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per MONTSERRAT GEA I SÁNCHEZ, presidenta del COILL

2018 
SEMPRE ENDAVANT!

FA MOLT DE TEMPS que no pensava en per què 
em vaig fer infermera? Ha estat avui, escrivint 
aquestes ratlles, que m’ha vingut al cap la pre-
gunta, tòpica i recurrent, que tots ens fem quan 
fem balanç. Per a les infermeres i infermers del 
COILL, aquest ha estat un any que va començar 
amb una d’aquestes males passades que, de 
vegades, ens forneix el destí: la mort del Jo-
sep Maria –Josep Maria Camps i Balagué–, el 
president del Col·legi. En un primer moment, 
ens va embargar l’estrany sentiment d’orfandat 
que ofega a tot aquell que perd un amic, un 
mentor, un company. Només el pas dels dies ha 
obrat aquest estrany miracle que transforma el 
record en una força imparable per continuar.

I és que són molts els reptes que tenim al da-
vant. Reptes com el de la prescripció infer-
mera, una autèntica carrera de fons, amb un 
any d’intenses i difícils negociacions a Catalun-
ya i a Espanya, en defensa de la nostra vocació 
que s’ha guanyat i mereix un marc professional 
i legal adequat que ens permeti desenvolupar la 
nostra tasca infermera amb totes les garanties. 
Esperem que, al 2018, comencin a caminar els 
decrets català i espanyol i es faci realitat una 
reivindicació que ve d’abans i no únicament en 
benefici de la nostra professió, també del be-
nestar d’una població que depèn, en gran ma-
nera, de l’amplitud de les nostres competències 
professionals.

I és que la infermeria no és una ciència menor i 
així ho hem de reclamar davant els governs, la 
societat o el món acadèmic. En aquest sentit, 
el 2018 també ens portarà una grata sorpresa. 
El 8 de febrer, la Universitat de Lleida investirà 
la seva primera “doctora honoris causa” 

infermera. La Dra. Doris Grinspun, gerent ge-
neral de l’Associació Professional d’Infermeres 
d’Ontario (RNAO Canadà) i impulsora de les 
Guies BPSO® (Best Practice Spotlight Organi-
zations), està estretament vinculada a les infer-
meres de Lleida. La nostra ciutat va acollir la 
formació de la segona cohort de Centres Com-
promesos amb l’Excel·lència, de la qual forma 
part el consorci format per l’Hospital Universi-
tari Arnau de Vilanova, l’Hospital Universitari 
Santa Maria i la Facultat d’Infermeria i Fisioterà-
pia de la UdL i que compta amb la col·laboració 
del COILL. Us animem a acudir a aquesta inves-
tidura, el acte més gran de visibilitat acadèmica 
i científica de la nostra professió i un premi per 
a totes les infermeres.

Recordar-vos també que, ben aviat, convo-
carem el XXVIè Premi Josep Maria Camps i 
Balagué de Recerca d’Infermeria de Lleida i la 
Beca Millor Projecte de Recerca Infermera de 
Lleida 2017 –tots dos convocats pel COILL–; 
i que, el 18 d’abril, celebrarem la setena Jor-
nada d’Infermeria i Fisioteràpia de Lleida 
–conjuntament amb la Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia de la Universitat de Lleida–. Espe-
rem amb interès els vostres estudis, comuni-
cacions, pòsters… Treballs que ens permetin 
avançar com a col·lectiu i com a societat.

Finalment, i no menys important, encarem el 
2018 com un any de felicitat personal, de les 
nostres famílies, dels nostres amics, dels nostres 
veïns… Tornant a la pregunta, no puc dir-vos si 
la infermera neix o es fa; però, del que estic se-
gura, és que no hi ha altra professió millor 
per avançar dia a dia i no fer-ho sola. BON 
NADAL INFERMERES I INFERMERS!
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MIQUEL ÀNGEL CALDERÓ. ©COIB

Projectes liderats per 
la infermeria lleidatana, 
a L’SPINNER 
D’EMPRENEDORIA, 
INNOVACIÓ I 
TECNOLOGIA
Miquel Àngel Calderó i Jordi 
Ballesté, del COILL, exposen els 
projectes SueñOn® i ANIMATE 
del Grup de Recerca de Cures 
de la Salut (GRECS) de l’Institut 
de Recerca Biomèdica de Lleida 
Dr. Pifarré (IRBLleida), 

MIQUEL ÀNGEL CALDERÓ I JORDI BALLESTÉ, 
infermers del Col·legi Oficial d’Infermeres i In-
fermers de Lleida (COILL) van participar, els dies 
23 i 24 de novembre, al 1r Spinner d’Empre-
nedoria, Innovació i Tecnologia; un fòrum, or-
ganitzat per Sol Muñoz i Jordi Martínez, que 
és espai d’exposició, connexió i comunicació 
de projectes liderats per la infermeria o també 
d’idees que poden arribar a esdevenir projectes 
que tinguin impacte sobre la salut de persones, 
la seva qualitat assistencial i les organitzacions.

Calderó va presentat el projecte SueñOn® en 
una taula rodona moderada per l’exconselle-
ra de Salut Marina Geli. El projecte, iniciativa 
d’Investén-isciii-Instituto de Salud Carlos III, 
està liderat a Catalunya pel COILL i s’impulsa 
des del món de la infermeria amb l’objectiu de 
promoure el descans de persones hospitalitza-
des. En aquest sentit, Miquel Àngel Calderó va 
explicar els diferents tallers i tècniques que ja es 
fan als hospitals per millorar la qualitat del son 
i que es basen en la importància del descans 
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JORDI BALLESTÉ. ©COIB

com a estil de vida i la implantació d’hàbits sa-
ludables per aconseguir-ho. 

D’altra banda, l’infermer Jordi Ballesté va par-
lar del projecte ANIMATE, un projecte d’àmbit 
europeu que durant tres anys ha abordat un 
gran problema com és el salt generacional i la 
millora de la qualitat de vida de la gent gran. 
Tot això, mitjançant el desenvolupament i uti-
lització de solucions innovadores basades en 
tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC). Ballesté va exposar com es va crear una 
plataforma web intuïtiva i de fàcil navegació 
que va ser comprovada per usuaris finals llei-
datans que eren cuidadors formals o informals 
amb o sense experiència.

El 1r  Spinner d’Emprenedoria, Innovació i Tec-
nologia ha estat una iniciativa del Centre d’In-
novació i Desenvolupament Infermer (IDIC) i el 
grup ITCoib que pretén convertir-se en l’espai 
de connexió del talent infermer català en l’àm-
bit de l’emprenedoria, la innovació i la tecnolo-
gia. Els assistents van poder conèixer opinions 
d’experts i experiències d’èxit infermer, així com 
aspectes claus com ara les estratègies empre-
sarials, com finançar els projectes, com crear i 
gestionar la identitat digital i d’altres eines i re-
cursos bàsics per a tenir èxit. Les infermeres i els 
infermers lideren, des de fa temps, importants 
projectes innovadors i per entendre com encai-
xen en organitzacions o en l’empresa cal desen-
volupar-los en condicions òptimes i aconseguir 
que les infermeres es posicionin amb fermesa 
en el mapa de la innovació i l’emprenedoria del 
país.

L’Spinner esdevindrà un fòrum anual en què 
les infermeres i infermers que ja estan liderant 
projectes o tenen al cap la posada en marxa 
d’idees o empreses trobaran les eines adients 
per dur-ho a terme i visibilitzar el seu talent de 
la mà d’experts de primer nivell, així com l’espai 
per a comunicar-los i compartir-los.[]
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CARMEN FUENTELSAZ, AL CONGRÉS 
D’INVESTÉN-isciii A LLEIDA.



“La qualitat de la 
recerca no depèn dels 
mitjans que es tinguin 
per fer-la, depèn del 
rigor metodològic amb 
què es desenvolupi”
Carmen Fuentelsaz, pionera 
de la investigació en infermeria 

LA DRA. CARMEN FUENTELSAZ GALLEGO és infermera a l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron de Barcelona des del 1976. Dos anys abans 
d’entrar-hi havia finalitzat els estudis d’Ajudant Tècnic Sanitari a la 
Universitat de Saragossa, ciutat on va començar a treballar com in-
fermera a l’Hospital Clínic Universitari. El seu primer contacte amb 
la recerca va ser el 1991 gràcies al Màster de Salut Pública realitzat a 
l’Institut Superior de Ciències Mèdiques de la Facultat de Salut Pública 
de l’Havana (Cuba), on va fer els primers treballs d’investigació. Ja a 
Barcelona, el 1994 es va convocar una plaça d’infermeria de recerca 
a l’Hospital Vall d’Hebron que ella va aconseguir. Des de llavors, es 
dedica a temps complet a la investigació infermera. Ha estat, durant 
molt de temps, l’única infermera al nostre país que s’hi ha dedicat 
completament.

Diplomada en infermeria per la UNED, Màster Oficial en Ciències de la Infer-
meria per la Universitat d’Alacant, Doctora en Epidemiologia i Salut Pública 
per la Universitat Rey Juan Carlos amb una tesi sobre la prevalença i l’impacte 
de la incontinència urinària en dones adultes, adolescents i esportistes d’elit, 
que va guanyar un dels premis extraordinaris de doctorat d’aquesta universitat 
madrilenya. Membre del Comitè Científic del Centre Col·laborador Espanyol de 
l’Institut Joanna Briggs per les Cures de Salut Basades en l’Evidència (represen-
tant de Catalunya); Fuentelsaz és la responsable del Grup de Recerca de Cures 
en Salut del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). El seu currículum inclou 
també activitat docent a diverses universitats, així com ha presidit comitès cien-
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tífics de congressos i simposis organitzats per diferents institucions. La Dra. Fuentelsaz és autora d’una 
setantena d’articles científics publicats en revistes indexades i coautora de nou monografies. El seu 
treball d’investigació se centra en l’estudi de les cures durant el puerperi, l’atenció a pacients crònics 
complexos i a pacients oncològics, l’abordatge del dolor, la seguretat dels pacients, les condicions 
laborals dels professionals d’infermeria i la metodologia científica en el camp de les cures infermeres, 
entre altres temes. És reconeguda per haver liderat la validació de l’escala EMINA, de valoració del 
risc de desenvolupar úlceres per pressió, i del qüestionari ICUB97, per avaluar la vida dels cuidadors 
informals de persones dependents.

Una dilatada carrera professional amb nombroses distincions nacionals i internacionals. La darrera, 
el passat mes de juny a Lleida, durant la 9a Jornada de Recerca de l’ICS, quan va rebre el premi a la 
Trajectòria Investigadora Infermera.

“Al principi, hi havia 
reticència a què les infermeres 

poguéssim investigar soles i 
específicament en cures que, 

evidentment, era la nostra 
àrea d’actuació... de vegades 

em trobava molt sola en 
alguns àmbits de la recerca, 
en els quals havia d’explicar 
i defensar què era això de la 

recerca en cures i per què era 
important per als pacients”

entrevista
entrevista Sara Bobet

MISSATGES

Per què va decidir ser infermera? La prime-
ra intenció va ser fer medicina i em vaig matri-
cular de COU (Curs d’Orientació Universitària) 
després d’acabar el batxillerat. Paral·lelament, 
vaig sol·licitar l’accés a infermeria, llavors Aju-
dant Tècnic Sanitari (ATS), perquè m’agradava 
això de la sanitat i treballar amb pacients. Quan 
ja s’havien iniciat les classes de COU, van sortir 
les llistes d’admesos per a ATS i jo estava en 

elles, de manera que vaig deixar COU i vaig co-
mençar infermeria.

Ha treballat més de quaranta anys a l’Hos-
pital Universitari Vall d’Hebron. Primer 
com infermera assistencial i, més tard, 
com investigadora. Quants anys va treba-
llar tenint cura dels pacients i com va ser 
de fer el pas al món de la recerca? Després 
d’acabar ATS l’any 1974, vaig treballar dos 
anys a Saragossa, a l’Hospital Clínic Univer-
sitari i l’any 1976 vaig començar a l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, a Barcelona, fins al 
1994, any en què vaig començar a treballar en 
recerca. De fet vaig deixar l’assistència per un 
problema d’esquena. Pocs anys abans, el 1991, 
vaig fer el Màster de Salut Pública a l’Institut 
Superior de Ciències Mèdiques de la Facultat 
de Salut Pública de L’Havana, a Cuba, i allà 
vaig realitzar els primers treballs d’investigació. 
En tornar, vaig continuar treballant en aquest 
camp i, el gener de 1994, es va convocar una 
plaça d’infermera de recerca. M’hi vaig presen-
tar i me la van donar i així vaig començar amb 
dedicació a temps complet a la investigació en 
infermeria.

En aquell moment, hi havia algú al nos-
tre país que es dediqués a la recerca en 
infermeria? No, dedicació a temps complet a 
la recerca en infermeria, no. Hi havia algunes 
infermeres, supervisores o adjuntes que com-
patibilitzaven altres activitats (com docència, 
formació o qualitat) amb la recerca. També hi 
havia infermeres que treballaven en grups de 
recerca mèdica en assajos clínics, però que no 
feien investigació infermera.
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aquest camp? Quants anys d’avantatge 
ens porten? Clarament, les referents interna-
cionals eren les nord-americanes i les canaden-
ques. Crec que el problema no són els anys que 
ens porten d’avantatge, sinó els recursos i els 
suports a nivell institucional i polític, que aquí 
no tenim. Allà la recerca en cures infermeres 
està més consolidada, en el cas concret dels Es-
tats Units, a través del National Institute of Nur-
sing Research. A l’Estat Espanyol, vam avançar 
força a finals dels anys 90 i inicis del 2000, però 
en aquests últims anys crec que aquest avanç 
s’ha frenat i, fins i tot, penso que hi ha hagut 
un gran retrocés. Actualment, per exemple, és 
molt difícil aconseguir finançament competitiu 
a nivell estatal per als projectes liderats per in-
fermeres.

Quines dificultats va trobar al comença-
ment? Estava molt sola? Hi havia altres 
companyes? Una de les dificultats impor-
tants va ser la reticència a què les infermeres 
poguéssim investigar soles i específicament en 
cures que, evidentment, era la nostra àrea d’ac-
tuació. Les infermeres, sempre hem hagut de 
demostrar les nostres capacitats molt més que 
altres professionals de la salut, i més encara en 
temes nous per a la nostra professió.
Tot i que mai he perdut el contacte amb les 
infermeres de la pràctica clínica i, per tant, amb 
l’assistència, sí que de vegades em trobava 
molt sola en alguns àmbits de la recerca, en els 
quals havia d’explicar i defensar què era això 
de la recerca en cures i per què era important 
per als pacients. Hi havia altres infermeres amb 
les quals feia projectes de recerca però, era de 
forma puntual, no hi havia un grup consolidat 
que continués desenvolupant altres projectes 
dins d’una línia de recerca establerta.

En aquests anys dedicats a la recerca, 
quins canvis més significatius destacaria? 
Potser el més destacable és que ara hi ha un 
gran nombre d’infermeres dedicades a la recer-
ca en cures o a la recerca en infermeria, i que 
moltes estan integrades en grups de recerca 
acreditats als Instituts de Recerca i liderats per 
una infermera. En aquest sentit, l’any 2010 es 
va crear el Grup de Recerca en Cures de Sa-
lut dins del Vall d’Hebron Institut de Recerca 

(VHIR). Actualment està inclòs dins l’àrea de 
Malalties Digestives i Hepàtiques. També, crec 
que en molts àmbits s’ha canviat la forma de 
treballar, sent més conscients de la importància 
de la recerca i de la importància d’aplicar els 
resultats obtinguts a la pràctica clínica.

Creu que l’evidència científica produïda 
per la recerca infermera té prou reconei-
xement, divulgació i aplicació? Crec que 
en aquest aspecte hem avançat bastant, però 
encara queda molt per fer. Cal dir que l’avanç 
ha estat molt desigual, depenent dels centres i 
de les comunitats autònomes. Un gran pas ha 
estat la posada en marxa del Programa d’Im-
plantació de Bones Pràctiques en Cures, gràcies 
a l’acord entre la Unitat d’Investigació en Cures 
de Salut (Investén-isciii), el Centre espanyol per 
a les cures de salut basades en l’evidència i l’As-
sociació d’Infermeres d’Ontario (RNAO). Tot i 
que, donada la limitació dels recursos per a la 
seva implantació, només s’ha pogut fer a nivell 
d’alguns centres del Sistema Nacional de Salut.

El seu treball d’investigació s’ha centrat 
en diversos temes: cures durant el puer-
peri, abordatge del dolor, atenció a pa-
cients crònics complexos... En destacaria 
algun? Em sento molt satisfeta amb tots els 
temes en els quals he treballat i, sobretot, amb 
els professionals dels diferents àmbits amb els 
quals he desenvolupat els projectes: llevadores, 
infermeres d’atenció primària, d’atenció hospi-

“A l’Estat Espanyol, vam 
avançar força en recerca 
infermera a finals dels anys 
90 i inicis del 2000, però en 
aquests últims anys penso que 
hi ha hagut un gran retrocés. 
Actualment, per exemple, 
és molt difícil aconseguir 
finançament competitiu a 
nivell estatal per als projectes 
liderats per infermeres”
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talària, etc. Tant en estudis a nivell monocèntric 
com en els estudis policèntrics, a Catalunya i 
fora de Catalunya.

Els resultats de les seves investigacions, 
com s’han aplicat? A banda de l’aplicació 
dels resultats a la pràctica, crec que un tema 
molt important és el canvi que comentava 
abans en la forma de treballar, donant més im-
portància als resultats de la recerca i a la seva 
aplicació. Tot i que no és una cosa tan genera-
litzada com seria desitjable, crec que s’ha avan-
çat molt en aquest aspecte.
Un dels projectes que vaig liderar, i del qual 
estic molt contenta, és un estudi policèntric, 
realitzat en tots els hospitals de l’Institut Català 
de la Salut; per validar l’escala EMINA que me-
sura el risc de desenvolupar nafres per pressió. 
A partir d’aquest estudi de validació, aquesta 
escala és la que es fa servir a tots els hospitals.

Vostè ha viscut el canvi de la infermeria 
dels darrers anys, especialment des que 
existeix el Grau en infermeria, els màsters 
i doctorats. La formació ara és molt supe-
rior a quan vostè va començar. Han notat 
un major interès per part de les inferme-
res joves per dedicar-se a la investigació? 
Sí que hi ha una major formació en metodo-
logia, estadística, etc. però no és suficient per 
poder desenvolupar projectes de recerca. Jo he 
parlat amb moltes infermeres que han acudit a 
demanar-me ajuda, perquè tenien grans pro-

blemes per poder elaborar la seva tesina per 
al màster o la seva tesi, atès que no els havien 
impartit coneixements suficients per poder fer-
ho. A més, moltes vegades, les persones que 
s’encarregaven de tutoritzar-les, tampoc tenien 
coneixements suficients per poder ajudar-les. 
Un altre problema és que, en molts casos, quan 
finalitzen la tesi o la tesina i obtenen el títol 
de màster o el doctorat, ja no continuen fent 
recerca.
Pel que fa a les infermeres joves, sí que algu-
nes estan motivades per fer recerca, però tam-
bé ho estan altres infermeres de més edat. El 
problema d’algunes infermeres joves que estan 
molt motivades és que no van a treballar a la 
pràctica clínica, sinó que es decanten més cap 
a la universitat, on tenen més facilitats per fer 
recerca que a l’àmbit assistencial.

Per què creu que és necessària la recerca 
en cures infermeres? Perquè és necessària 
per als malalts i per la població en general. 
La recerca infermera cobreix aspectes que no 
aborda la investigació biomèdica, en concret 
tota l’àrea de cures, que és de la nostra com-
petència.
A mi m’agradaria que la recerca no tingués 
“cognom”: en cures o en infermeria, biomèdi-
ca, etc., sinó que tots els professionals de la 
salut poguessin investigar conjuntament en els 
diferents aspectes relacionats amb la salut i la 
malaltia de les persones i de la població en ge-
neral. Però, mentre això no passi, jo he sigut i 
seré defensora de la investigació específica en 
cures infermeres.

A més de pressupost, què cal perquè la 
investigació infermera sigui de qualitat? 
La qualitat de la recerca no depèn dels mitjans 
que es tinguin per fer-la, depèn del rigor meto-
dològic amb el qual es desenvolupi. Es poden 
fer estudis de gran qualitat i baix pressupost.
A banda d’això, el que és molt important i ne-
cessari perquè la recerca en cures es desenvo-
lupi i es consolidi és que les direccions d’infer-
meria creguin en la necessitat que la pràctica 
clínica estigui basada en els resultats derivats 
d’una investigació rigorosa en cures inferme-
res. Evidentment, també hi ha d’haver infer-
meres que ho creguin i que estiguin formades 
per poder liderar o col·laborar en projectes de 

“M’agradaria que la recerca 
no tingués “cognom”: 

en cures o en infermeria, 
biomèdica, etc., sinó que 

tots els professionals de la 
salut poguessin investigar 

conjuntament en els diferents 
aspectes relacionats amb la 

salut i la malaltia de 
les persones i de la 

població en general”
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recerca en cures. Aquestes infermeres han de 
tenir els recursos necessaris per poder desen-
volupar els seus projectes que, entre d’altres, 
inclouen: accés a revistes científiques i bases de 
dades, temps institucional per poder treballar 

en els projectes (a part del temps personal que 
dedicaran, que no serà poc), persones exper-
tes en metodologia i estadística que les puguin 
assessorar, espais de treball amb tecnologia i 
software adequats. Amb tot això, s’evitaria que 

CARMEN FUENTELSAZ, AMB EL GRUP DE RECERCA QUE 
LIDERA A L’HOSPITAL VALL D’HEBRON DE BARCELONA.

A L’ENTREGA DELS PREMIS ICS.
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“És molt important la 
formació dels alumnes a la 

universitat, als quals se’ls ha 
de formar des de l’inici. Tots 

han de conèixer la manera de 
buscar i d’aplicar els resultats 

obtinguts amb la investigació”

infermeres que fan un projecte de recerca no 
en facin més, a causa de les dificultats que te-
nen per la pressió assistencial i per la manca de 
suport i de recursos per seguir amb una línia de 
recerca, desenvolupant altres projectes.
A més, és molt important la formació dels 
alumnes a la universitat, als quals se’ls ha de 
formar des de l’inici. Tots han de conèixer la 
manera de buscar i d’aplicar els resultats obtin-
guts amb la investigació. A més, han de tenir 
una formació bàsica en metodologia de la re-
cerca, i com que no tots hauran de realitzar-la, 
els que estiguin interessats podran fer una for-
mació més avançada posteriorment.[]

A LA REUNIÓ ANUAL DEL GETEI (GRUP INFERMER 
DE TREBALL EN MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL) 
DEL PASSAT MES D’OCTUBRE, A MADRID.

Pel que fa a les infermeres 
joves, sí que algunes estan 
motivades per fer recerca, 
però també ho estan altres 

infermeres de més edat. 
El problema d’algunes 

infermeres joves que estan 
molt motivades és que no 

van a treballar a la pràctica 
clínica, sinó que es decanten 

més cap a la universitat, 
on tenen més facilitats per 

fer recerca que a l’àmbit 
assistencial”
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LIDERAR,
NO ÉS 
OPCIONAL…
per LOURDES TERÉS 
Vocal del COILL Centres Sociosanitaris

DES DE FA ANYS, les infermeres reclamem el 
lideratge de la gestió i organització dels centres 
de llarga estada. Una competència que recla-
mem des de la responsabilitat i el coneixement 
que tenim de les necessitats assistencials d’una 
població que, a diferència del que passa en àre-
es d’hospitalització transitòria, està destinada a 
“viure” –de per vida, en la major part dels casos 
d’assistència geriàtrica– en aquests centres.

Des del COILL hem participat en un estudi que 
ha demostrat que, quan les infermeres tenen 
un major paper en el lideratge d’aquestes tas-
ques, disminueixen l’absentisme laboral i les 
baixes, millora l’estabilitat de les plantilles i s’in-
crementa el grau de satisfacció dels residents. 
L’estudi –cofinançat pel Consell de Col·legis 
Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida i desenvolupat sota el títol “La construc-
ció del Lideratge infermer en centres de llar-
ga estada: desenvolupament i validació de la 
Supportive Supervisory SCALE en el context es-
panyol”– es va realitzar en 37 centres i validava 
l’escala, en la seva versió en espanyol, com a 
guia per dissenyar intervencions per tal de mi-
llorar les capacitats del supervisor i per conèixer 
les necessitats del personal.

L’envelliment de la població, en especial, està 
provocant un increment de demanda de serveis 
de llarga estada i les infermeres hi hem de 
respondre. Assumir rols de supervisió, pro-
moure les relacions col·laboratives i treballar 
la motivació són imprescindibles perquè les 
infermeres desenvolupem la nostra professió 
amb plenitud. Liderar ja no és una opció, 
és obligat.[]
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LA INFERMERIA CONTINUA SENT avui una 
professió estereotipada, invisible i que treballa 
en silenci. Segueix havent-hi una tendència a 
considerar-la una feina relacionada amb certes 
tasques, com les cures i els injectables o simple-
ment basada a fer el seguiment de les ordres 
dels metges. La infermeria però, va molt més 
enllà de tot això i les infermeres tenen plena 
autonomia tècnica i científica. Aquest empo-
derament que desperta avui dia socialment, fa 
anys que es dóna, per exemple, en el camp de 
la cura de la Gent Gran.

A Lleida, la infermeria geriàtrica pública té els 
seus orígens a la Residència Hogar de San José, 
a l’antiga Maternitat, on la comunitat de reli-
gioses Congregació Filles de la Caritat Sant Vi-
cenç de Paül gestionaven un edifici que depe-
nia de la Diputació de Lleida i que acollia gent 
gran i persones en situació de pobresa. L’any 
1994 la Generalitat de Catalunya va assumir-ne 
les competències, traspassant el servei, recur-
sos i el personal al Departament de Benestar 
Social i Família. Un any més tard, es va obrir la 
Residència de Gent Gran Llar Sant Josep, ubica-
da al número 10 del carrer la Mercè de Lleida. 
El nou equipament, inaugurat ara fa 22 anys, 
té gairebé 4.000 metres quadrats, tres plantes 
i 54 habitacions: 36 dobles i 18 individuals. Ac-
tualment compta amb 90 places residencials i 
30 places de centre de dia (usuaris que estan 
al centre en horari flexible de 9 h a 18 h, de 
dilluns a divendres). Els residents tenen entre 
65 i 98 anys, tot i que la majoria estan entre els 
80 i 85 anys. La residència compta amb servei 
de rehabilitació fisioterapèutica, sala de tre-
balls manuals, gimnàs i perruqueria i es troba 
al 100% d’ocupació, amb una llista d’espera 
de tres anys.

“Quan tenir cura és més 
important que curar”

INFERMERES DE LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN LLAR SANT JOSEP

text i entrevista Sara Bobet

foto Estela Barbancho

MISSATGES
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JOSEP no se centra només a proporcionar les 
cures als residents, sinó que va molt més en-
llà. Les vuit infermeres que l’integren fan una 
gestió continuada de tot el que passa al centre 
i prenen tota mena de decisions que poden in-
cloure qualsevol àmbit, no només el sanitari o 
assistencial. Elles són allí sempre, les 24 hores 
els 365 dies de l’any. La infermera lidera i co-
ordina tots els auxiliars de la seva planta o torn 
i, en absència de la resta de professionals de 
l’equip, ella decideix. Per exemple, la residència 
disposa d’un metge de dilluns a divendres, de 
8 a 15 hores. Fora d’aquest horari la inferme-
ra pren la decisió davant un problema mèdic. 
La seva gestió s’estén a qüestions purament 
domèstiques o relacionades amb el correcte 
funcionament del centre. Un centre que s’or-
ganitza amb una direcció administrativa, un 
equip tècnic i una coordinadora en l’àmbit sa-
nitari i assistencial que, tot i trobar-se per sota 
de direcció, n’assumeix les responsabilitats en 
la seva absència.

L’equip d’infermeria de la Residència Llar Sant 
Josep el formen les infermeres Rosa Sánchez, 
Núria Fontanet, Núria Roure, Vera Anghel, Jos 
Farreny, Àngels Boix i els infermers David Vilalta 
i Juan Canales. Les coordinadores assistencials 
són la Maria España Merino i la Pilar Cónsul, 
dues professionals que han viscut en primera 
persona la introducció de la infermeria en el 
món de la cura de la gent gran, tasca realitza-
da tradicionalment bé per les famílies o bé per 
monges. Merino va ser pionera en esdevenir 
una de les dues infermeres que van entrar a 
treballar a la Llar Sant Josep l’any 1986 (l’altra 
infermera era una monja). Explica que “l’aug-
ment de la infermeria va ser progressiu, cada 
cop hi havia més infermeres fins que, el 1990, 
es va crear la figura de supervisora d’inferme-
ria”. Una figura que va ocupar ella mateixa fins 
que es va efectuar el traspàs de competències a 
la Generalitat de Catalunya. Des de llavors, les 
supervisores s’anomenen coordinadores assis-
tencials. Maria España Merino, a punt de jubi-
lar-se, exerceix ara de coordinadora assistencial 
a la Residència Llar Sant Josep un cop a la set-
mana. Durant la resta de dies ho fa la Pilar Cón-
sul, infermera amb molta experiència que ens 
explica que 25 anys enrere “no hi havia psicò-

MARÍA ESPAÑA MERINO.
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legs o terapeutes, la infermera ho feia tot. Ara, 
a la residència hi ha un equip interdisciplinari 
però quan no hi són, la infermera és qui deci-
deix”. La coordinadora és també la responsable 
higiènic-sanitària del centre (signa els menús, 
controla si hi ha un problema de salmonel·losi, 
etc.) i ens parla de la importància del tracta-
ment integral de l’usuari del centre. “Els resi-
dents són a casa seva i s’han de trobar a gust 
amb el personal o amb el company d’habitació. 
Cal, a més, que la relació amb les famílies sigui 
bona, treballar junts i prendre decisions globals 
i consensuades”. La Pilar destaca la rellevància 
del tractament integral del resident, sense obli-
dar la medicació que, òbviament, és important 
-es fan, fins i tot, tractaments preventius com 
si estiguessin a l’atenció primària. Tot i l’ex-
haustiu seguiment diari a nivell farmacològic, 
Cónsul insisteix en la flexibilitat. “Cal prendre la 
medicació, seguir les dietes,… però cal valorar 
sempre la persona globalment davant de qual-
sevol decisió. Solucionar problemes de l’entorn 
familiar o treballar l’aspecte humà és la millor 
pastilla”, diu la responsable. Ella i la resta de 
l’equip d’infermeria treballen per garantir una 
atenció sanitària adequada, donant confort i 
ajuda als residents i també a les seves famílies.

entrevista
Quines malalties pateixen els residents? 
N’hi ha que no necessiten atenció mèdi-
ca? La majoria dels usuaris presenten malalti-
es cròniques com diabetis, hipertensió arterial 
(HTA), insuficiència cardíaca, malaltia pulmonar 
obstructiva crònica (EPOC), artrosi, insuficièn-
cia renal moderada (IRC), demències i malaltia 
d’Alzheimer. A més, cal sumar-hi totes les limi-
tacions pròpies de la gent gran, tant cognitives, 
motores com sensitives. Cada cop més tots els 
residents precisen atenció sanitària, ja sigui per 
controlar les seves patologies cròniques o bé 
per atendre episodis aguts o de final de vida.

Quantes infermeres formen l’equip i qui-
nes competències assistencials tenen? El 
nostre equip és de 8 infermeres i dóna servei 

PILAR CÓNSUL, LA NOVA SUPERVISORA D’INFERMERIA.
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ra és la responsable de garantir una adequada 
atenció sanitària, de donar confort i ajuda a la 
persona i també a les famílies. No s’ha d’obli-
dar que, a la residència, les famílies són una 
part molt important en la presa de decisions 
conjuntes que es fan amb els professionals del 
centre, tant en la participació de les cures del 
resident, com en el consell de participació on 
es parla, per exemple, de les modificacions del 
règim intern o de les obres de la residència. La 
infermera és la responsable de l’aspecte farma-
cològic, de les dietes i del pla de cures -que 
es fa de forma personalitzada a cada resident. 
Cada infermera lidera i coordina tots els auxi-
liars de la seva planta o torn. A més les infer-
meres, juntament amb els auxiliars de geriatria, 
són els professionals que donen cobertura les 
24 hores. Per tant, en absència de la resta de 
professionals de l’equip tècnic, la infermera és 
la que haurà de prendre les mesures adreçades 
a garantir una adequada atenció a les necessi-
tats dels residents, siguin sanitàries o globals, i 
així aconseguir el bon funcionament del centre.

A la Llar Sant Josep, els treballadors vé-
nen d’altres especialitats o sempre s’han 
dedicat a la geriatria? Alguns professionals 
sí i d’altres no. Actualment però, tota la nostra 
plantilla fa més de 8 anys que treballa al centre 
i la majoria de les infermeres té l’especialitat 
de geriatria.

Amb quins altres professionals compta el 
centre? Actualment està integrat per un equip 
interdisciplinari format per una quarantena 
d’auxiliars de geriatria, dos fisioterapeutes, un 
metge, una psicòloga, una treballadora social, 
un terapeuta ocupacional, una animadora so-
ciocultural i un servei extern, cada 15 dies, de 
podologia i psiquiatria. El centre també disposa 
d’altres serveis com cuina, neteja, bugaderia, ser-
veis externs de manteniment i personal de por-
teria dirigits per l’administradora i la directora.

Els pacients geriàtrics poden tenir con-
dicions complexes de salut. Són fràgils i 
amb una comorbitat associada. Com es 
pot treballar millor amb ells? Fent un pla 
d’atenció individual i integral a cada resident 
en què intervenen tots els professionals del 
centre. Els diferents membres de l’equip inter-

EL GIMNÀS.
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disciplinari analitzen les necessitats d’atenció i 
suports de la persona usuària, dissenyant les 
estratègies d’actuació, implementar-les i avalu-
ar-les, deixant constància en el Pla Interdiscipli-
nari d’Atenció Individualitzada (PIAI). Es fa una 
reunió setmanal, amb tot l’equip, on s’avalua 
el resident programat, es posen en comú els 
objectius de cada professional respecte a cada 
resident i, entre tots, consensuem l’objectiu 
principal a treballar. Després es comunica i se 
signa amb el vistiplau del resident i/o família.

Quins trets diferencials tenen aquests pa-
cients respecte a altres? El nostre centre és 
la seva llar, per tant, per ells i per nosaltres són 
residents -no pacients- que participen en les 
decisions, respectant la seva voluntat en allò 
que els afecta, ja sigui referent a la salut, a les 
condicions de vida o activitats. La nostra polí-
tica de qualitat és satisfer les expectatives i les 
necessitats de les persones usuàries i les seves 
famílies, proporcionant suport, confort, benes-
tar i autonomia personal i social.

Com encareu, des de la infermeria, la im-
paciència i frustració dels pacients gerià-
trics? Amb molta paciència i empatia. Escolta 
activa, relació d’ajuda i tenint el suport de tots 
els treballadors del centre i la participació de 
les famílies.

Què és el millor de treballar amb gent 
gran? I el més difícil? El millor, poder acom-
panyar a la persona en la darrera etapa de la 
vida i preservar la seva dignitat fins a la seva 
mort. El més difícil és poder conciliar les volun-
tats del resident i la família amb l’organització 
del centre.

Quines mesures no farmacològiques re-
alitzeu envers els pacients? Fem promoció 
de la salut, contenció verbal i, sobretot, suport 
emocional i acompanyament.

Quina valoració faríeu de la infermeria 
geriàtrica com especialitat? Està prou re-
coneguda? La infermeria geriàtrica no està 
gens reconeguda socialment. Encara avui les 
alumnes d’infermeria, quan fan les pràctiques 
al nostre centre, queden sorpreses del paper de 
la infermera dins la residència.[]
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PROTOCOL D’ACOLLIDA A LA 
RESIDÈNCIA LLAR SANT JOSEP

Davant un nou ingrés, arriba un informe mèdic que és estudiat pels membres de l’equip 
interdisciplinari, direcció i la coordinadora. Després es fa una entrevista amb el resident 
(si el seu estat ho permet) i la família per conèixer hàbits, gustos, creences, aficions, etc. 
i l’estat de salut de la persona. Tota aquesta informació estableix les característiques del 
resident. Abans del dia de l’ingrés, tots els professionals es reuneixen per decidir quina 
és l’habitació més idònia per aquesta persona.

El dia de l’ingrés es torna a fer una acollida i se’ls assigna una auxiliar de referència. 
Es fa llavors una reunió sanitària amb el metge, la infermera, l’auxiliar de referència, 
la família i el resident. Tot seguit, s’acompanya l’usuari a la seva habitació, es col·loca 
la roba i pertinences, se li explica tot i, els primers dies, es fa un seguiment per part 
de tots els professionals i s’estableixen les pautes del que necessita aquella persona. 
El protocol d’acollida és molt important i té l’objectiu de protegir i cuidar la persona 
perquè l’adaptació a la residència –casa seva, a partir d’aquell moment– sigui el menys 
traumàtica possible.[]

EQUIP D’INFERMERIA DEL TORN DE NIT.
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MERITXELL GÓMEZ FIGUERES és la infer-
mera de la Sala de Venipunció Assistida 
que la Fundació Arrels Sant Ignasi gestio-
na al Centre Històric de Lleida. Desenes de 
toxicòmans utilitzen aquest equipament, 
obert des del 2009, per injectar-se la seva 
dosi en un espai higiènic i assistencial 
controlat per disminuir els riscos que es 
deriven de la seva drogodependència. 
Acompanyada per la seva companya, la 
treballadora social Raquel Iturralde, la-
menten la manca d’infermeres que es pre-
senten per aquest servei. La conversa amb 
la Meritxell és agradable i parla del servei 
amb una humanitat que difumina la imat-
ge de dramatisme que ens ve al cap quan 
pensem en aquests tipus de servei.

“El més important és 
comptar amb més 
infermeres i ens costa 
molt trobar-les”
Meritxell Gómez és la infermera de la Sala de Venipunció 
Assistida del programa de Reducció de Danys, 
de la Fundació Arrels Sant Ignasi

text i entrevista Rafa Gimena

foto Estela Barbancho

MISSATGES
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Que és una sala de venipunció as-
sistida? Una sala de venipunció assis-
tida consisteix en un espai on les per-
sones amb drogodependències puguin 
consumir, normalment cocaïna o heroïna, via 
injectada d’una manera higiènica i controlada.

Quin és l’objectiu o objectius d’aquest 
equipament? La funció principal és la dismi-
nució de riscos per aquestes persones usuàries. 
Es tracta d’aconseguir una venipunció higièni-

ca: que es puguin rentar les mans, que trobin 
bé la vena... Aquest control de la sala disminu-
eix el risc de mort per sobredosi dels usuaris. 
Procurem augmentar la qualitat de vida dels 
pacients. Evitar que comparteixin xeringa. En 
definitiva, treballem per eliminar els riscos de 
malalties i contagis per manca d’higiene, i els 
de sobredosi per manca d’assistència sanitària.

Aquest espai també potencia la segure-
tat, participant en el Programa d’Inter-
canvi de Xeringues? Sí. A tots els usuaris se’ls 
facilita xeringa, cassoleta, tovallola amb alco-
hol i aigua esterilitzada, amb la finalitat que no 
comparteixen el material. Una vegada utilitzat 
aquest material, el deixen en un contenidor per 
a la seva destrucció.

“A tots els usuaris se’ls facilita 
xeringa, cassoleta, tovallola amb 
alcohol i aigua esterilitzada, amb 
la finalitat que no comparteixen 
el material. Una vegada utilitzat 
aquest material, el deixen en 
un contenidor per a la seva 
destrucció”
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Normalment estem una infermera i una treba-
lladora social.

Quines són les funcions d’una infermera? 
La meva funció és controlar que la sala estigui en 
les condicions higièniques que mencionàvem. 
Però també realitzo altres tasques com la realit-
zació de proves per a la detecció del VIH i l’He-
patitis C. Aquestes analítiques són molt profito-
ses perquè de fet, des que s’ha obert la sala, han 
disminuït els casos de contagis de VIH. Durant 
la campanya de la grip també dispensem vacu-
nes i també realitzem cures, entre altres coses.

Els pacients demanen aquestes proves o 
els convideu a fer-se aquests controls? Pel 

que fa a les cures, venen directament perquè 
els curem aquí. És difícil, o poc habitual, que 
aquestes persones vagin al circuit normalitzat 
de Centres d’Atenció Primària. Venen aquí i els 
fem les cures que necessitin. En el cas de les 
proves del VIH i de l’Hepatitis C, n’hi ha que es-
tan conscienciats, i altres que no. Però, si veiem 
el risc, com que vénen de forma assídua, mirem 
d’anar convencent-los que es facin les proves 
corresponents. Al final, t’agafen confiança i es 
fan les anàlisis.

Com us guanyeu la seva confiança? Són 
tants els dies que ens veiem que, al final, veuen 
que vetlles pel seu bé. De fet, no estan acos-
tumats al fet que s’estigui tan pendent d’ells i 
això ho agraeixen. Confien. I es fan les proves.
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arrels “Es tracta 
d’aconseguir una 
venipunció higiènica: 
que es puguin rentar 
les mans, que trobin 
bé la vena... En 
definitiva, treballem 
per eliminar els riscos 
de malalties i contagis 
per manca d’higiene, 
i els de sobredosi per 
manca d’assistència 
sanitària”
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que des de fora no es veu, es tracta d’un col-
lectiu molt agraït. Potser no t’ho diuen com 
una altra persona. Amb el seu gest, sembla 
que per ells no hi ha ningú com nosaltres que 
els cuidem.

I el menys agradable? El fet que, a vegades, 
molts venen amb la síndrome d’abstinència, 
nerviosos i els hem d’anar tranquil·litzant i fer 
“com de policies” dient-los el que poden i el 
que no poden fer. Veiem com la seva addicció 
els fa comportar-se com a nens petits que no 
es poden esperar. Però els hem d’insistir i cui-
dar perquè s’injectin en les millors condicions 
possibles.

Anècdotes? Moltes (riu en pensar-hi). Recor-
do un cas en què vaig revertir una sobredosi, 
i l’endemà, l’usuari em va venir amb 20 euros 
per agrair-me que li salvés la vida.

Davant els consumidors, hi ha temptació 
d’anar més enllà de l’assistència intentant 
reeducar... La meva funció és assistencial. Tot 
i això, quan creem aquest vincle de confiança, 
sempre que el pacient vol, podem anar més en-
llà amb consells i recomanacions. Quan arriba 
el moment tu ja veus el que necessiten, és a 
partir d’aquí que podem fer un procés de mi-
llora. Però, el nostre objectiu no és que surtin 
de la droga. El nostre objectiu és que, ja que 
consumeixen, ho facin amb les garanties que 
els puguem facilitar. Nosaltres ni jutgem, ni in-
tentem convèncer de res. Respectem i cuidem 
les persones.

És especialment dur veure com les per-
sones van perdent qualitat de vida? En 
infermeria hi ha altres serveis que també són 
molt durs i veus com els malalts es degraden. 
Recordo la meva etapa en pal·liatius i amb ma-
lalts terminals, on també veies com s’anàvem 
apagant...

Penses que es podria fer alguna cosa mi-
llor pel servei? Sempre calen més recursos. 
Tenir més espai. Poder ampliar l’horari. Ara els 
usuaris s’adaptem a la nostra jornada però, 
amb més hores, el servei seria millor. Són per-
sones que, en molts casos, el primer que fan 
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al matí és consumir. Però, el més important és 
comptar amb més infermeres i ens costa molt 
trobar-les.

No es presenten suficients infermeres per 
aquest servei? No. Sempre busquem profes-
sionals amb certa experiència, no necessària-
ment en sales de venipunció. Però, costa molt 
que es presentin. El perfil que busquem són 
professionals amb experiència en entitats del 
tercer sector; o amb tracte amb col·lectius en 
risc d’exclusió social.

Què és el que frena als professionals a 
presentar-se a aquest tipus de places? 
Aquest servei és molt diferent d’una atenció 
hospitalària. Els pacients són crònics. Gene-
ralment, no hi ha una millora o solució de la 

seva situació. Moltes vegades, tot el contrari. 
El paper de la infermera de la sala és per pa-
rar el cop d’aquesta situació. No es fan cures 
molt especialitzades, però és una funció molt 
necessària per garantir un mínim en l’atenció 
d’aquestes persones.

Aquests serveis acostumen a generar re-
buig dels veïns... Alguns veïns són recelosos 
a aquest tipus de servei. Però, nosaltres no atra-
iem els consumidors. Hem vingut on estaven 
els consumidors. 
Aquest equipament no incentiva el consum, 
només dona unes certes garanties higièniques 
i assistencials. Així mateix, donem una alter-
nativa als usuaris que, abans d’obrir la sala, 
s’amagaven en portals o racons del barri per 
consumir.[]

“Busquem professionals amb experiència en el tercer 
sector o amb col·lectius en risc d’exclusió social”



ARRELS SANT IGNASI

LA FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI DE LOIOLA neix en el si de la comunitat parroquial de Sant Ignasi 
de Loiola de Lleida, que decideix fer una opció clara d’atenció a les persones més desafavorides de la 
ciutat. Per això es du a terme, durant l’estiu de 1993, una campanya d’entrepans per a les persones 
que arriben a Lleida per la campanya de fruita. D’aquesta se’n desprèn la necessitat de fer front a una 
problemàtica complexa; per això el 1994 es crea la Fundació amb els seus dos primers programes, 
subratllats per la paraula emblemàtica “arrels”: Arrels Centre Obert i Arrels Reinserció.

Des d’aleshores, la fundació ha anat creixent i s’han anat desenvolupant diversos programes; són els 
programes Arrels. Aquests programes són independents els uns dels altres, però estan estructurats 
seguint un procés educatiu: acostament, tractament, creixement. D’aquesta manera volem acollir la 
persona en el moment en què ella es troba, donant-li la resposta que en aquest moment necessita, i 
promovent que comenci un procés de canvi i de creixement personal que el dugui a la integració social.

ARRELS CENTRE OBERT és un centre de dia per atendre a les 
persones que es troben en situació de sense llar de la ciutat de 
Lleida.

ARRELS SERVEI D’ALIMENTS (La botigueta) és un recurs que 
s’emmarca en els programes d’acostament. Va començar l’any 
2002 i actualment està ubicat als baixos del carrer Bruc, número 
2 de Lleida.

ARRELS REDUCCIÓ DE DANYS és un programa dirigit a perso-
nes toxicòmanes que estan consumint en actiu. En aquest centre 
s’ofereix atenció social i sanitària a les persones que acaben d’ar-
ribar a la ciutat, a les persones que tenen forta vinculació amb la 
institució i a les que formen part del col·lectiu.

ARRELS REINSERCIÓ, o la comunitat terapèutica, és un progra-
ma d’ajut al toxicòman inclòs dins els programes de tractament 
d’Arrels/Sant Ignasi. Treballem i ens movem per la rehabilitació, 
reinserció i procés de creixement de la persona acollint i acompa-
nyant en tot moment.

ARRELS ACOMPANYAMENT és un programa ambulatori per a 
persones en tractament de dependències, persones amb neces-
sitat d’acompanyament de situacions vitals estressants, persones 
en llista d’espera cap a comunitats terapèutiques, etc.

ARRELS UNITAT DEPENDENT és un programa d’acollida de do-
nes que viuen en situació de privació de llibertat (règim obert), 
en un pis d’inserció on poden trobar suport bàsic per al seu crei-
xement personal i inclusió sociolaboral.[]

FONT www.arrelssantignasi.cat
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LA MÒNICA VALDÉS és infermera des de fa 
dinou anys. Ha treballat en diferents llocs, 
tant al sector públic com privat. La seva 
entrada en el món de la gestió infermera 
es remunta al 2010 com a Coordinadora 
del Bloc Quirúrgic durant tres anys. Des-
prés va realitzar tasques de supervisora 
en el mateix servei, una feina que ha fet 
durant quatre anys fins a assumir, tot just 
fa ara dos mesos, la direcció d’Infermeria 
de Clínica de Ponent, tasca que compagi-
na amb un Màster per seguir formant-se 
en l’àmbit sanitari.

entrevista
entrevista Sara Bobet

foto Estela Barbancho

MISSATGES

En aquesta nova etapa, quina serà la fun-
ció principal de la direcció d’Infermeria a 
Clínica de Ponent? En aquests primers mesos, 
com és lògic, dedico molt de temps a conèixer 
els processos clínics i administratius que lidero. 
Considero que des de l’àrea d’infermeria serà 
fonamental continuar contribuint en l’assoli-
ment dels objectius estratègics plantejats per 
la Clínica en l’àmbit assistencial: és a dir, vet-
llar per mantenir els nivells de professionalitat 
i qualitat assistencial, alhora que tracte envers 
les persones i treballar en equip i donar eines 
perquè els professionals puguin créixer amb el 
centre. Serà també molt important la partici-
pació i l’aportació de valor per part del nostre 
equip als comitès específics de la clínica: segu-
retat, ètica, gestió de recursos humans, entorn 
laboral, coordinació de programes, iniciatives 
de responsabilitat corporativa...

Hi haurà canvis en la gestió dels serveis 
d’infermeria? Quins? Cal tenir en compte 
que la meva incorporació a Clínica de Ponent 
és molt recent i ara mateix em trobo en la fase 
de revisió i actualització del model anterior. Per 
tant, em sento més còmoda parlant de la po-
tenciació de determinades dinàmiques ja inicia-
des i que considero positives (com ara el treball 
en equip), que parlar de canvis estrictament. 
D’entrada, he de dir que he pogut constatar 
que el centre compta amb un gran equip pro-
fessional la qual cosa, juntament amb altres as-
pectes, fa que sigui un gran referent en l’àmbit 
de la medicina privada a Lleida.
El meu repte és contribuir a mantenir i millorar, 
si és possible, aquest gran nivell professional 
perquè treballar a Clínica de Ponent continuï 
sent un orgull per als treballadors.

Quines són les línies estratègiques del seu 
projecte i a què vol donar més prioritat? 
Considero que hi ha diverses línies prioritàries. 
Les resumiria de la següent manera: 
D’una banda, cal incorporar la visió estratègica 
en la nostra feina del dia a dia, contextualitzar 
cadascuna de les accions que fa el col·lectiu 
que dirigeixo en el marc de l’evolució que anirà 
fent la clínica, així com contribuir en la definició 
de la cartera de serveis amb criteris de deman-
da i alineada a l’estratègia. 
A més, fomentarem el treball amb altres pro-
fessionals, formant equips interdisciplinaris per 
aconseguir objectius comuns. Una altra fita re-
llevant és la generació de noves oportunitats 
per la professió infermera, nous rols i noves 
habilitats, sempre en la mesura de les possibili-
tats que ofereix un centre ‘petit’, amb els seus 
avantatges i els seus inconvenients. Finalment, 
considero també important transmetre que cal 
abordar canvis sense por, fomentant la proac-
tivitat dins del col·lectiu d’infermeria i transme-
tent el suport que tots necessitem.

MÒNICA VALDÉS, 
nova directora d’Infermeria 

de Clínica de Ponent
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“Des de l’àrea 
d’infermeria serà 
fonamental continuar 
contribuint en 
l’assoliment dels 
objectius estratègics 
plantejats per Clínica 
de Ponent en l’àmbit 
assistencial”
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“Una altra fita rellevant 
és la generació de noves 
oportunitats per la 
professió infermera, nous 
rols i noves habilitats, 
sempre en la mesura de les 
possibilitats que ofereix 
un centre ‘petit’, amb els 
seus avantatges i els seus 
inconvenients”
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primer lloc, potenciarem la planificació de cu-
res. Tenim un model conceptual basat en les 
necessitats de la persona, a partir del que es 
planifiquen unes cures d’àmbit integral amb la 
màxima qualitat.
No podem oblidar la qualitat: avaluar la qua-
litat de les cures d’infermeria administrades, 
definint uns indicadors que analitzarem i en 
valorarem els resultats per fomentar la millora 
continua de la pràctica infermera.
D’altra banda, dedicarem esforços a la gestió 
de persones. És imprescindible que la clínica 
s’organitzi de manera que els professionals 
participin en la gestió i aquests estiguin satis-
fets, motivats, implicats i compromesos.
Una altra qüestió important és la comunicació. 
En aquest sentit, treballarem per millorar-la, 
facilitant-la entre els nivells assistencials i direc-
tius, garantint una transmissió clara i directa, i 
gestionant la coordinació de circuits.
I finalment, altres objectius de la meva direcció 
són també el foment de la qualitat assistencial 
i la formació, així com l’eliminació progressiva 
del paper i la informatització dels registres.

Es faran accions dirigides a donar més vi-
sibilitat a la tasca infermera? Quines? Sí, la 
meva intenció és que el col·lectiu d’infermeria 
(i auxiliars, tècnics, etc.) participi en projectes 
multidisciplinaris on diferents professionals for-
min part d’un objectiu comú i així augmentar 
el nostre valor professional.

El treball en equip i la comunicació entre 
els professionals d’infermeria, es fomen-
tarà d’alguna manera? És fonamental que 
Clínica de Ponent i els que ara liderem l’equip 
de gestió intentem fomentar la col·laboració i 
l’intercanvi professional entre els treballadors. 
Hem de procurar posar tots els mitjans possi-
bles per a tenir una bona comunicació interna 
amb la consegüent millora del clima laboral. A 
més, té una especial rellevància per a l’àrea de 
RRHH en el moment d’endegar plans de forma-
ció i comprometre-hi els professionals.
En aquest sentit, una de les eines que volem 
treballar és l’elaboració d’un pla d’acollida per 
als nous treballadors, amb l’objectiu que se 
sentin ràpidament part del projecte i entenguin 
que cada persona passa a ser una peça clau de 
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l’equip. Un altre aspecte que es contempla és 
implementar una eina de comunicació que fa-
ciliti la comunicació interna entre professionals.

Pel que fa a les noves tecnologies i a la 
formació contínua, quina rellevància se’ls 
donarà? Estem començant a desenvolupar el 
Pla de formació dels pròxims dos anys, basat 
en les necessitats dels nostres professionals. Cal 
dir que Clínica de Ponent té un pla d’inversions 
important i estem en procés de reforma de les 
instal·lacions. En aquest sentit, les noves àrees 
que es van obrint estan dotades de mitjans tec-
nològics que permeten avançar en la línia de 
tenir la història clínica digital, incloent-hi el pla 
de cures i l’evolutiu d’infermeria; de fet, hi ha 
una part de la història que ja ho està, sobretot 
la part més mèdica, i estem treballant en la in-
corporació de les dades d’infermeria.
D’altra banda, està previst també renovar al-
guns equipaments assistencials per assegu-
rar-nos que les eines que el centre ofereix als 
professionals siguin les més adequades.[]

“Potenciarem la planificació 
de cures. Tenim un model 

conceptual, basat en les 
necessitats de la persona, a 

partir del qual es planifiquen 
unes cures d’àmbit integral 

amb la màxima qualitat”

“Clínica de Ponent té un 
pla d’inversions important i 
estem en procés de reforma. 

En aquest sentit, les noves 
àrees que es van obrint 

estan dotades de mitjans 
tecnològics que permeten 

avançar en la línia de tenir 
la història clínica digital, 

incloent-hi el pla de cures”
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CLÍNICA DE PONENT
COMUNICAT D’OBRES

A PRINCIPIS D’ANY, Clínica de Ponent va ini-
ciar un important procés d’anàlisi i avaluació 
de les necessitats de renovació, tant de la part 
d’hospitalització com de la part de les consul-
tes externes.

El resultat ha estat un ambiciós projecte de 
renovació d’instal·lacions, espais, tecnologia i 
material sanitari amb l’objectiu de poder ga-
rantir una estada el més confortable possible 
per als nostres pacients i el millor i més actual 
entorn de treball per als nostres professionals.
S’han dut a terme les obres de renovació de 
les sales de parts que estan situades en la 
planta 4 d’Hospitalització.

La reforma de les sales de parts, amb un total 
de 100 m², ha contemplat la reforma integral 
de les dues sales de parts i la incorporació de 
la banyera de dilatació –equipament que fa-
cilita els parts, els escurça i els fa menys do-
lorosos–.

Ara mateix també s’estan executant les obres 
de la planta 2 d’Hospitalització i està previst 
que finalitzin al desembre. En aquesta planta, 
que consta de 480 m², s’estan construint 13 
habitacions i despatxos de suport.

Un cop finalitzades les obres de l’edifici d’Hos-
pitalització, s’iniciaran les obres en l’edifici de 
Consultes Externes, que es duran a terme en 
dues fases, ja que com es reforma tot l’edifici 
(un total de 5 plantes més la planta baixa), 
no volem aturar l’activitat de consulta. En la 
primera fase, que començarà el mes vinent, es 
farà la planta baixa, la planta 1 i la planta 4. 
Un cop acabada la primera fase, es comença-
rà la segona i es faran la planta 2, la planta 3 
i la planta 5.

L’Àrea quirúrgica de la 6a planta serà refor-
mada a l’estiu del 2018.[]

CLÍNICA DE PONENT



25 de novembre

PER UNA 
CATALUNYA LLIURE 

DE VIOLÈNCIES 
SEXUALS

#JoTambé

EL 25 DE NOVEMBRE va ser declarat Dia 
internacional contra la violència de gènere 
durant el primer Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà 
(Colòmbia) l’any 1981. En aquesta trobada les 
dones van denunciar la violència de gènere en 
l’àmbit domèstic i la violació i l’assetjament 

sexual en l’àmbit dels governs, incloent-
hi la tortura i els abusos que patien moltes 
presoneres polítiques. 

Es va escollir aquest dia per commemorar el 
violent assassinat de les germanes i activistes 
polítiques Minerva, Patria i Maria Teresa Mi-
rabal, que van morir a mans de la policia se-
creta del dictador Rafael Trujillo a la República 
Dominicana mentre anaven a Puerto Plata a 
visitar els seus marits empresonats el 25 de 
novembre de 1960. Els seus cadàvers destros-
sats van aparèixer al fons d’un barranc. Ade-
la (Dedé) Miraval va ser l’única germana que 
va sobreviure i va morir el 2014 a Bèlgica als 
88 anys. Per al moviment popular i feminista 
de la República Dominicana, històricament, 
aquestes dones han simbolitzat la lluita i la 
resistència. El 1999, l’ONU va donar caràcter 
oficial a aquesta data.[]

INSTITUT CATALÀ DE LA DONA. GENCAT
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Infermeres del COILL reben el 
premi a la millor comunicació oral 

d’Infermeria Pediàtrica
L’estudi va ser el millor del X Congrés de l’ACIP, celebrat a Lloret de Mar

CINC INFERMERES del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL), Lorena Lendínez, 
Ana Lavedán, Andrea Miró, Violeta Tapia, Mar Sánchez i la neonatòloga Albana Puig es van endur 
el premi a la millor comunicació oral del X Congrés de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica 
(ACIP) que es va celebrar del 19 al 21 d’octubre a Lloret de Mar (Girona). El reconeixement va ser 
atorgat pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya que va triar l’estudi entre les 
seixanta comunicacions orals que es van presentar al congrés pediàtric.[] 
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PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA 
Y FACTORES ASOCIADOS EN LA 
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO NEONATAL
Autoras: Lorena Lendínez, Ana Lavedán,
 Andrea Miró, Violeta Tapia, Mar Sánchez 
(enfermeras) y Albana Puig (neonatóloga).

INTRODUCCIÓN
La evidencia actual arroja que uno de los beneficios 
de la atención domiciliaria es que favorece la lactan-
cia materna, asociándose además a una mayor dura-
ción de ésta. El presente estudio pretende servir de 
base para conocer el contexto actual y constituir la 
base para implementar nuevas estrategias útiles en la 
instauración y mantenimiento de la LM en la HODO 
Neonatal. 

OBJETIVO
Estimar la prevalencia de lactancia materna en el Pro-
grama de Hospitalización Domiciliaria Neonatal así 
como identificar sus factores asociados.

MÉTODO
• Diseño: Se trata de un estudio observacional, des-
criptivo, de carácter longitudinal.
• Medida de la muestra: La muestra total resultan-
te es de 507 individuos.
• Ámbito de estudio: HODO Neonatal Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.
• Sujetos/participantes: RN incluidos en el progra-
ma de Hospitalización a Domicilio Neonatal  durante 
el periodo de 2006 a 2016, ambos inclusive.
• Variables de estudio: Variable dependiente: Tipo 
de lactancia (Lactancia Materna/Lactancia artificial/
Lactancia Mixta). Variables independientes: diagnós-
tico principal, gestación múltiple, etnia, padres inmi-
grantes, semanas de gestación, peso al nacer, días 
de vida, peso al alta, incremento de peso, días de 
ingreso y número de visitas de enfermería.
• Procedimiento utilizado para la obtención de 
datos: La recogida de datos se realizó a partir del 
programa informático (Microsoft Access) utilizado en 
el servicio de Hospitalización Domiciliaria. Se proce-
dió al registro desde el ingreso del RN en el programa 
hasta el alta.
• Análisis estadístico: Se ha realizado un análisis 
descriptivo de la muestra utilizando para los datos 
cuantitativos medidas de tendencia central y de dis-
persión, y para los datos cualitativos medidas de dis-
tribución de frecuencias. Para el análisis bivariante de 
los factores asociados se ha utilizado la prueba X2 
para los datos cualitativos y la prueba t-Student para 
los datos cuantitativos. Se consideraron significativos 
todos aquellos valores de p < 0,05.

RESULTADOS
La muestra resultante fue de 507 Recién Nacidos. De 
éstos, el 15,4% tuvieron que excluirse por no cumplir 

con los criterios de inclusión en el programa. Final-
mente, la muestra total estudiada fue de 429 Recién 
Nacidos.
El 48,7% de la muestra tomaban Lactancia Mater-
na exclusiva, frente al 31,3% que tomaban Lactancia 
Mixta y el 20% que tomaban lactancia artificial.
El análisis bivariado arroja diferencias significativas en 
caso de gestación múltiple (p=0,001), en la que la 
LM representa el 32,4% frente al 51,9% de Lactancia 
Mixta. En la cultura árabe predomina la práctica de 
LM, frente a la etnia gitana donde prevalece la Lac-
tancia Artificial o Mixta, existiendo diferencias signifi-
cativas (p=0,009). Por otra parte, se han observado 
diferencias significativas en relación a las semanas de 
gestación (p=0,003), existiendo una mayor preva-
lencia de Lactancia Materna en prematuros extremos 
(<28 SG) en atención domiciliaria. No se observaron 
diferencias significativas en relación al diagnóstico 
principal. Por otra parte, en relación a las variables 
cuantitativas no se observaron diferencias significa-
tivas entre la alimentación por LM y el peso al nacer, 
el peso al alta hospitalaria, el incremento de peso en 
los últimos 7 días, el número de visitas de enfermería 
o los días de ingreso. Sin embargo, sí se obtuvo aso-
ciación estadística para los días de vida, siendo mayor 
la prevalencia de LM a mayor edad del recién nacido. 

CONCLUSIONES
Casi la mitad de los RN incluidos en el Programa to-
maba Lactancia Materna. Su prevalencia es inferior 
en gestaciones múltiples, lo que orienta a futuras in-
tervenciones. Las tasas de LM son superiores en pre-
maturos extremos, posiblemente ligado al soporte 
prestado por el equipo neonatal durante su hospitali-
zación en UCIN. Así también, a mayor edad del recién 
nacido al ingreso, mayor prevalencia de LM. Estos re-
sultados orientan futuros esfuerzos para aumentar 
las tasas de LM en nuestro contexto, adaptándonos 
a las características del recién nacido ingresado  en 
UCIN.[]
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LLEIDA ESTRENA EL 
SISTEMA D’eCONSULTA
La Regió Sanitària Lleida és la primera de 
Catalunya a desplegar l’eConsulta en tots 
els seus equips d’atenció primària

AQUEST MES D’OCTUBRE, la Regió Sanitària Lleida ha des-
plegat l’eConsulta en tots els equips d’atenció primària 
(EAP) de la regió, un total de 23. Es tracta de la primera re-
gió sanitària de Catalunya que assoleix el 100% de desple-
gament. L’eConsulta és una eina de consulta no presencial 
entre el ciutadà i el professional de salut que complementa 
l’atenció presencial, que permet estalviar tràmits i temps i 
que s’està implementant de manera progressiva. Per acce-
dir-hi els usuaris han de tenir activat el seu portal digital de 
La Meva Salut, l’accés al qual s’ha de sol·licitar als centres 
d’atenció primària.

L’eConsulta permet resoldre necessitats del ciutadà sen-
se que professional i pacient comparteixin espai i temps. 
L’usuari pot enviar consultes al seu metge i infermera en 
qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Admet fit-
xers annexos i permet veure l’historial de consultes fetes, 
accedir-hi en qualsevol moment i rebre notificacions per 
correu electrònic quan el professional ha respost la consul-
ta, i ja està disponible a La Meva Salut.
 
L’accés a l’eConsulta només és possible per mitjà de l’espai 
digital de La Meva Salut, fet que dóna la màxima segure-
tat i garantia de confidencialitat en la comunicació. Tota la 
informació i els missatges que es generen amb l’eConsulta 
resten incorporats a la història clínica del ciutadà.
 
Fins al moment, ja han utilitzat el servei d’eConsulta a la 
Regió Sanitària Lleida un total de 1.350 pacients, i els te-
mes que els ciutadans més consulten a través del servei són 
els relacionats amb algun problema de salut, ja conegut 
pel professional; dubtes sobre la medicació o resultats i 
comentaris sobre proves diagnòstiques: analítiques, proves 
de radiologia, etc.
 
Cal tenir present que, com que no és un servei en línia, no 
està previst per a consultes urgents o que requereixin una 
resposta immediata. Per aquest tipus de consultes es pot 
trucar al 061 CatSalut Respon o adreçar-se directament al 
CAP, a un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) o 
bé a un servei d’urgències hospitalàries.[] 
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Investigadores europees reunides 
a Lleida pel projecte COME
El Grup de Recerca de Cures de la Salut de l’IRBLleida desenvolupa un 
projecte per endarrerir el deteriorament cognitiu dels majors de 65 anys

LA FACULTAT d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL (FiF) va acollir, els dies 21 i 22 de novembre, la ter-
cera trobada dels grups d’investigadors europeus que formen part del projecte COME (My Caregiver 
and Me), un projecte que lidera al nostre país el Grup de Recerca de Cures de la Salut (GRECS) de 
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Dr. Pifarré (IRBLleida), dirigit pels doctors Montserrat Gea i 
Joan Blanco de la FIF-UdL. La trobada tenia per objectiu actualitzar la situació del projecte i establir 
objectius, entre altres qüestions.

El projecte COME, que pretén endarrerir el deteriorament cognitiu de les persones majors de 65 
anys, té com a investigadora principal la Dra. Carmen Nuin, amb qui col·laboren altres investigadors 
tant de la FiF-UdL, com Roland Pastells, tècnic de desenvolupament del programa; Joan Torres, Loli 
Gómez, Albert Bigordà i Luis Mambrona. L’objectiu del Programa és millorar la qualitat de vida 
de les persones grans mitjançant el desenvolupament i l’ús de solucions innovadores sostenibles, 
basades en les tecnologies de la informació i la comunicació i que realment responguin a les seves 
necessitats des d’un punt de vista multidisciplinari.

COME està coordinat a Europa per Hi Iberia i està format per grups d’investigadors d’altres països 
com ara els Països Baixos, Hongria o Suïssa, té el finançament europeu a través del programa Ambi-
ent Assisted Living (AAL). Es va iniciar el gener del 2016 i finalitzarà el desembre del 2018. Amb un 
pressupost d’ 1.697.169 euros, el projecte es basa en una plataforma web amb diferents funciona-
litats que van des del monitoratge de la salut i de les activitats quotidianes de l’usuari, la detecció 
precoç de problemes de risc, anomalies i comportaments, activitats d’entrenament de la memòria, 
la incorporació de guies específiques i tutorials. Informacions d’utilitat, tant per als usuaris i usuà-
ries, com per als cuidadors i cuidadores de la gent gran. La primera fase del projecte va consistir en 
una sèrie de 20 entrevistes a persones de 65 a 75 anys i a cuidadors formals i informals. La següent 
fase es va centrar en grups focals, reunions de diferents usuaris per compartir opinions en directe. 
Amb la informació obtinguda, es coneixeran quines són les necessitats dels usuaris de primera mà i 
després s’acabarà de configurar la plataforma web on es recolliran aquestes informacions.[] 
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16 de novembre

6a JORNADA 
MUNDIAL DE 

LA PREVENCIO 
DE LES UPP

“Compromís amb la 
prevenció de les UPP: 

un objectiu comú, treballar 
per a evitar-ne l’aparició”

HUAV Lleida

L’HOSPITAL Universitari Arnau de Vilanova 
(HUAV) de Lleida va ser l’escenari, el passat 
16 de novembre, de la jornada de la 
GENEAUPP –Grupo nacional para el estudio 
y asesoramiento en úlceras por presión y 
heridas crónicas– que, enguany, plantejava la 
necessitat de treballar tots a una en matèria 
de prevenció per tal d’evitar l’aparició de les 
nafres per pressió.

La inauguració va estar presidida per Marina 
Peirón, directora d’Infermeria de l’HUAV, i au-
toritats sanitàries. 

Durant la jornada, Anna Teixiné va tractar so-
bre la implantació de la Guia BPSO® UPP a 
l’HUAV; Cecília Vallés i Maite Beltran van ex-
posar la tasca i avenços en prevenció de la 
Comissió UPP i FC (ferida crònica) de l’hospi-
tal lleidatà; i Carme Marquilles va destacar la 
importància de la referent d’UPP en l’Atenció 
Primària.

A més, es va celebrar una taula rodona so-
bre el paper de les institucions sociosanitàries 
(Antonieta Quintillà), els col·legis d’Infermeria 
(Jordi Ballesté) i les associacions científiques 
com la GENEAUPP (Pilar Ibars). La jornada va 
cloure amb un col·loqui.[] 
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EL PASSAT 16 de novembre, l’Aula Magna 
de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la 
Universitat de Lleida (FIF-UdL) va acollir la I 
Jornada SATSE Lleida que va tractar sobre el 
paper clau de la infermeria i la fisioteràpia pel 
que fa al salut i cures de la societat.

La inauguració va anar a càrrec de José Luis 
Giménez Navascues, secretari provincial del 
SATSE Lleida; Àngel Ros, alcalde de Lleida; 
Jordi Cortada Echauz, gerent de la Regió Sa-
nitària de Lleida i de la regió Alt Pirineu i Aran; 
Montserrat Gea, presidenta del COILL; i Joan 
Blanco, degà de la FIF-UdL.

Carmen Campoy –diplomada en fisioteràpia, 
doctora en antropologia i màster en coope-
ració internacional; coordinadora del projecte 
Fisiàfrica a Gàmbia i coordinadora del servei 
de RHB de GSS i professora associada de la 
UdL– va fer la ponència Inaugural: “Dimensió 
bio psicosocial en les cures d’infermeria i fisi-
oteràpia”. Tot seguit, es van celebrar taules de 
comunicacions i defensa de pòsters.[] 

16 de novembre

I JORNADA 
SATSE LLEIDA 
PER A INFERMERIA 
I FISIOTERÀPIA

“Salut, cures, societat.... 
Infermeria, llevadores i 
fisioterapeutes, agents clau”

FIF UdL
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EL BUS 
DE LA SALUT
El 23% de les persones visitades 
al 2016, presenten una tensió 
arterial per damunt dels nivells 
recomanats.

El 23% de les 4.952 persones que es van rea-
litzar proves de diagnòstic precoç de malalties 
cardiovasculars i renals a “El Bus de la Salut”, 
durant 2016, presentaven valors de la tensió 
arterial per damunt dels nivells considerats 
com a normals (pressió sistòlica de 140 mmHg 
i/o pressió diastòlica 90 mmHg). El diagnòstic 
final d’hipertensió d’aquestes persones es ve-
rifica posteriorment en el seu centre de salut, 
amb noves mesures de la tensió arterial i amb 
el seguiment dels professionals sanitaris. En 
el cas que aquests ho considerin necessari 
aconsellen al pacient modificacions en l’estil 
de vida, com ara la reducció de la ingesta de 
sodi en la dieta, el foment de l’exercici físic o 
la introducció de medicació. 

El diagnòstic d’hipertensió 
es verifica posteriorment en el 
seu centre de salut, on es prenen 
les mesures que els professionals 
sanitaris consideren necessàries 
per a un millor control, com ara 
la reducció de la ingesta de sodi 
en la dieta i el foment de 
l’exercici físic.

“El Bus de la Salut” és un projecte —impul-
sat per la Diputació de Lleida, la Fundació 
Renal Jaume Arnó, el Departament de Salut 
i la Unitat de Detecció i Tractament de Ma-
lalties Cardiovasculars (UDETMA) de l’Institut 
de Recerca Biomèdica de Lleida— que està 
recorrent la demarcació de Lleida des de fa 
tres anys (2015-2017) per realitzar proves de 
diagnòstic precoç de malalties cardiovasculars 
i renals.[] 
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Dirigit a: 
Llevadores d’Atenció Primària i Hospitalària 
i Llevadores Internes Residents.

Docent: 
- M. Dolors Creus Pujol. 
Llevadora ASSIR Lleida, CAP Onze de 
Setembre. Coordinadora ASSIR. Especialista en 
reeducació del sòl pelvià.

Dates i horaris: 
Divendres 2 de febrer: 9-13.30h i 15-20.30h.
Divendres 9 de febrer: 9-13.30h i 15-20.30h.
Dissabte 10 de febrer:
(taller pràctic opcional) 9-14h .
(Hores lectives: 20)

Lloc: COILL

Places: 25.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 100 euros 
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es 
retornarà el 50% de la matrícula a totes aque-
lles persones que compleixen amb els criteris 
d’assistència, puntualitat i superin el curs). 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retorna-
rà el 80% de la matrícula a les col·legiades en 
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 150 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). 

Es demana confirmació de l’assistència i 
efectuar l’ingrés de la matrícula entre el 15 i 
el 25 de gener de 2018, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org. 

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

OBJECTIUS
• Objectius generals del curs:
- Aprofundir en l’entrevista i la detecció 
  de factors de risc.
- Aplicar estratègies de prevenció.
- Actualitzar coneixements per a l’atenció 
  a la dona amb disfunció de sòl pelvià.
- Actualitzar i aprofundir en la valoració 
  funcional del sol pelvià.
- Aprendre eines i tècniques per reduir i/o 
  curar la incontinència urinària i altres 
  disfuncions del sòl pelvià i millorar la 
  qualitat de vida.

CONTINGUTS
• Classificació de les disfuncions del sòl pelvià. 
   Terminologia.
• Prevenció, diagnòstic i abordatge de la 
   incontinència i altres disfuncions 
   del sòl pelvià. 
• Entrevista i tests.
• Avaluar l’afectació a la qualitat de vida.
• Examen abdomino-perineal.
• Eines i tècniques per a la reeducació 
   perineo-abdominal. 

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.[]

curs COILL
EL SÒL PÈLVIC EN LA DONA. 
CURS PRÀCTIC D’INTERVENCIÓ CLÍNICA 
I COMPETÈNCIA DE LA LLEVADORA
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 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 naci-
onal i internacional. Alhora, l’alumnat té la pos-
sibilitat de fer estades en grups vinculats de re-
cerca –europeus i internacionals– de reconegut 
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.



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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