals, el 
transport per països i el suport general i la se-
guretat per als professionals sanitaris visitants.

Tot i això, en un futur previsible, la presència 
de STMMS no acabarà a Hondures, per tant, 

cal reconsiderar diverses pràctiques en aquest 
àmbit. Les missions mèdiques no poden conti-
nuar treballant de manera aïllada. Cal negociar 
la col·laboració i el requisit de documentació 
exhaustiva i d’intercanvi d’informació del cli-
ent, transferència d’assistència o seguiment en-
tre les missions i els proveïdors locals d’atenció 
mèdica d’Hondures. Dedicar temps i recursos 
a l’assessorament previ a la missió i als suports 
logístics al país proporciona informació valuosa 
i determina tant les necessitats dels membres 
de la comunitat com l’oportunitat de conver-
sar amb proveïdors locals de salut i funcionaris 
regionals.

Recomanaria una experiència internacio-
nal als estudiants d’infermeria? Per què? 
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Sí, continuaré promocionant i duent a terme 
experiències internacionals d’infermeres. Tan-
mateix, l’enfocament de la formació, el des-
envolupament i l’educació la faré de manera 
diferent. L’enfocament ha de ser recíproc i ba-
sat en les necessitats identificades dels partici-
pants, alhora que cal promoure una estratègia 
que reconegui la interconnexió entre els reptes 
de salut locals i mundials. La premissa general i 
l’estratègia de desenvolupament de capacitats 
a través de l’intercanvi, l’exposició i compartir la 
formació i educació dels proveïdors d’una mis-
sió sanitària, professionals sanitaris locals i regi-
onals hondurenys i estudiants (tant canadencs 
com hondurenys) permetrien la traducció i l’ús 
del desenvolupament del coneixement en en-
torns de pràctica actuals. Les universitats ca-

nadenques que envien estudiants a l’estranger 
han de proporcionar-los una supervisió clínica 
adequada similar a les ubicacions i les assigna-
tures dels països d’origen. 

La formació prèvia a la sortida i la necessitat 
d’augmentar la responsabilitat de totes les dis-
ciplines sanitàries (inclosa la infermeria) que 
participen en oportunitats internacionals hau-
rien de ser obligatòries. Les organitzacions aca-
dèmiques que ofereixin aquestes oportunitats 
haurien de participar en el desenvolupament 
d’experiències compartides entre els països 
d’enviament i d’acollida que sensibilitzin dels 
problemes relacionats amb la pobresa, la salut 
indígena, la salut dels immigrants, la salut glo-
bal i altres situacions globals de desigualtat.[]

“El Codi Ètic del CIE declara que 
la infermera comparteix amb la 

societat la responsabilitat d’iniciar 
i donar suport a accions per satisfer 

les necessitats sanitàries i socials 
del públic, especialment les de 

poblacions vulnerables”
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MAYTE MORENO (INVESTÉN-isciii) 
I MIQUEL ÀNGEL CALDERÓ (COILL).
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les infermeres lleidatanes 
sobre el descans dels 
pacients hospitalitzats

El COILL participa en una jornada per prevenir malalties 
causades per l’insomni crònic en el marc del projecte SueñOn® 

EL COILL va iniciar el passat 20 de setembre, 
un estudi sobre el descans dels pacients als 
hospitals, amb la realització d’entrevistes 
qualitatives a diversos pacients que pateixen 
malalties cròniques causades per l’insomni 
crònic. Les entrevistes es van enregistrar en el 
marc de la “I Jornada per a pacients: Descans 
saludable” que es va celebrar al saló d’actes 
Ernest Lluch de l’Instituto de Salud Carlos 
III de Madrid; un acte en què va participar el 
secretari del COILL, Miquel Àngel Calderó i 
on les infermeres lleidatanes van realitzar les 
entrevistes.

L’estudi s’emmarca dins del projecte SueñOn®, 
liderat a Catalunya pel COILL, i s’ha iniciat amb 
la recerca d’informació a través d’unes entre-
vistes a pacients amb malalties cròniques com 
la hipertensió, la diabetis, la depressió, l’obe-
sitat o el càncer que pretenen esbrinar qüesti-
ons com, per exemple, si descansen quan estan 
hospitalitzats, quines són les molèsties que els 
impedeixen dormir o quines millores podrien 

afavorir el son. També es vol esbrinar si, des del 
punt de vista del pacient, els professionals de la 
salut vetllen pel descans i com es podria millo-
rar aquest aspecte. Val a dir que, segons la So-
cietat Espanyola de Neurologia, més de 4 mili-
ons d’adults pateixen insomni crònic a Espanya 
i entre un 25-35% de la població el pateix de 
manera transitòria.

El projecte SueñOn® és una iniciativa d’Inves-
tén-isciii impulsada per infermeres i dirigida a 
tota la societat (professionals de salut, gestors, 
pacients…) amb la finalitat de promoure el 
descans de persones hospitalitzades i, per això, 
s’han dissenyat una sèrie de tallers en què di-
ferents experts exposen tècniques per millorar 
la qualitat del son, insistint en la importància 
del descans com a estil de vida i la implantació 
d’hàbits saludables per aconseguir-ho.

Descansar bé i tenir uns hàbits de son saluda-
bles resulta imprescindible i el no fer-ho aug-
menta el risc de patir malalties.[]
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D’ESQUERRA A DRETA, NURIA SALAZAR, NATALIA AGUILA, 
CESCA GONZALEZ, NURIA CRUZ, MIRIAM DIARTE, NURIA 
CANES I DÍDAC GARCIA FERNÀNDEZ.

Infermeria
psiquiàtrica
Infermeria
psiquiàtrica
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HUSM PERSONAL D’INFERMERIA, AUXILIARS I ZELADORS 
D’HOSPITALITZACIÓ DEL SERVEI DE SALUT MENTAL.
FOTO ©DÍDAC GARCIA
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pateixen una malaltia mental està creixent 
arreu del món. Trastorns per depressió i 
per ansietat són problemes habituals de 
salut mental que afecten la capacitat de 
treball i la productivitat. Segons l’OMS, 
més de 300 milions de persones pateixen 
depressió i més de 260 milions tenen 
ansietat. En aquest sentit, un estudi recent 
d’aquesta organització xifra en prop 
d’1 bilió de dòlars americans la pèrdua 
en productivitat de l’economia mundial 
a causa d’aquests dos trastorns. Altres 
malalties mentals com el trastorn afectiu 
bipolar, l’esquizofrènia i altres psicosis, la 
demència, les discapacitats intel·lectuals 
i els trastorns de desenvolupament, 
com l’autisme, estan cada cop més 
presents en la nostra societat. A aquesta 
tendència a l’alça d’aquestes malalties, 
especialment en països més pobres, cal 
afegir la manca de recursos econòmics 
que es destina a salut mental, ja que per 
exemple a Catalunya, només el 5% de 
la despesa sanitària es deriva a aquest 
sector. Si a aquesta situació afegim les 
retallades pressupostàries, el resultat 
és una profunda afectació dels serveis 
bàsics. Malgrat aquest panorama, 
l’atenció en salut mental és cada cop 
més especialitzada. En aquest sentit, els 
professionals de la infermeria psiquiàtrica 
tenen un paper molt important en la 
promoció de la salut dels pacients i en la 
recuperació del control de les seves vides.

A la regió sanitària de Lleida, prop de 30 
professionals de la infermeria treballen 
en salut mental donant un enfocament 
de promoció de la salut, vetllant 
per empoderar el pacient, donar-los 
autoconfiança i autonomia per cuidar-
se ells mateixos, ajudant-los en el seu 
restabliment i, en el cas dels pacients amb 
malalties mentals cròniques, col·laborant 
a millorar la seva qualitat de vida. 
D’infermeria psiquiàtrica parlem amb el 
supervisor i l’equip d’infermeria del Servei 
de Salut Mental i Adiccions de l’HUSM-
GSS.
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DÍDAC GARCIA FERNÀNDEZ és supervisor  
del Servei de Salut Mental i Addiccions 
de l’Hospital Universitari de Santa Maria 
(HUSM) Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) 
des del mes de maig d’aquest mateix any.. 
Garcia és Diplomat en Infermeria per la 
Universitat Rovira i Virgili i en Medicina 
del Treball per la Universitat de Barcelona; 
així com especialista en Salut Mental.

entrevista
Quantes infermeres treballen a l’àrea 
de salut mental i addiccions a la regió 
sanitària de Lleida, Pallars i Alt Pirineu i 
en quines àrees? El dia d’avui no puc donar 
una xifra exacta, ja que el nostre servei està en 
un procés d’ampliació. Derivat del Pla de Salut 
i del Pla Director de Salut Mental i Addiccions 
ens trobem immersos en una sèrie projectes 
nous i engrescadors que, resumint, donaran 
una major cobertura, tant en serveis com en 
territori, als nostres pacients. Parlo del nou 
CD/PSI Alt Urgell, CD/PSI Pallars, el Programa 
Suport a Primària, el Nou HD nivell III, la nova 
Unitat de Patologia Dual que pròximament es 
posarà en marxa i que estarà dotada de 10 llits, 
orientada a atendre pacients que presenten 
patologia psiquiàtrica amb un consum de 
substàncies associat.

Comptant, doncs, els llocs estructurals del servei 
avui dia són, aproximadament, 30 infermeres 
les que treballen per cobrir-ne les necessitats. 
D’aquestes la major part ho fan a l’HUSM 
(Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida), 
en els següents serveis: Unitat d’Aguts, UCE 
(Unitat Curta Estada), URPI/UCA/USA (Unitat 
de Referència de Psiquiatria Infantil, Unitat 
de Crisis de l’Adolescent, Unitat Subaguts), 
HDA (Hospital de Dia d’Adults), Urgències de 
Salut Mental, PSI Lleida 1 i 2 (Pla de Serveis 
Individualitzats), PSI Social, CSM (Centre de 

entrevista Sara Bobet

foto Estela Barbancho 

MISSATGES
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Salut Mental) Lleida, CASD (Centre d’Atenció i 
Seguiment de les Drogodependències) i el nou 
Hospital de Dia nivell III. Cal destacar, però, 
les que ho fan a nivell ambulatori, com el nou 
Programa de Suport a Primària i la resta de 
serveis que oferim al territori: PSI/CSM Tàrrega 
i els esmentats anteriorment CD/PSI Pallars 
Alta Ribagorça i CD/PSI Alt Urgell. En el cas 
del Pirineu hem de tenir en compte el repte 
d’assumir la dispersió geogràfica de la població.

Com funciona el servei? Hospital de dia, 
urgències, hospitalització d’aguts, atenció 
primària, etc? Busquem que els serveis que 
he anomenat abans es centrin en el pacient. És 
a dir, cal que funcionin de manera coordinada 
perquè es pugui oferir un seguiment al pacient 
de tal manera que aquest no es perdi dins 
aquesta xarxa.

Per exemple, un pacient que ingressa en la 
Unitat d’Aguts per descompensació aguda 
de la seva malaltia, un cop donat d’alta i 
recuperat de la seva simptomatologia aguda, 
ha de disposar d’un seguiment adient. Aquest 
seguiment podria ser el PSI, que és un equip 
multidisciplinari que treballa amb l’objectiu de 
coordinar els serveis sanitaris i socials per donar 
la resposta adequada a les necessitats concretes 
de les persones amb trastorn mental greu en 
risc de desvinculació amb l’objectiu primordial 
de consolidar la continuïtat assistencial.

Un altre servei pot ser el nou HD tipus III on, 
una de les seves funcions, és oferir al pacient 
donat d’alta un seguiment i una continuïtat de 
cures diària més exhaustiva durant els primers 
dies. A la inversa també assumeix el tipus de 
pacient que, podent evitar d’ingrés, precisa 
també d’un control i supervisió diaris durant 
un breu espai de temps i que, en aquest cas, 
evitaria l’ingrés al poder controlar de manera 
ambulatòria la seva descompensació.

També es pot derivar al CSM o CASD, Centres 
de Dia I, Hospital de Dia... depenent de la 
necessitat del pacient.

Si ens centrem en les noves accions en Salut 
Mental, un altre recurs seria el nou Programa 
de Suport a la Primària (PSP) on el paper de la 
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infermera és el de desenvolupar intervencions 
dirigides a prevenir l’aparició de trastorns i de 
possibles complicacions, però també la detecció 
de les fases prodròmiques en l’inici de trastorns 
mentals greus (TMG) i trastorns amb una 
gravetat més lleu. L’educació per a la salut és 
l’eina principal, a través de missatges positius, 
per reconduir estils de vida poc saludables. 
L’objectiu final és integrar la salut mental dins 
la comunitat.

Un altre servei, que podríem dir nou, és 
l’URPI UCA USA on hem incorporat la figura 
d’una infermera que anomenem lliscant que 
dóna un valor afegit a l’infermera referent, 
donant suport en l’atenció al pacient infant i 
adolescent.

La funció de la infermera lliscant és la de 
crear un espai terapèutic i treballar amb els 
nens i adolescents habilitats socials, d’auto 
coneixement i de convivència. Proporcionant un 
ambient de contenció emocional, mitjançant 
contenció verbal i treballant la resolució de 
conflictes. També vetlla per l’harmonia de la 
unitat, mitjançant l’acompliment de les normes 
establertes, preservant els drets i deures dels 
usuaris. Proporciona eines de relaxació i altres 
tipus de recursos als usuaris perquè puguin 
desenvolupar noves habilitats i estratègies 
davant del malestar. Valorem el treball en 
equip per part dels usuaris i fomentem el fet de 
valorar-se i respectar-se un mateix i respectar els 
altres, essent conscients de les dificultats que 
presenta cadascun dels nens/adolescents que 
atenem.

Tot això es treballa mitjançant la realització de 
tallers i activitats d’índole diversa on es treballen 
diferents aspectes, des de l’autoestima, passant 
per la correcta higiene corporal fins als costums 
i festes de la nostra terra.

Quines són les malalties/trastorns que es 
tracten? En la Unitat d’Aguts es tracten tota 
classe de malalties en fase aguda. Trastorns 
psicòtics, bipolars, depressions greus, trastorns 
de personalitat greus...

A l’URPI-UCA-USA, els trastorns més freqüents 
són els trastorns conductuals, el negativista i 
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l’oposicionista desafiant. També els trastorns 
de la conducta alimentària (anorèxia i bulímia), 
trastorns per ús de substàncies, trastorns de 
l’estat d’ànim, etc. El cutting (realitzar-se talls 
de poca profunditat en el mateix cos), és 
una conducta freqüent entre els adolescents, 
sobretot del gènere femení per expressar 
el malestar emocional. Destacar que són 
pacients amb una gran impulsivitat i una nul·la 
tolerància a la frustració.

Parlem, moltes vegades, de malalties 
cròniques. Què pesa més en el tractament, 
l’aspecte farmacològic o l’atenció 
psicosocial? L’un sense l’altre no tenen cap 
sentit. És fonamental la recuperació del pacient 
mitjançant el tractament farmacològic però, 
si després no va acompanyat d’un seguiment 
que promogui hàbits de vida saludables, treball 
en la consciència de malaltia, l’adherència al 
tractament facilitant eines i estratègies que 
fomentin la seva autonomia, ens quedem a 
mig camí.

L’arribada a la infermeria psiquiàtrica 
moltes vegades es fa de retruc. És habitual 
triar aquesta especialitat des que s’acaba 
la formació? Potser sí que hi ha professionals 
que hi fan cap de retruc, però també n’hi 
ha d’altres que són molt vocacionals i trien 
aquesta especialitat per diversos motius. Fer-hi 
cap de retruc, com és el meu cas, no crec que 
sigui cap handicap doncs quan tastes aquesta 
especialitat te n’adones si t’agrada o no, no hi 
ha terme mig i, si t’agrada, t’apassiona.

Quina és la situació de la infermeria en 
salut mental avui dia? Crec que avui en 
dia les infermeres de salut mental nedem 
en un mar de dubtes. La legislació actual 
no contempla l’especialitat com un requisit 
obligatori per treballar en salut mental. Per 
tant, dins de l’àmbit de salut mental trobem 
persones especialistes, altres amb mestratge 
amb salut mental i altres professionals que no 
tenen formació específica en salut mental, sigui 
pel motiu que sigui. El futur dels professionals 
en salut mental és incert, tot apunta que la 
direcció cap on anem es cap a l’especialització, 
però ara com ara, la formació exigida per 
treballar és a criteri de cada centre.
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Quines característiques han de tenir les infermeres de salut mental? Doncs, que jo sàpiga, no 
hi ha criteris establerts de com han de ser, cadascú és com és i, dins de la salut mental, hi ha infermeres 
d’índole molt diversa. El que sí que penso que és indispensable és tenir molta predisposició per ajudar. 
Ser empàtics i tenir sempre una actitud de no jutjar. L’usuari dels serveis de salut mental és un usuari 
amb una càrrega mental i patiment molt gran i nosaltres, com infermeres, hem de saber donar resposta 
a aquest malestar. Ser mesurats en les paraules i reconfortants. I estar oberts a tot, ja que la salut 
mental és un camp en auge, on apareixen nous trastorns i canvien les necessitats en funció dels canvis 
que va experimentant la societat on vivim. En resum, empàtica, assertiva, compassiva, amb mirada 
oberta, habilitats comunicatives i socials i pacient.

La satisfacció professional pot resultar més lenta en aquesta àrea perquè els resultats no 
arriben de seguida. És cert? Doncs, penso sincerament que no. Evidentment que si l’únic que ens 
pot donar satisfacció és la velocitat en la consecució dels resultats, personalment estaria molt frustrat 
i no és el cas. Qualsevol canvi a millor que experimenta el pacient genera satisfacció encara que sigui 
lleu i el dia a dia et va recompensant. És una feina gratificant.

L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA DE LLEIDA GESTIONA 
ELS SEGÜENTS SERVEIS: UNITAT D’AGUTS, UCE (UNITAT CURTA 
ESTADA), URPI/UCA/USA (UNITAT DE REFERÈNCIA DE PSIQUIATRIA 
INFANTIL, UNITAT DE CRISIS DE L’ADOLESCENT, UNITAT SUBAGUTS), 
HDA (HOSPITAL DE DIA D’ADULTS), URGÈNCIES DE SALUT MENTAL, 
PSI LLEIDA 1 I 2 (PLA DE SERVEIS INDIVIDUALITZATS), PSI SOCIAL, 
CSM (CENTRE DE SALUT MENTAL) LLEIDA, CASD (CENTRE D’ATENCIÓ 
I SEGUIMENT DE LES DROGODEPENDÈNCIES) I EL NOU HOSPITAL DE 
DIA NIVELL III. 
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L’actuació de la infermeria psiquiàtrica abasta també l’entorn del pacient. Com es treballa? 
Com reben les famílies la vostra feina? En la psiquiatria la vinculació de família i l’entorn de l’usuari 
és fonamental per contrastar informació i també com a suport i motivació per la seva millora. 

Els professionals mantenim un contacte directe i freqüent amb la família de l’usuari i la família diposita 
una confiança plena en la nostra tasca, ja que són conscients de la complexitat d’aquest tipus de 
patologies. Els usuaris dels serveis de salut mental solen ser crònics, la qual provoca que es faci un vincle 
terapèutic amb el pacient i la família amb el pas dels anys.

El metge diagnostica i la infermera cuida. En salut mental l’atenció de la infermera és 
encara més important de cara al restabliment? Si, sense cap mena de dubte. El seguiment que fa 
la infermera és fonamental per treballar l’adherència al tractament, la supervisió dels possibles efectes 
adversos del tractament (liti, valproat...) i, com ja he comentat abans, la infermera pot i ha de donar un 
suport a nivell psicosocial fonamental pel restabliment del pacient.[]
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“Quan no 
se’t dóna 

cap solució 
les coses 

s’agreugen 
i, com no 

se’m donava, 
la cosa va 

anar a més”

“Recordo que a mi m’encantava la literatura, 
devorava els llibres! Me’n comprava un i quan 
arribava a casa, com aquell qui diu, ja me l’ha-
via llegit. Doncs, de sobte, era incapaç de llegir 
una pàgina.

El primer cop que vaig anar al metge per temes 
de salut mental va ser una setmana d’estiu que 
no podia, no podia amb la vida, no podia. Em 
cansava moltíssim i em vaig dir: em passa algu-
na cosa. Però no ho entenia. Creia que em pas-
sava alguna cosa físicament perquè no podia 
pujar un primer pis.

Al visitar-me la metgessa em va dir: No tens 
res. Tens 16 anys, l’escola et va bé, tens gent 
que t’estima, no hauries d’estar així. I aquí es 
va acabar la consulta. Quan no se’t dóna cap 
solució les coses s’agreugen i com no se’m do-
nava, la cosa va anar a més. Fins que no insis-
teixes molt no et fan cas perquè ja et passarà, 
o bé perquè no estàs tan malament. Diagnòs-
tic: ansietat. Té, pren un diazepam. Com estàs, 
com van les notes, les notes van bé? Continuem 
amb la mateixa medicació. Estàs una mica ma-
lament? Bé, doncs té 10 mil·ligrams més. I a no 
ser que t’estiguis morint, no et passa res.

Viure amb depressió no és fàcil. I conviure amb 
tot el que comporta, encara menys. Les perso-
nes a les quals ens acompanya un diagnòstic 
de salut mental rebem violències que no són 
considerades com a tals”.

EL TESTIMONI EN PRIMERA 
PERSONA DE GEORGINA GINER.

20 ANYS. TÀRREGA.
ESTUDIANT DE SOCIOLOGIA
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El 24,9% de les persones amb un 
trastorn mental afirmen haver 
estat tractades injustament en 
els Centres d’Atenció Primària 
pel fet de tenir un trastorn
OBERTAMENT, l’aliança catalana de lluita con-
tra l’estigma de la salut mental, es troba en fase 
de disseny d’un projecte per erradicar l’estigma 
de la salut mental a la xarxa d’atenció primària.

Els estereotips sobre salut mental poden inter-
ferir en la qualitat de l’atenció i el tractament 
que reben les persones que passen per algun 
tipus d’experiència de salut mental. Sovint, 
aquesta qualitat queda en mans de la mateixa 
sensibilitat del professional.

Com mostren diversos estudis, els estereotips 
negatius que operen en l’atenció primària no 
difereixen dels que té la resta de la població: 
l’agressivitat, la inestabilitat, la impredictibilitat 
o la fragilitat són algunes de les característiques 
que se li atribueixen automàticament a les per-
sones amb trastorn mental.

Un cas comú és quan, per exemple, el ma-
lestar físic de la persona és susceptible de ser 
percebut com una conseqüència del trastorn. 
Llavors, en el pitjor dels casos, la persona pot 
quedar desacreditada en tant que els motius 
de la seva consulta poden ser interpretats com 
una exageració, demanda d’atenció o, fins i tot, 
desconnexió amb la realitat.

L’estigma doncs pot afectar quant a que l’aten-
ció estigui basada en prejudicis, o desembocar 
en comportaments discriminatoris com deri-
vacions inadequades, contencions forçoses in-

necessàries o l’ús d’expressions ofensives per 
referir-se a les persones amb problemes de sa-
lut mental.

L’objectiu d’aquest projecte impulsat per Ober-
tament i Spora Sinergies i que treballarà amb 
la col·laboració del Departament de Salut de 
la Generalitat, és la de dissenyar un programa, 
articulat per diverses accions formatives i de 
sensibilització i un pla d’actuació que arribi a 
metges, metgesses i personal d’infermeria de 
l’atenció primària.

D’aquesta manera Obertament preveu que, en 
els pròxims anys, es pugui oferir informació i 
sensibilització al personal sanitari dels CAPs que 
permeti la inclusió de les persones amb tras-
torn mental a les activitats de l’atenció primària 
i l’enfortiment de les relacions amb la comu-
nitat.

Per aquest objectiu fa uns mesos es va cons-
tituir un grup motor de treball format per 
Obertament, membres de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i 
membres de l’Associació d’Infermeria Familiar i 
Comunitària de Catalunya (AIFiCC).[]

Més informació a:
https://obertament.org/images/Presentaci%C3%B3%20Acte/EstigmaaCatalunya2016-5-Salut.pdf



38  inf  OCTUBRE  2017

recerca 2016
BECA COILL



2017  OCTUBRE inf  39

re
ce

rc
a

L’ANNA ESPART és infermera, doctora 
per la Universitat de Barcelona (UB), 
màster de Ciències de la Infermeria 
per la Universitat de Lleida (UdL) i 
amb el Grau de Biotecnologia per la 
UdL. Va acabar els estudis d’inferme-
ria el 2001 a Lleida on va iniciar l’exer-
cici de la pràctica assistencial a l’HU-
AV. Anys més tard es va iniciar en el 
món de la recerca al Departament de 
Genètica de la Facultat de Biologia de 
la UB i el 2016 va guanyar la Beca al 
Millor Projecte de Recerca Infermera 
del Col·legi Oficial d’Infermeres i In-
fermers de Lleida (COILL). Ara, un any 
després, la Dra. Espart presenta els 
resultats d’aquest projecte de recer-
ca titulat “Anàlisi de la presència de 
disruptors endocrins en nounats. Dis-
seny d’una guia de consells per evitar 
l’exposició a disruptors endocrins en 
embarassades”.

INTRODUCCIÓ

Els éssers humans entrem en contacte diari i de 
manera constant amb una gran quantitat de 
substàncies químiques de diferent origen, que 
soles o combinades, estan presents en la nos-
tra vida quotidiana: aliments, fàrmacs, teixits i 
materials variats, pols, partícules en suspensió, 
productes de neteja de la llar, cosmètics, etc. 
D’entre tots els milers de compostos químics 
existents, sabem que alguns d’ells poden ser 
perjudicials per a la salut humana i/o del plane-
ta. Sabem doncs que el fum del tabac és per-
judicial per a la salut, que la pols pot causar 
al·lèrgia o que el lleixiu és altament corrosiu. Tot 
i això, encara no existeix suficient informació 
sobre molts altres compostos químics, però se 
sap que alguns són menys beneficiosos del que 
a priori es podria pensar. D’entre tots aquests, 
trobem químics que s’usen habitualment en 
l’elaboració de diferents productes i que actuen 
com a disruptors endocrins (DE).

Els DE són substàncies exògenes capaces de 
causar efectes adversos per la salut en un or-
ganisme sa i/o en la seva descendència, com a 
conseqüència d’alteracions en la funció hormo-
nal. Segons apunta l’OMS, es calcula que hi ha 
unes 800 substàncies químiques susceptibles 
de ser DE, però de totes elles, només unes po-
ques han estat objecte d’estudi.

ANÀLISI DE LA PRESÈNCIA DE 
DISRUPTORS ENDOCRINS EN NOUNATS. 
DISSENY D’UNA GUIA DE CONSELLS 
PER EVITAR L’EXPOSICIÓ A DISRUPTORS 
ENDOCRINS EN EMBARASSADES

Autors: Anna Espart, Laura Espart, Beatriz Bobi, Edinson Yara-Varón
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DISRUPTORS ENDOCRINS I SALUT HUMANA

Els DE es caracteritzen per ser compostos or-
gànics que presenten una gran similitud es-
tructural o funcional amb les hormones este-
roidees, principalment estrògens, andrògens 
i hormones tiroidees. Gràcies a això, aquests 
compostos són capaços de competir amb les 
nostres hormones per a unir-se a receptors hor-
monals específics, presents a les cèl·lules diana 
i per tant alterar el seu correcte funcionament. 
Diversos estudis de laboratori han demostrat 
que existeixen diferents compostos químics que 
presenten aquesta activitat disruptiva.

De la mateixa manera, també s’ha confirmat la 
relació existent entre la presència de DE i l’apa-
rició de certes anomalies congènites en nens de 
sexe masculí –com ara hipospàdies o criptorqu-
ídies-, l’inici precoç de la pubertat en nenes, la 
disminució de la qualitat seminal, la reducció 
d’hormones sexuals en homes o l’augment de 
la incidència de càncer testicular. Així mateix, 
alguns estudis apunten que els DE poden con-
tribuir també a l’aparició de càncer de mama 
estrogènic, càncer de pròstata, síndrome me-
tabòlica, disminució del coeficient intel·lectual 
infantil, diabetis, obesitat i malalties cardiovas-
culars.

Tot i que actualment estem exposats als DE du-
rant tota la nostra vida, hi ha certs períodes en 
què l’organisme és més susceptible als efectes 
d’aquestes molècules; aquests períodes s’ano-
menen finestres crítiques de susceptibilitat. Una 
d’aquestes finestres crítiques de susceptibilitat 
als DE es produeix durant el desenvolupament 
embrionari i fetal. La sensibilitat que tant l’em-
brió com el fetus presenten davant l’acció hor-
monal fa que qualsevol petit canvi pugui alterar 
la funció endocrina normal. Si aquesta alteració 
prové de molècules exògenes com ara els DE, és 
probable que produeixin desordres en molts òr-
gans i sistemes que depenguin del sistema en-
docrí, així com poden causar alteracions que es 
manifestin en la vida adulta del futur nounat.

PRESÈNCIA DE DISRUPTORS ENDOCRINS EN 
PRODUCTES D’HIGIENE I COSMÈTICS

La presència de DE és ampla i present en di-
ferents ambients del nostre dia a dia. Un 

d’aquests ambients és el que fa referència als 
productes d’higiene personal i cosmètics. Exis-
teix evidència científica suficient que apunta 
que determinades molècules presents com a 
ingredients en aquests productes, actua com a 
DE, entre ells trobem conservants (com els pa-
rabens), antibacterians (com el triclosan), filtres 
solars (com les benzofenones) o perfums (com 
el butylphenyl methylpropional), entre altres.

D’entre totes les possibles molècules químiques 
presents en aquest tipus de productes, s’han 
localitzat algunes d’elles en matrius humanes 
(sang, sang de cordó umbilical, orina, llet ma-
terna, placenta i meconi) d’adults i nounats. 
Però poc se sap de la presència de parabens, 
filtres solars el butylphenyl methylpropional en 
el meconi o l’orina dels nounats.

Sabent que l’embaràs és un període crític en 
què l’embrió i el fetus poden veure’s afectats 
per la presència de DE, cal preguntar-se si molts 
d’aquests compostos, presents en els produc-
tes d’ús habitual d’una embarassada, acaben 
passant al nounat.

DISRUPTORS ENDOCRINS EN EL FETUS I PRE-
VENCIÓ EN EMBARASSADES

Tot i que els DE són substàncies que un cop 
que han entrat dins l’organisme, s’eliminen al 
cap d’unes hores, principalment a través de 
l’orina, però també per altres vies, no està tan 
clar què passa en els fetus. Tenint en compte 
que el fetus elimina petites quantitats d’orina 
que van cap al fluid amniòtic, però que no pre-
senta evacuació intestinal, és lògic pensar que 
part d’aquests compostos puguin acumular-se 
als fluids intestinals que seran el futur meconi.
El meconi comença a formar-se a partir de la 
setmana 16 de gestació i es va acumulant fins 
al final de la mateixa. És per això que el meconi 
pot ser una matriu interessant d’estudi, ja que 
ens permetrà conèixer quines substàncies ha 
anat acumulant el fetus durant el segon i tercer 
trimestre d’embaràs.

Analitzar la presència dels DE en el meconi dels 
nounats, ens pot permetre relacionar-ho amb 
els hàbits d’higiene personal i ús de cosmètics 
durant la gestació i a partir d’aquí dissenyar 
una estratègia adient de prevenció en embaras-
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dels riscos potencials d’aquestes substàncies. 
Gràcies als resultats que es puguin obtenir 
d’aquest estudi, llevadores i infermeres podran 
aplicar eines de prevenció primària en aquest 
grup poblacional.

ESTUDI

OBJECTIU

Descriure la presència d’un conjunt de DE en el 
meconi d’un grup de nounats sans i relacionar 
la seva presència amb els hàbits d’higiene per-
sonal i ús de cosmètics de les seves respectives 
mares. Dissenyar una guia de consells per evitar 

l’exposició a disruptors endocrins en embaras-
sades.

DISSENY D’ESTUDI

Estudi observacional analític transversal. Els DE 
analitzats són: methyl-, ethyl-, propyl-, butyl-
paraben (conservants en cosmètica); octino-
xate i homosalate (filtres solars) i buthylphenil 
methylpropional (perfum en cosmètica i altres 
productes) (Figura 1).

PARTICIPANTS

Els participants en l’estudi van ser nadons 
nascuts entre els mesos d’octubre i desembre 
de 2016, sense complicacions clíniques greus 
a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 

FIGURA 1: MOLÈCULES ANALITZADES EN EL MECONI.
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Lleida i les seves respectives mares. Criteris d’in-
clusió. Per part de la mare: haver acceptat par-
ticipar en l’estudi –després d’haver estat infor-
mada-; haver signat el consentiment informat; 
no presentar cap trastorn que l’incapaciti per 
entendre què implica participar en l’estudi; en-
tendre el castellà per poder respondre el qüesti-
onari. Per part del nounat: no haver expulsat el 
meconi dins el sac amniòtic; no presentar cap 
alteració congènita greu ni presentar cap ano-
malia pre-, intra- o postpart, que impliqui un 
risc imminent per a la seva vida. Criteris d’ex-
clusió: vénen determinats pel no compliment 
d’algun dels criteris d’inclusió.

Mida mostral. Encara que per a una mostra re-
presentativa de la població a estudi (amb un 
IC del 95% i un error de 0.05) caldria inclou-
re 377 casos (nounats + mares), a causa de 
les limitacions de l’estudi (de temps i econò-
miques), s’ha plantejat un primer estudi amb 
100 casos analitzats. Per a reclutar els casos no 
es va seguir cap estratègia específica, ni es va 
aleatoritzar el reclutament de les participants; 
simplement aquelles dones que ingressaven 
al servei de parts amb símptomes de part im-
minent, que complien els criteris i acceptaven 
participar en l’estudi, se les incloïa en el mateix.

RECOLLIDA DE DADES

La recollida i anàlisi de dades es va dur a terme 
en tres fases:

1.- Recollida de dades i mostres. En relació a 
les dades, es va passar un qüestionari ad hoc 
d’autocumplimentació a les participants, en el 
postpart immediat; es van recollir també dades 
referents al part i història clínica de la gestant. 
Pel que fa al nounat, es va instruir prèviament el 
personal d’infermeria per tal un cop el nounat 
a estudi comencés a eliminar meconi, es reco-
llissin fins a 3 mostres de meconi en un conte-
nidor específic per a cada mostra, degudament 
retolada i identificada. Un cop recollides les 
mostres, aquestes es van emmagatzemar a 4ªC 
durant un màxim de 24h i posteriorment es van 
congelar a -80ªC fins a la seva anàlisi.

2.- Anàlisi de mostres. Les mostres es van ana-
litzar al Departament de Química Orgànica i als 

Serveis Científico-Tècnics de la Universitat de 
Lleida. En el moment de l’anàlisi, les mostres 
es van descongelar, es van processar i van ser 
analitzades per cromatografia líquida i espec-
trometria de masses (UPLC-MS/MS).

3.- Anàlisi de dades. Es van analitzar les dades 
utilitzant el programa SPSS ver. 21.0 per a Mac 
Os (IBM SPSS, Armonk, NY, USA). Les dades es 
van analitzar a tres nivells: i) anàlisi descriptiva 
de les diferents variables: variables qualitatives 
(freqüències i percentatges) i variables quanti-
tatives (mitjanes i desviacions estàndard, mà-
xims i mínims); ii) anàlisi bivariant per al con-
trast d’hipòtesi (t-Student, ANOVA i correlació 
de Pearson); iii) anàlisi multivariant per conèixer 
les possibles relacions existents entre la presèn-
cia de DE en meconi i les diferents variables in-
dependents.

RESULTATS I DISCUSSIÓ

A causa de la complexitat de l’estudi, les mos-
tres obtingudes s’estan acabant d’analitzar i és 
per això que en aquest document es presenten 
una selecció de resultats que seran completats i 
actualitzats posteriorment.

RECOLLIDA DE DADES I MOSTRES

Es van recollir un total de n=103 “qüestionaris 
+ mostres” dels quals n=9 van ser invalidats 
per diferents motius: qüestionaris mal compli-
mentats (n=2), mostra recollida insuficient per 
a l’anàlisi (n=5) o mostra recollida invalidada 
durant l’anàlisi (n=2). Actualment, s’han ana-
litzat un total de n=72 “qüestionaris + mos-
tres”.

PARTICIPANTS EN L’ESTUDI. HÀBITS D’HIGIENE 
I ÚS DE COSMÈTICS (DADES MÉS RELLEVANTS)

D’entre totes les dones que van accedir a par-
ticipar en l’estudi, l’anàlisi descriptiva de re-
sultats va mostrar que el perfil general de les 
enquestades va ser: dona primípara (42.6%), 
no fumadora (76.6%), amb estudis secundaris 
(44.7%) i que durant l’embaràs realitzava exer-
cici de manera regular (53.2%).
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mètics durant l’embaràs, es va determinar que 
el perfil general de les dones utilitzava cada dia: 
desodorant (59.6%), crema facial (46.8%), per-
fum/colònia (43.6%), rímel/eye liner (28.7%) i 
maquillatge (25.5%). Igualment, pel que fa a 
l’ús de protector solar, el 80.9% van declara 
que durant l’embaràs van utilitzar protector 
solar.

PRESÈNCIA DE DE EN MECONI

Es detecta la presència de tots els DE analitzats 
(methyl-, ethyl-, propyl-, butylparaben; octino-
xate; homosalate; buthylphenil methylpropio-
nal) en el meconi dels participants en l’estudi 
(Taula 1). Exceptuant el cas del propylparaben, 
en el que en n=19 mostres no es va poder de-
terminar la seva presència, la resta de DE es va 
detectar en major o menor concentració, en les 
mostres analitzades fins al moment. (Taula 1)

Els valors aquí observats són equivalents en 
rang de magnitud als valors observats en altres 
estudis on s’analitza la presència de parabens 
en altres matrius humanes. Tot i que el rang 
entre el valor mínim i el màxim és molt ample 
en alguns casos, aquest, no guarda relació di-
recta amb una major o menor freqüència d’ús 
de productes d’higiene o cosmètica a priori (da-
des no mostrades en aquest document). Donat 
que en l’actualitat s’estan encara analitzant les 

últimes mostres, per la dificultat que comporta 
la seva anàlisi, nous resultats podrien explicar 
mitjançant una relació estadísticament signifi-
cativa, el perquè de la major o menor concen-
tració d’un determinat DE en alguns dels casos.
D’altra banda, cal destacar que s’ha detectat 
majors concentracions de methylparaben en 
meconi, en comparació amb la resta de DE ana-
litzat, ja que més d’un 80% de les mostres pre-
sentaven una concentració superior a 10 ng g-1 
de meconi. En canvi en cap de les mostres es va 
determinar una concentració igual o superior a 
aquesta xifra per l’ethylparaben; aquesta situa-
ció es repeteix en altres estudis consultats. En el 
cas del propyl- i butylparaben, mentre que en el 
primer el rang de concentració és més estret, en 
el segon és el més ample de tots els DE analit-
zats, indicant la gran variabilitat de concentra-
ció que s’ha detectat. Així doncs, observem que 
en el cas d’aquests agents conservants molt 
presents en productes d’higiene i cosmètica, la 
seva acumulació en el meconi pot ser variable, 
si bé es manté en una concentració màxima, al 
voltant de ~30 ng g-1 i sent el methylparaben el 
que o bé està més present en productes d’higi-
ene i que és capaç d’arribar fins al meconi o bé 
és més fàcilment acumulable.

Pel que fa als filtres solars, s’ha detectat mostres 
amb concentracions una mica més elevades per 
a l’octinoxate i una mica menors per l’homo-
salate. El fet que la presència d’octinoxate en 

TAULA 1: VALORS DESCRIPTIUS DE LA CONCENTRACIÓ DELS DIFERENTS DE DETECTATS EN MECONI
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productes de gamma solar sigui més habitual, 
podria explicar el perquè trobem mostres amb 
una major concentració d’aquesta molècula.

Finalment, les concentracions de buthylphenyl 
propional detectades es mouen en un rang 
inferior a 10 ng g-1, en tots els casos, fet que 
indica que tot i que la llista de productes de 
neteja de la llar, higiene corporal i cosmètica 
que inclouen aquesta molècula ha crescut molt 
en els últims anys, l’acumulació en el meconi 
no sembla ser de les més elevades. En aquest 
cas, l’absència d’evidència científica al respec-
te, fa que no puguem comparar aquests últims 
resultats amb cap altre.

Actualment s’està a l’espera de les anàlisis finals 
per a poder determinar la implicació més direc-
ta de quins hàbits de les dones gestants, pel 
que fa a la higiene i l’ús de cosmètics, determi-
nen més directament l’acumulació d’aquestes 
molècules en el meconi.

Tenint en compte les propietats químiques de 
les molècules analitzades en l’estudi, en relació 
a la seva polaritat o apolaritat, i la composició 
heterogènia del meconi, és factible deduir que 
el meconi pugui contenir un conjunt de molè-
cules de característiques diferents i en concen-
tracions variables i que aquestes es vagin acu-
mulant. La bioacumulació d’aquests DE durant 
tot el desenvolupament fetal, fa que el futur 
nounat estigui en contacte directe amb aques-
tes substàncies durant molt de temps, sense 
que els pugui eliminar. 

Tot aquest escenari dóna peu a plantejar-se quin 
pot ser el paper que juguen aquestes molècules 
en el desenvolupament de trastorns i malalties 
en la vida extrauterina i adulta del nadó.

És per això que davant la incertesa, cal aplicar el 
Principi de Precaució i intentar evitar al màxim 
l’exposició a aquests, però també d’altres DE.

FIGURA 2: TAULA DE CONSELLS BÀSICS PER EVITAR L’EXPOSICIÓ FETAL ALS DISRUPTORS ENDOCRINS, DURANT L’EMBARÀS.
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Amb les dades fins ara analitzades, juntament 
amb la literatura científica ja publicada en rela-
ció a la presència de DE en placenta, sang del 
cordó umbilical i llet materna –entre altres–, 
s’ha dissenyat de manera preliminar, una guia 
de consells –que serà actualitzada i verificada 
un cop finalitzat l’estudi– per tal que les dones 
embarassades coneguin què són els DE, quin 
risc potencial per a la seva salut i la del seu nadó 
comporta entrar-hi en contacte i com evitar al 
màxim estar exposats a aquests DE. A tall de 
resum es presenta la següent figura. (Figura 2)

Aquesta petita guia de consells té com a finali-
tat aplicar el Principi de Precaució en relació al 
DE i intentar disminuir la presència en la vida de 
la dona gestant; a la vegada permetrà disminuir 
les concentracions de DE en el fetus.

CONCLUSIONS

L’estudi aquí presentat mostra els primers resul-
tats de la presència de DE en meconi. Fins on 
sabem, aquest és el primer estudi que pretén 
determinar la presència d’aquestes molècules 
en meconi. Un cop analitzades i tractades totes 
les dades recopilades (parcialment mostres en 
aquest document), aquestes ens permetran no 
només donar a conèixer els resultats a la co-
munitat de professionals de la salut de l’àrea 
materna-infantil –llevadores, ginecòlegs, infer-
meres de pediatria, pediatres, etc.– i les dones 
gestants, sinó que també ens seran útils per 
continuar fent recerca sobre la detecció i acció 
directa i/o indirecta i potencialment perjudicial 
d’aquestes molècules en l’organisme.

LIMITACIONS DE L’ESTUDI

En aquest estudi no s’ha pogut treballar amb 
una mostra representativa de la població diana, 
per motius inherents a l’estudi (temporals i eco-
nòmics) i de selecció de la mostra. Igualment, la 
gran quantitat de dades recopilades durant la 
fase experimental, fan que la seva anàlisi sigui 
llarga i complicada. És per això que està previst 
publicar posteriorment un article que englobi 
tots els resultats rellevants.

AGRAÏMENTS

Els autors de l’estudi agraeixen molt sincera-
ment a totes les persones que han fet possible 
aquest estudi. Agrair també la col·laboració 
desinteressada de tot el personal dels serveis 
de parts i maternitat de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida i especialment a les 
infermeres i auxiliars d’infermeria que van pres-
tar la seva ajuda desinteressada recollint dades 
i mostres i fent possible que aquest estudi hagi 
estat possible.[]

SELECCIÓ DE REFERÈNCIES CONSULTADES:

1. Report of the European workshop on the impact of en-
docrine disruptors on human Health and wildlife. Report 
EUR17549 of the Environment and Climate Change Rese-
arch Programme of DGXII of the European Commission. 
Weybridge, UK, 1996.
2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine disrupting 
chemicals-2012. An assessment of the state of the science 
of endocrine disruptors prepared by a group of experts of 
the United Nations Environment Programme (UNEP) and 
WHO. Geneva, Switzerland, 2012.
3. Diamanti-Kandarakis E., Palioura E., Kandarakis S.A., 
Koutsilieris M. The Impact of Endocrine Disruptors on En-
docrine Targets. Hormone and Metabolic Research. 2010, 
42:543-552.
4. Darbre P.D. Endocrine Disruption and Human Health. 
London, UK, Elsevier, 2015.
5. EFSA Scientific Committee; Scientific Opinion on the 
hazard assessment of endocrine disruptors: scientific cri-
teria for identification of endocrine disruptors and appro-
priateness of existing test methods for assessing effects 
mediated by these substances on human health and the 
environment. EFSA Journal, 2013; 11:3132.
6. Vaerberg L.N., Colborn T., Hayes T.B., et al. Hormones 
and endocrine-disrupting chemicals: low-dose effects and 
nonmonotonic dose responses. Endocrine Rev.iews 2012; 
33:378-455.
7. Boberg J., Taxvig C., Christiansen S., Hass U. Possible 
endocrine disrupting effects of parabens and their
metabolites. Reproductive Toxicology. 2010; 30:301-12.
8. Jacobsen P.R., Christiansen S., Boberg J., Nellemann C., 
Hass U. Combined exposure to endocrine disrupting pes-
ticides impairs parturition, causes upmortality and affects 
sexual differentiation in rats. International Journal of An-
drology. 2010; 33:434-441.
9. Harvey P.W., Darbre P. Endocrine disrupters and human 
health: could oestrogenic chemicals in body care cosme-
tics adversely affect breast cancer incidence in women? 
Journal of Applied Toxicoly. 2004; 24:167-76.
10. Ostrea Jr E.M., Brady M.J., Parks P.M., Asensio D.C., 
Naluz A. Drug screening of meconium in infants of drugs 
dependent mothers: an alternative to urine testing. Jour-
nal of Pediatrics. 1989; 115:474–477.
11. Schoeters G.E.R, Den Hond E., Koppen G., Smolders 
R., Bloemen K., De Boever P. et al. Biomonitoring and bio-
markers to unravel the risks from prenatal environmental 
exposures for later health outcomes. American Journal of 
Clinical Nutrtion 2011;94(suppl):1964S–1969S.
12. Arbuckle T.E., Weiss L. , Fisher M., Hauser R., Du-
mas P., Bérubé R. et al. Maternal and infant exposure to 
environmental phenols as measured in multiple biologi-
cal matrices. Science of the Total Environment. 2015; 
508:575–584.



Sandra Alexandre és Doctora en Sa-
lut per la Universitat de Lleida. Està 
especialitzada en ferides cròniques 
pel Postgrau en Atenció integral a 
la persona amb ferides cròniques 
que s’imparteix a la UDL, on actual-
mente és docent col·laboradora, i pel 
“Màster en Gestión Integral e Inves-
tigación de las Heridas Crónicas” per 
la Universitat de Cantabria. Va reali-
zar el projecte de recerca que la va dur 
a la Tesi Doctoral gràcies a la “Beca al 
Projecte de Recerca Infermera 2015” 
pel Col·legi d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL). També col·labora amb la 
formació en ferides a l’ICS en l’àmbit 
d’Atenció Primària i en la realització de 
diversos Protocols Assistencials.
Ha realitzat diverses publicacions en 
l’àmbit de les ferides i actualmente està 
dissenyant un projecte de recerca en 
l’àmbit Sociosanitari. Es defineix com 
apassionada en buscar i entendre els 
perquè en el món de la salut en una in-
formació lliure de conflicte d’interessos, 
en l’alimentació saludable, en la natura, 
la música, l’esport i el benestar inte-
rior. Aquesta passió l’ha dut a formar-
se també com a Experta Universitaria 
en Psiconeuroimmunologia Clínica i Evi-
dència Científica per la EFHRE University 
i afirma que ha estat clau en l’ampliació 
d’enfoc en l’abordatge tant personal 
com profesional. És infermera asisten-
cial al CAP 1r de Maig de Lleida i també 
en una consulta privada com a psico-
neuroinmunòloga.

BREVE EXTRACTO DE LA TESIS

La Dermatitis Asociada a la Incontinencia (DAI) 
es una forma de dermatitis que provoca infla-
mación y/o erosión de la piel por la acción pro-
longada del contacto de la orina y/o heces (1). 
Puede manifestarse como inflamación, eritema, 
erosión y/o denudación de la zona afectada 
con apariencia de lesión cutánea superficial (2).
Las lesiones en el sacro son muy a menudo cla-
sificadas y tratadas como Úlceras Por Presión 
(UPP). Sin embargo, no todas las lesiones en la 
zona sacra o glútea son UPP (3). 

Una UPP es una lesión localizada en la piel y/o 
tejido subyacente, por lo general sobre una 
prominencia ósea. Esta lesión se ha producido 
como resultado de la presión, o la presión en 
combinación con las fuerzas de cizalla. Cabe 
destacar que en ocasiones también pueden 
aparecer sobre tejidos blandos sometidos a 
presión externa, por diferentes materiales o dis-
positivos clínicos (4,5).

Varios estudios han puesto de manifiesto la di-
ficultad que existe en la práctica clínica diaria el 
diferenciar una DAI de una UPP (6,7). 

Una clasificación incorrecta de estas lesiones 
implica decisiones inadecuadas sobre el trata-
miento, con la utilización de materiales de cura 
que seguramente no son los ideales, malbara-
tando los recursos sanitarios y, posiblemente, 
perjudicando al paciente por no aplicar los cui-
dados determinados (8). 

Del mismo modo, resulta complejo conocer con 
exactitud la prevalencia e incidencia de DAI. La 
falta de estudios epidemiológicos específicos, 
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y la ausencia de instrumentos validados para 
detectar su presencia complican más la dife-
renciación. La prevalencia de DAI puede variar 
ampliamente dependiendo del nivel asistencial, 
por ello, tenemos variaciones en diferentes es-
tudios que van del 5,6% al 50%, con tasas de 
incidencia desde el 3,4% al 25%, dependiendo 
del tipo de institución y de la población estu-
diada (9,10).

El juicio clínico profesional no permite descri-
bir de forma objetiva los niveles de riesgo que 
presenta un paciente frente a una determinada 
consideración, para ello debemos usar instru-
mentos de medida válidos (11,12).

A nivel mundial existen varias escalas para iden-
tificar la DAI y medir su severidad, aunque la 
mayoría son instrumentos descriptivos (13), tan 
sólo la Perineal Assessment Tool (PAT) (14) valo-
ra el riesgo de lesiones perineales como conse-
cuencia de la incontinencia.

Contar con un instrumento válido y fiable que 
permita detectar con la máxima precisión el 
riesgo real o potencial que tienen los pacien-
tes de desarrollar DAI, debe permitir evitar su 
aparición, gracias a la aplicación precoz de me-
didas preventivas, así como optimizar y renta-
bilizar éstas, utilizándolas con quien realmente 
las necesita y con la intensidad que precise.

Pero la mayoría de estos instrumentos requieren 
su adaptación al contexto español, ya que se 
encuentran elaborados en otras lenguas (15). 

La adaptación transcultural de instrumentos de 
medición requiere de un procedimiento siste-
matizado que incluye diferentes etapas: Traduc-
ción, retrotraducción, análisis por una comisión 
de especialistas, aplicación de prueba piloto así 
como el análisis y discusión de la versión resul-
tante de todo este proceso, verificando a través 
de pruebas estadísticas la Validez, Confiabili-
dad y Consistencia Interna del instrumento ya 
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traducido y aplicado en la población elegida 
(15,16). 

La PAT no se ha sometido a un proceso formal 
y estructurado de adaptación cultural y vali-
dación clínica en el contexto español. En esta 
investigación se abordó este proceso mediante 
un estudio transversal  de validación. Además, 
en un apartado adicional de esta investigación 
se pretendió cubrir, en la escala traducida, al-
gunas carencias que no fueron medidas en la 
validación de la escala original como la fiabili-
dad y la validez predictiva (especificidad y sen-
sibilidad) para así, al mismo tiempo, establecer 
la puntuación de corte más precisa de la escala 
y no seguir basándonos en un consenso entre 
enfermeras como hasta el momento tenemos 
con la escala PAT original.

Todo este proceso se realizó en 3 fases y con los 
siguientes objetivos:

Fase I: Traducir al español mediante el método 
de traducción-retrotraducción la escala PAT de 
valoración de riesgo de desarrollar DAI. Realizar 
la adaptación cultural al español utilizando la 
medición de la equivalencia técnica, semántica 
y conceptual de la escala PAT. 

Fase II: Determinar, mediante una prueba pilo-
to, la Fiabilidad Intraobservador e Interobserva-
dor de la versión española de la escala PAT, así 
como su Viabilidad y Validez de Contenido. 

Fase III: Determinar, mediante un estudio trans-
versal, la Consistencia Interna de la versión es-
pañola de la escala, la Validez de Constructo y 
la Validez de Criterio en sus dos dimensiones: 
Concurrente y Predictiva. Determinar estadísti-
camente la puntuación de corte de la versión 
española de la escala PAT. Determinar la preva-
lencia de DAI en la muestra estudiada.

METODOLOGÍA

Inicialmente se constituyó un comité multidisci-
plinar compuesto por cuatro expertos bilingües 
(español e inglés) sobre heridas crónicas y lesio-
nes por humedad, un experto en metodología, 
un lingüista y cuatro traductores profesionales. 
El estudio se realizó en 6 residencias de ancia-

nos de Lleida. La población de estudio fueron 
las personas mayores de 65 años, instituciona-
lizadas y con un diagnóstico de incontinencia. 
Se excluyeron aquellos que presentaban única-
mente incontinencia urinaria y eran portadores 
de colector o sonda vesical, y aquellos que eran  
únicamente incontinentes fecales y eran porta-
dores de obturador anal o sonda rectal.

Fase I: Se realizó la traducción-retrotraducción 
por dos traductores profesionales bilingües, 
se consensuaron las versiones con el comité 
multidisciplinar y se adaptó culturalmente la 
versión consensuada  con la medición de la 
equivalencia técnica, semántica y conceptual. 
Las traducciones las realizaron dos traductores 
profesionales bilingües, con lengua materna 
española. La versión consensuada en español, 
fue retrotraducida al inglés por dos traducto-
res profesionales bilingües con lengua materna 
inglés-americano, distintos a los anteriores, con 
el objetivo de constatar la concordancia con la 
versión original. Se constituyó un comité mul-
tidisciplinar compuesto por diez personas que 
valoraron el proceso de traducción en cada 
paso: cuatro expertos bilingües (español e in-
glés) sobre heridas crónicas y lesiones por hu-
medad (en el que se incluyó a la investigadora), 
un experto en metodología, un lingüista y los  
cuatro traductores profesionales. 

Fase II: Correspondió a la prueba piloto y a la 
determinación de la Fiabilidad Inter e Intraob-
servador, Viabilidad y Validez de Contenido rea-
lizada durante los meses de enero a marzo de 
2015. La muestra de estudio fue de 15 pacien-
tes mayores de 65 años, institucionalizados y 
diagnosticados con algún tipo de incontinencia 
y que recibieron 60 valoraciones. Se determinó 
la Validez de Contenido y la Fiabilidad Inter e 
Intraobservador. 

Fase III: Correspondió al estudio transversal rea-
lizado, durante los meses de julio a setiembre 
de 2015, con una muestra de estudio de 171 
pacientes diagnosticados con algún tipo de in-
continencia, muestra suficiente para estimar, 
con una confianza del 95% y una precisión de 
+/- 8 unidades porcentuales para p=q=0,5 y 
un 10% de pérdida. Se determinó la  Consisten-
cia Interna, la Validez de Constructo y la Validez 
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te y Predictiva. A través de ésta última, se calcu-
ló estadísticamente la puntuación de corte de 
la escala. 

Se utilizó un cuestionario de recogida de datos 
diseñado específicamente para esta validación 
que constaba de las características clínicas y 
demográficas de los pacientes necesarias para 
el estudio. Al no disponer de ninguna escala 
que determina el riesgo de DAI validada en 
lengua española, se usaron las escalas Braden 
(17) y Emina (18) como Gold Standard por ser 
escalas validadas y tener cada una de ellas un 
apartado que valora la humedad. Además son 
escalas habitualmente aplicadas en pacientes 
institucionalizados y con una buena definición 
operativa de los términos, lo que hace que dis-
minuya la variabilidad intraobservador. 

Se realizaron dos  sesiones informativas y de 
formación a los profesionales sanitarios que co-
laboraron en la medición de la escala donde se 
aclararon dudas y se trabajaron casos prácticos 
hipotéticos. La primera sesión de formación se 
realizó antes de la prueba piloto y la segunda 
antes del estudio transversal.

Los procedimientos del estudio fueron revisa-
dos   y aprobados por el Comité de Ética y de 
Investigación Clínica IDIAP Jordi Gol de Lleida 
(29/10/2014 código P14/121). El consenti-
miento informado se obtuvo de las enfermeras 
y los pacientes participantes.

INSTRUMENTO

La escala PAT fue desarrollada y validada ini-
cialmente en idioma inglés y en un contexto 
sanitario de Estados Unidos, según revisión de 
la literatura existente. Esta escala está basada 
en cuatro factores determinantes en la ruptura 
de la piel perineal. Estos son: la duración del 
irritante, la intensidad y el tipo de irritante, la 
condición de la piel perineal, y los factores que 
pueden contribuir a causar diarrea. Éstos cua-
tro factores se desglosan en subapartados y 
reflejan el grado de riesgo clasificando de nivel 
1 (menor riesgo) a nivel 3 (mayor riesgo). Cada 
clasificación tiene un descriptor y una explica-
ción de cada nivel de la escala. La puntuación 

total se obtiene sumando las puntuaciones de 
cada subescala y puede ir desde 4 (menor ries-
go) a 12 (mayor riesgo). Según el resultado de 
la puntuación total, nos permite clasificar a los 
pacientes como de bajo riesgo (puntuación 7-8) 
o alto riesgo (puntuación >7-8) de desarrollar 
DAI. Los puntos de corte fueron establecidos 
por consenso entre los 102 participantes asis-
tentes a la reunión anual de la Wound Ostomy 
Continence Nurse Society (WOCN) en 1999 en 
Minneapolis (19).

RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
DERIVADOS DEL ESTUDIO

RESULTADOS PRINCIPALES

Fase I: Las traductoras manifestaron no haber 
dificultad en encontrar una expresión al espa-
ñol conceptualmente equivalente a la original. 
En la traducción inversa no se obtuvo equiva-
lencia tipo C. La legibilidad de la escala fue nor-
mal junto el informe de legibilidad realizado y 
los resultados del Índice de Fernández-Huerta.
 
Fase II: El análisis se realizó sobre 171 pacien-
tes institucionalizados mayores de 65 años con 
algún tipo de incontinencia. El 77,2% (132) de 
la muestra analizada eran mujeres y el 22,8% 
(39) eran hombres. El 43,90% de la muestra 
era mayor de 85 años. 
El tipo de incontinencia más prevalente fue la 
incontinencia mixta o doble incontinencia con 
un 68,40% de la muestra. El pañal era el dispo-
sitivo más usado para contener la incontinen-
cia con un 85,40% de los casos analizados. No 
hubo ningún caso de pacientes con obturador 
anal o colector. El 68,40% de la muestra tenía 
incontinencia mixta, frente a un 31,60% de 
incontinencia urinaria. No hubo ningún caso 
con sólo incontinencia fecal. El tiempo necesa-
rio para registrar los datos de la escala en cada 
paciente fue de 3 minutos. La versión españo-
la de la escala PAT obtuvo un Coeficiente de 
Correlación Intraclase  de 0,98 en el test-retest 
y 0,99 Interobservador. El Índice de Validez de 
Contenido fue de 0,83.

Fase III: La prevalencia de DAI en la muestra 
analizada fue del 22,81%. La prevalencia de 
DAI en incontinentes mixtos fue de 26,50% y 



50  inf  OCTUBRE  2017

m
ón acadèm

ic

en Incontinentes Urinarios del 14,81% con IC 
del 95%. El resultado del Alfa de Cronbach 
fue de 0,6. La Validez de Constructo obtuvo 
resultados favorables y estadísticamente signi-
ficativos. La Validez Concurrente mostró que la 
versión española de la escala PAT correlaciona 
con los Gold Standard elegidos: escala EMINA 
y escala Braden. El área bajo la curva ROC fue 
de 0,959.  Se estableció la puntuación de corte. 

La escala PAT en su versión española pasa a lla-
marse e-PAT.

CONCLUSIONES

Después de analizar los resultados del estudio 
se concluye que:
• La e-PAT en la población de estudio ha resul-
tado ser una escala viable, válida y fiable.
• La escala e-PAT ha obtenido propiedades 
psicométricas satisfactorias en relación a deter-
minar el riesgo de DAI.  La e-PAT es una he-
rramienta útil para evaluar el riesgo de DAI en 
pacientes incontinentes mayores de 65 años e 
institucionalizados.
• A partir de puntuaciones superiores a 6, la 
escala e-PAT presenta altos valores de sensibili-
dad y especificidad para el diagnóstico de DAI.  
• La prevalencia de DAI en el presente estudio 
fue del 22,81%.

APLICACIONES DEL ESTUDIO

La investigación constituye una herramienta 
decisiva para adquirir conocimientos específi-
cos para cualquier disciplina. Gracias a ella se 
logran cada día nuevos avances en el campo 
de la salud. Para Enfermería existen muchas di-
ficultades a la hora de investigar: falta de for-
mación específica, falta de apoyo institucional, 
falta de estructuras, falta de financiación, falta 
de tiempo, falta de reconocimiento, etc. Para 
este colectivo, actualmente, no se contemplan 
tiempos para dedicar a la investigación dentro 
de la jornada de trabajo y el exceso en la carga 
asistencial y administrativa a la que se ha llega-
do ayudan bien poco. Aun así, no se debe per-
der la esencia que caracteriza a la Enfermería y 
es intentar mejorar día a día los cuidados para 
el bien de los pacientes. Para lograr este objeti-
vo, una de las mayores armas en el ámbito de 

las heridas es la prevención. Por esto, el fruto 
de este estudio es de gran aplicabilidad. Contar 
con un instrumento válido y fiable que permita 
detectar con la máxima precisión el riesgo po-
tencial o real de los pacientes de desarrollar DAI 
permite: evitar su aparición mediante la aplica-
ción precoz de medidas preventivas, clasificar 
a los pacientes en función del grado de riesgo, 
disminuir la variabilidad clínica y diagnóstica 
(UPP versus DAI), rentabilizar las medidas pre-
ventivas utilizándolas con quien realmente las 
necesita para así, incluso, optimizar las inter-
venciones. Además, disponer de esta escala va 
a permitir desarrollar nuevos y mejores estudios 
epidemiológicos.[]
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31è Congrés 
Internacional de 
la ICM “Midwives 
making a difference 
in the world”

31è Congrés 
Internacional de 
la ICM “Midwives 
making a difference 
in the world”

ANNABEL FERNÁNDEZ I RAMON ESCURIET.
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llevadores

EL DR. RAMON ESCURIET, LLEVADOR I COORDINADOR DEL PROGRAMA D’ATENCIÓ AL PART 
NORMAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT, PRESENTANT ELS RESULTATS DE COST ACTION.

MARY L. GAFFIELD I ANNABEL FERNÁNDEZ.
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LLEVADORES VA CELEBRAR EL SEU CON-
GRÉS TRIENNAL A TORONTO EL PASSAT 
MES DE JUNY, AMB EL LEMA ̈ LLEVADORES 
MARCANT LA DIFERÈNCIA AL MÓN”. 

L’esdeveniment ha comptat amb un rècord de 
participants: 4200 llevadores de 129 països. El 
congrés va posar en relleu la importància de la 
tasca de les llevadores, la qual, a través de la 
seva professionalitat, garanteix que les dones i 
les seves famílies puguin gaudir dels seus Drets 
sexuals i reproductius.

En aquesta línia, Ramon Escuriet, de la Direcció 
General de Planificació del Departament de Sa-
lut i vicepresident del projecte europeu COST i 
la vocal llevadora del COILL Annabel Fernández, 

van presentar el projecte i els resultats de COST 
Action 907 i 1405. Gràcies a aquest projecte 
s’estimula el canvi i millora en l’atenció obstè-
trica mitjançant la col·laboració en xarxa entre 
professionals de diferents països. Un dels fruits 
del projecte és el Midconbirth study (Midwives’ 
contribution to normal childbirth care), estudi 
observacional multicèntric per explorar els re-
sultats de l’atenció proporcionada per lleva-
dores. Els altres resultats han estat la creació 
d’una xarxa de recerca liderada per la Comissió 
de Llevadores del Consell Català d’Infermeria i, 
fruit de tot plegat, s’han fet recomanacions que 
han facilitat que a Catalunya es pugui endegar 
la primera casa de parts naturals assistits per 
llevadores del sistema públic de salut, a l’Hospi-
tal de Sant Joan de Déu de Martorell.
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Les llevadores lleidatanes incorporen el ioga a la preparació al naixement. EL COILL va 
organitzar un curs de ioga per a les Llevadores d’Atenció Primària i Hospitalària que combinava una 
part teòrica i una pràctica basada en l’experiència –tant de manera individual com per parelles– de 
les eines del ioga en la preparació al part. La docència va anar a càrrec d’Idoya Bonet Beltrán, lleva-
dora a l’ASSIR Alt Penedès i professora de Ioga certificada per l’European Yoga Alliance Asociación 
Internacional de Yoga Prem (2011-2013).[]

formació

Pel que fa a la recerca científica en el camp de 
la llevadoria, es va presentar i defensar el pòster 
“Pain Relief in the First Stage of Labour: A Na-
tural Approach”. L’estudi exposa les alternatives 
no farmacològiques de què disposen les dones 
a l’anestèsia epidural durant el part, com per 
exemple la relaxació, la injecció d’aigua destil-
lada al rombe de Michaelis, la hidroteràpia, el 
moviment durant el part, l’administació d’òxid 
nitrós, l’acupuntura o el ioga.

A nivell institucional, es va produir la trobada 
entre la Dra. Mary Lyn Gaffield, del Departa-
ment de Salut Sexual i Reproductiva i Investiga-
ció de l’Organització Mundial de la Salut i la vo-
cal llevadora del COILL, Annabel Fernández. La 
Dra. Gaffield lidera el desenvolupament de les 

guies de planificació familiar de l’OMS, entre les 
quals es troben els “Criteris mèdics d’elegibilitat 
per a l’ús d’anticonceptius” o les “Estratègies 
per a la programació de la planificació familiar 
postpart”, publicacions sobre les quals està tre-
ballant el COILL amb el suport d’entitats euro-
pees per actualitzar i apropar l’última evidència 
científica a les llevadores i infermeres que treba-
llen el consell contraceptiu. La Dra. Gaffield va 
mostrar la seva satisfacció per aquesta iniciativa 
i va oferir el seu suport i el del seu departament 
perquè d’aquesta manera, el COILL a través de 
la tasca dels seus professionals, garanteix que 
es compleixin els Drets de les dones de gaudir 
d’una atenció i informació acurada, individua-
litzada i d’acord a les seves necessitats sexuals i 
reproductives..[] ANNABEL FERNÁNDEZ



16 de novembre

VIII JORNADA
D’ACTUALITZACIÓ
EN CURES 
PAL·LIATIVES
“Present i Futur 
de l’Oncologia. 
On encabim l’Ètica?”

Balaguer 

La Fundació Hestia–amb la col·laboració 
d’Hestia Balaguer, la Universitat de Llei-
da, el COILL, l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova, l’Ajuntament de Balaguer, 
el Servei Català de la Salut, Hestia Duran 
i Reynals, el Consell Comarcal de la No-
guera i l’Associació Contra el Càncer de 
Lleida– organitza la “VIII Jornada d’actua-
lització en cures pal·liatives”, sota el lema 
Present i Futur de l’Oncologia. On enca-
bim l’Ètica?

La jornada està adreçada a tots els pro-
fessionals d’atenció directa a pacients en 
situació de final de vida, així com estudi-
ants de medicina o infermeria interessats 
en el tema.

El programa preveu una primera taula ro-
dona “Present i futur de l’oncologia” que 
tractarà sobre situació epidemiològica, 
avenços en oncologia, ètica i límits tera-
pèutics oncològics.

En una segona taula, que duu per títol 
“On encabim l’ètica?”, es tractarà l’abor-
datge integral de símptomes en cures 
d’infermeria en fi de vida, la conspiració 
del silenci i la presa de decisions en situa-
ció de fi de vida.[] HESTIA BALAGUER
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Consulta infermera contra 
el tabaquisme a la Seu d’Urgell
La consulta s’ha organitzat arran de les demandes dels 
usuaris que volen abandonar l’hàbit

EL CAP LA SEU D’URGELL ha posat en marxa una consulta d’infermeria que ajuda els usuaris a 
deixar de fumar i que s’ha creat després de les nombroses demandes als professionals sanitaris per 
aconseguir abandonar el tabac.

Un professional d’infermeria és qui condueix la consulta, que treballa segons les pautes del Pro-
grama d’Atenció Primària Sense Fum (PAPSF). S’hi ofereix ajuda tant als usuaris que estan decidits 
a deixar el tabac, com als qui encara no han pres la decisió. S’hi fan intervencions motivacionals, 
s’ofereix consell i ajuda en les intervencions conductuals i en les farmacològiques per deixar de 
fumar i també es programen visites de seguiment.

Un dels missatges que s’hi dóna és el de l’apoderament dels usuaris en la seva decisió, tot i haver-hi 
recaigudes. Amb cada intent augmenten les possibilitats de deixar l’hàbit. Per aquest motiu, és 
important realitzar les visites programades de seguiment, escoltar els consells dels professionals i 
estar motivat per abandonar el tabac.

El consum de tabac és la principal causa de pèrdua de salut i de mortalitat evitable en el nostre 
medi. Les intervencions per deixar de fumar poden aconseguir unes taxes d’abstinència del 30%, 
segons el Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme.[] DEPARTAMENT DE SALUT. GENERALITAT DE CATALUNYA

La intervenció pot 
aconseguir unes taxes 
d’abstinència del 30%



#siapLLEIDA
Seminari d’Innovación en 
Atenció Primària núm. 35

Lleida

La ciutat de Lleida acull, els dies 10 i 11 de 
novembre, el Seminari d’Innovació en Atenció 
Primària, amb una acurada estructura.

En el marc del seminari se celebrarà un debat 
virtual obert, en el qual es consideraran aspec-
tes rellevants, publicacions clau, casos clínics i 
comunitaris, resums de ponents, experiències 
innovadores i opinions de participants…

El dia 10 tindrà lloc la sessió satèl·lit, amb la 
ponència inaugural “Les cures en l’atenció 
sociosanitària”, a càrrec de Pepita Rodríguez 
Molinet (treballadora social) i Sílvia Granollers 
(infermera). També s’hi exposaran dotze casos 
clínics que se sotmetran a debat.

Per últim, el seminari dels dies 10 i 11 de no-
vembre tractarà:
• Les cures i la política.
• Crisi de les cures i polítiques socials.
• Les cures i la política municipal.
• Les cures i els desnonaments.
• Les cures, l’activitat laboral i la societat: 
   experiència de l’Associació ALBA (Tàrrega).
• Cures i gènere: dos elements d’una equació 
   que se sol resoldre malament.
• Les cures a migrants i refugiats.
• Cures prestades per familiars 
   no professionals.
• Les cures i els valors en l’organització 
   sociosanitària.
• Les cures als professionals sociosanitaris.
• Estudiants i residents i l’ensenyament 
   de tenir cura.
• Les cures més enllà de la pràctica diària: 
   investigació i ètica.[] 
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El CAP Onze de Setembre, 
el primer a disposar d’un caixer 
d’autoservei a Lleida
Els usuaris del CAP poden fer-hi algunes gestions 
relacionades amb l’atenció que reben al Centre 

EL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA ONZE DE SETEMBRE DE LLEIDA és el primer d’aquest territori a 
disposar d’un caixer d’autoservei a través del qual els usuaris poden realitzar algunes de les gestions 
relacionades amb l’atenció que reben al Centre. Aquest nou servei es pot utilitzar des d’ahir, dia 10 
d’octubre. 

En una primera fase, a través del caixer els pacients poden fer les operacions següents:
• Demanar cita prèvia per al seu professional de medicina de família, infermeria, pediatria, odon-
tologia o treball social.
• Consultar les visites que tinguin pendents de realitzar.
• Imprimir una còpia del pla de medicació.
• Imprimir els comunicats d’incapacitat temporal (IT).
Progressivament, s’hi aniran incorporant altres funcionalitats, com la informació dels professionals 
que treballen al Centre, una guia de serveis o la realització d’enquestes de satisfacció.

La identificació dels pacients es pot fer, tant a través de la targeta sanitària individual (TSI), com 
del teclat del mateix caixer. Totes aquestes funcionalitats tenen com a finalitat agilitar la realització 
de tràmits administratius sense haver d’esperar-se. Aquest caixer d’autoservei s’anirà implantant 
progressivament en diversos centres del territori de Lleida.[] HUAV
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26 i 27 d’octubre

7A JORNADA 
CATALANA 
D’INFERMERIA DE 
SALUT MENTAL
“Infermeria en Salut Mental: 
projectant noves realitats”

Barcelona

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona, acull la “7a Jornada Catalana d’In-
fermeria de Salut Mental” –no celebrada al 
tancament d’aquesta edició–.

La “Intel·ligència Emocional en Infermeria: la 
importància de reconèixer i gestionar les nos-
tres emocions”, “la Realitat virtual per supe-
rar les pors”, “Stop&Go: Crea el teu projecte 
d’estil de vida saludable en salut mental” o el 
“Taller per a la sensibilització i prevenció de la 
violència de gènere en l’adolescència”; seran 
alguns dels temes que s’abordaran el dia 26, 
abans de la inauguració oficial de la jornada 
per part de Núria Cuxart Ainaud, degana del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya. Tot seguit, la ponència “Com 
millorar l’escala de valor en salut a través de 
la gamificació en tres passos”, a càrrec d’An-
na Sort González, infermera, emprenedora i 
gamer. A la tarda serà el torn de les comuni-
cacions orals. 

El dia 27, s’iniciarà el programa amb “Pecha-
kucha” i la taula rodona “Nous horitzons per 
la infermera de salut mental” que obrirà el 
debat entorn de “La infermera de salut men-
tal en el Programa d’Hospitalització Parcial a 
Domicili”, “La infermera d’interconsulta hos-
pitalària de psiquiatria”, “El rol investigador 
d’infermeria en els primers episodis psicòtics” 
i “2017-2020: Línies prioritàries d’intervenció 
infermera en salut mental”. La conferència del 
dia, a càrrec de Ramon Cererols Macià, “Viure 
amb TEA: una manera de veure el món”, do-
narà pas a les conclusions jornada i el lliura-
ment de premis, previ a la cloenda.[]



2017  OCTUBRE  inf  61

fo
rm

ac
ió

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). 

Matrícula oberta.
973 24 37 60 - infermerialleida@lleida.org[]

curs COILL
ABORDATGE 

INTEGRAL DEL 
PACIENT AMB 

DIABETIS
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curs COILL
SUPORT VITAL 
BÀSIC I DEA

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

Docents: 
David Marc Besó i Tudel
(amb el suport de Mònica Besó). 

Dates i horaris: 
Dies 22 de novembre, 13 de desembre de 2017
i 17 de gener, 7 i 28 de febrer  i 21 de març 
de 2018.
- A triar:
• Matins de 8 a 14h
• Tardes de 14 a 20h

Durada: 6 hores presencials.

Lloc: COILL

Places: 8 per torn (matí o tarda).

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

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

Es demana confirmació de l’assistència i 
efectuar l’ingrés de la matrícula de l’1 al 
15 de novembre 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

OBJECTIU

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

ACREDITACIÓ

• Activitat acreditada pel Consell Català de Res-
suscitació amb 1,30 crèdits.

CONTINGUTS

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

AVALUACIÓ

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

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

Docents: 
- María José López, infermera en Salut Mental 
Infantil i Juvenil. CSMIJ de Lleida. Hospital Sant 
Joan de Déu Terres de Lleida. 
- Josep Anton Pérez García, especialista en Sa-
lut Mental Infantil i Juvenil. CSMIJ de Lleida. 
Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida.
- Diego Pérez, infermer especialista en Salut 
Mental. CSMIJ de Manresa. Fundació Althaia.
- Antonia Bretones, infermera especialista en 
Salut Mental, CSMIJ Eixample. ICN. Hospital 
Clínic de Barcelona.

Dates i horaris: Abril de 2018. 

TEA  13/04/18: TEA 9-14 i 16-19h
 16/4/18: TEA 9-14h i 16-19h

TCA 10/04/18: TCA 16 a 20h
 24/04/18: TCA 16-20h

20/04/18 Eliminació 16-20h

05/04/18 TDAH 09-15h

27/04/18 TDAH 09-15h

Durada: 40 hores.

Lloc: COILL.

OBJECTIU

• Millorar les competències en la prevenció, de-
tecció, tractament i maneig dels pacients amb 
TEA, TDAH, TCA, enuresi i/o encopresi.

CONTINGUTS

El curs està dirigit a professionals infermers 
que tinguin interès per aprofundir els seus 
coneixements sobre les persones diagnostica-
des de trastorn mental infantil i juvenil amb 

dèficit d’atenció i/o hiperactivitat, trastorn de 
l’espectre de l’autisme, trastorn de la conducta 
alimentària, enuresi i/o encopresi. Es proporcio-
naran eines pel tractament basat en l’evidència 
davant les dificultats específiques derivades del 
mateix trastorn, tenint en compte tots els en-
torns (família, escola, social i laboral…).

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 
efectuar l’ingrés de la matrícula del 5 al 
23 de març 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[]

curs COILL
FORMACIÓ BÀSICA 
EN SALUT MENTAL 
INFANTIL-JUVENIL



Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des en el tema.

Docent:
Rafael Garrido Díaz.

Durada: 
24 hores.

Dates i horaris: 
12, 14, 16, 19, 21, 23 de febrer de 2018.
- A triar:
• Matins: de 9.30 a 13.30h
• Tardes: de 16 a 20h

Lloc: 
Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Lleida.

Places: 30.

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 del 15 de gener al  
2 de febrer del 2018, bé per telèfon al 973 24 
37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org

curs COILL
ELECTROCARDIOGRAFIA PRÀCTICA

64  inf  OCTUBRE  2017

form
ació



OBJECTIUS
 
• Proporcionar al professional d’infermeria les 
bases metodològiques per a la interpretació del 
registre de l’electrocardiograma.
• Diferenciar l’ECG normal dels patrons patolò-
gics més freqüents.
• Identificar de forma ràpida les arítmies que 
confereixen gravetat imminent pel pacient i es-
tablir un canal de comunicació ràpida i eficaç 
amb l’equip metge.

METODOLOGIA

Classes teòriques i exercicis pràctics amb suport 
audiovisual. Es realitzarà avaluació individual 
del bloc d’exercicis pràctics per a cada alumne, 
avaluació amb simulador d’arítmies.

CONTINGUT

• Condicions generals i normes d’ús pel funcio-
nament correcte de l’ECG.
• Record anatòmic del cor.
• Fonaments de l’electrofisiologia cardíaca.
• Anatomofisiologia cardíaca.
• Estudi de l’Ona P.
• Estudi del complex QRS i Ona T.
• Estudi de la repolarització ventricular.
• Criteris de normalitat de l’ECG.
• Criteris de Creixement Auricular.
• Criteris d’Hipertròfia Ventricular.
Criteris d’ESTES.
• Alteracions de la repolarització ventricular. 
SCA. SCAEST -SCASET.
• Alteracions de la conducció aurícula ventricu-
lar. Bloqueig A-V.
• Estudi pràctic de les arítmies hipocinètiques, 
hipercinètiques.
• Interacció de fàrmacs en l’ECG.
• ECG en el nen.
• Autoavaluació.

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir el 70% dels resultats en les 
proves d’avaluació. []

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

E C G
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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 del 16 al 20 d’abril de 2018.
De 16 a 20.30h (descans inclòs).
(Hores lectives: 28).

Lloc: Vielha. Sala per concretar.

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 
efectuar l’ingrés de la matrícula del 19 de 
març al 6 d’abril de 2018, 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



 DOCTORATS

SALUT

INTERUNIVERSITARI

CURES 
INTEGRALS I 
SERVEIS DE 

SALUT

Metodologia formativa dels 
programes de Doctorat

Les competències i habilitats s’adquireixen a través de 
la participació activa de l’alumnat en cursos, seminaris i 
congressos de caràcter nacional i internacional. Alhora, 
l’alumnat té la possibilitat de fer estades en grups vin-
culats de recerca –europeus i internacionals– de reco-
negut prestigi, al Canadà, Bèlgica, Holanda o Finlàndia.

DOCTORAT 
INTERUNIVERSITARI

UdL / isciii / UVic-UCC / UJA

CURES 
INTEGRALS 

I SERVEIS 
DE SALUT

El programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis de 
Salut és un programa interuniversitari de la Universitat 
de Lleida (UdL), el Instituto de Salud Carlos III (Inves-
tén-isciii), la Universitat de Vic-UCC i la Universidad de 
Jaén. Aquest programa és una proposta innovadora per 
al desenvolupament de recerca de doctorat en l’àmbit 
de la salut i amb una perspectiva multidisciplinària i 
important èmfasi en la col·laboració entre institucions 
acadèmiques i de recerca.

El programa va dirigit a titulats en Ciències de la Sa-
lut o en Ciències Socials amb un enfocament vinculat 
a la salut. S’estructura al voltant de tres grans línies 
d’investigació:

1) Cronicitat, dependència i salut en la comunitat.
2) Serveis de salut i utilització de 
    resultats en salut.
3) Polítiques socials i pràctica en salut. 

DOCTORAT UdL

SALUT 

El programa de Doctorat en Salut té com a objectiu for-
mar professionals especialitzats en investigació, fomen-
tant el desenvolupament de competències bàsiques i 
habilitats personals específiques de cadascuna de les 
línies d’investigació que el componen:

1) Models cel·lulars i moleculars de les
    patologies humanes.
2) Estrès en models biològics i envelliment.
3) Neurociència i malalties del
     sistema nerviós.
4) Medicina, Infermeria i Salut.



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).



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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