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AMB EL DICCIONARI A LA MÀ, definició de la 
paraula “universal: adj. Que s’estén a tot el 
món, a tota la terra, a totes les persones”; el 
debat de la sanitat universal comença a resultar, 
si més no, kafkià.

La sanitat universal no és cap utopia i, 
com a infermeres, aspirem a reivindicar aquest 
dret en tota la seva plenitud. Quan l’assump-
te ja s’hauria d’estar debatent com a objectiu 
mundial i exportant models d’èxit, seguim en-
quistats en una realitat que amenaça de 
convertir-se en estructural per mantenir el 
benestar d’uns pocs.

En el cas de Catalunya, amb l’anul·lació sota 
recurs d’inconstitucionalitat de la llei ca-
talana el 2017, la celebració del Dia Mundial 
de la Salut 2018 posa sobre la taula la para-
doxa d’aquesta situació i Núria Cuxart –degana 
del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya (CCIIC)– ha reiterat que “el recurs 
contradiu tots els preceptes deontològics de 
totes les professions de la salut”. Ara, és Isa-
bel Celaá, ministra portaveu del Gobierno, qui 
anuncia que el nou executiu es proposa recu-
perar, de forma imminent, la sanitat universal 
mitjançant un reial decret i apel·lant al fet que 
“La salut és un dret (...) i un mandat de tots els 
organismes internacionals”.

Totes les infermeres i infermers del món sem-
pre celebrarem qualsevol decisió que adoptin 
els estats en favor de garantir l’atenció en salut 
als seus ciutadans i, no únicament, en l’àmbit 
sanitari. Però ho celebrarem, encara més, 
quan la salut deixi de ser moneda de canvi 
política i se cenyeixi, únicament, al benestar de 
les persones, vinguin d’on vinguin, resideixin on 
resideixin i sigui quin sigui el grup professional 
que ho faci.

Fartes, molt fartes, que es qüestioni la legali-
tat del que cal per tenir bona cura de les perso-
nes. Fartes, molt fartes, de crisis humanitàries i 
pandèmies però també que s’esmercin les par-
tides pressupostàries menors als col·lectius més 
vulnerables i més necessitats de “cuidatges”. 

Les infermeres de Lleida com les d’arreu del 
món, sabem que és urgent que els països més 
avançats estabilitzin els seus sistemes de salut 
sobre els codis deontològics de les professions 
sanitàries; un espectre molt més ampli que el 
de la mateixa cura que passa per l’educació i la 
promoció (molt més enllà de la prevenció), el 
progrés social o qualsevol factor que contribu-
eixi al benestar de la població. A les infermeres 
i infermers ens urgeix participar en el dis-
seny per consolidar un nou model d’aten-
ció per a la salut (molt més enllà de l’atenció 
sanitària) i interpel·lar a la responsabilitat i ge-
nerositat dels estats per exportar models d’èxit 
que ja han demostrat, sobradament, els seus 
beneficis.

Després de tant temps, ens trobem a anys llum 
d’on hauríem d’estar si, encara avui, hem de 
lluitar davant els que qüestionen que part 
dels nostres conciutadans “mereixen” 
l’atenció del nostre sistema de salut.

Senyores i senyors governants, la salut no 
es mereix, és el dret inalienable de totes les per-
sones i l’obligació de tots els estats. Si els queda 
algun dubte, els recomano dues lectures per a 
aquest estiu: el Codi Deontològic del Consell 
Internacional d’Infermeres (CIE) i el del CCIIC. 
Veuran que, aquí i en qualsevol altre indret, és 
possible remar en la mateixa direcció. No rece-
lin de cada progrés territorial en matèria 
de salut perquè, amb ell, progressa tota 
la humanitat.[] 

per MONTSERRAT GEA I SÁNCHEZ, presidenta del COILL

  SANITAT UNIVERSAL, 
  AQUÍ I ARREU
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diada
VII Jornada d’Infermeria 

i Fisioteràpia de Lleida

foto Kelly Quesada 

MISSATGES 
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LA VII JORNADA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 
es va celebrar a l’Aula Magna del Campus de la 
Salut de la UdL, el passat 18 d’abril, i es va cen-
trar en l’apoderament de les infermeres com a 
peça clau en la millora de la salut de la pobla-
ció. Sota el títol “Millorar en salut: a les teves 
mans”, la diada, organitzada pel Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL), la Fa-
cultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universi-
tat de Lleida i el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya (CFC), va lliurar el XXVI Premi Josep 
M. Camps i Balagué d’Investigació d’Infermeria 
i la Beca 2018 al millor projecte d’investigació 
infermera.

La jornada va incloure diferents activitats en-
torn de l’exercici de la infermeria i el seu paper 
cabdal dins el sector de la salut. “L’objectiu de 
la jornada és conscienciar les infermeres de la 
capacitat que tenen a les seves mans per millo-
rar la salut col·lectiva”, va manifestar el degà de 
la Facultat, Joan Blanco.

Un paper que comparteixen amb els fisio-
terapeutes que “han d’assolir compromisos 
professionals i personals que donin resposta 
als reptes que se’ls plantegen”, va declarar en 
Francesc Rubí del CFC. 

Per la seva banda, la presidenta del COILL, 
Montserrat Gea, va afirmar que “la jornada ha 
de servir per apoderar les infermeres en l’exer-
cici d’una professió que incideix de manera 
directa en la salut individual i, alhora, en la col-
lectiva”.

La VII Jornada es va iniciar amb la inauguració 
oficial prèvia a la conferència de la subdirectora 
d’Investigació i Docència de l’àrea d’inferme-
ria de l’Hospital Clínic, Adela Zabalegui, que va 
parlar sobre “Rol de pràctica avançada”. 

Tot seguit, es van desenvolupar tallers simulta-
nis sobre “El paper de la patologia respiratòria 
en l’activitat física”, a càrrec de Remi Gontié; 
“Importància del triangle obesitat-diabetis-se-
dentarisme. Abordatge des de l’activitat física”, 
impartit per Olga Borao; “Exercici terapèutic i 
hipertensió arterial: un repte de salut per la 
nostra societat”, amb Eric Ropero; “Prevenció 
de la violència de gènere en atenció primària”, 
Isabel Goicolea; i “Disseny de projectes com-
petitius en l’àrea de la recerca en fisioteràpia”, 
sota la direcció de Juan Carlos Fernández. 

A continuació, es va presentar el llibre dels do-
cents de la Facultat, Pilar Jürschik i Miguel Án-

La salut mental de les 
infermeres, més vulnerable que la 
d’altres professionals sanitaris

Álvaro Vilela Pájaro i Gemma Amat Camats guanyen el XXVI Premi Josep M. Camps i Bala-
gué d’Investigació d’Infermeria

“Una de cada tres infermeres catalanes està en risc de desenvolupar problemes de salut 
mental”, així ho va manifestar Lucía Baranda en el decurs de la VII Jornada d’Infermeria i 
Fisioteràpia, en la presentació de les conclusions de l’estudi sobre “Salut, estils de vida i 
condicions de treball de les infermeres i infermers de Catalunya”. Un treball que mostra els 
riscos als quals està exposat un dels col·lectius professionals sanitaris més nombrós, amb 
més de 50 mil infermeres i infermers treballant majoritàriament en activitat assistencial de 
l’àmbit públic, concertat, privat i per compte propi.

DONACIÓ DE LA RECAPTACIÓ DEL VERMUT SOLIDARI DE LA 
INVESTIDURA HONORIS CAUSA DE LA DRA. DORIS GRINSPUN 
A L’AULA INFANTIL HOSPITALÀRIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI 
ARNAU DE VILANOVA.

ERIC ROPERO.

ISABEL GOICOLEA.

ADELA
ZABALEGUI.



LLIBRE “L’ESTAT DE SALUT I LA FRAGILITAT DE LES PERSONES GRANS DE LLEIDA”, DE PILAR JÜRSCHIK I MIGUEL ÁNGEL ESCOBAR.
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18 gel Escobar, “L’estat de salut i la fragilitat de les 
persones grans de Lleida. L’enquesta FRALLE”. 

Les activitats matinals van acabar amb els resul-
tats de la I Convocatòria d’Ajuts per a Projectes 
d’Innovació docent de la Facultat i el lliurament 
de la segona convocatòria.

A la tarda, va tenir lloc la conferència de la 
degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya, Núria Cuxart, i el degà 
del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 
Manel Domingo, sobre la “Prescripció en Fisi-
oteràpia i Infermeria”. 

Posteriorment, Lucía Baranda, investigadora, i 
Soledad Gallardo, gerent de l’Hospital Comar-
cal d’Inca, van presentar els estudis “Salut, es-
tils de vida i condicions de treball de les infer-
meres i infermers de Catalunya” i “Anàlisis de 
resultats i àmbits de millora”, respectivament. 

En acabar, la infermera M. Àngels Costa va 
mostrar els resultats del projecte de recerca 
que va obtenir la Beca 2017 sobre “Eficacia del 
Programa de Ejercicios de Otago aplicado de 
forma grupal versus individual para disminuir 
la probabilidad de caídas de personas entre 65- 
80 años no institucionalizadas en la provincia 
de Lleida”.

La recta final de la diada va incloure els premis 
del COILL, tant la 8a Beca al Millor Projecte de 
Recerca Infermera de Lleida, com el XXVI Pre-
mi Josep Maria Camps i Balagué d’Investiga-
ció Infermera de Lleida; així com els premis del 
16è Concurs de Fotografia de la Facultat i els 
de Millor Comunicació Oral i Millor Pòster de 
la Jornada. El reconeixement a les infermeres 
membres del COILL que es van jubilar l’any pas-
sat va tancar l’acte.

XXVI PREMI JOSEP M. CAMPS I BALAGUÉ 
D’INVESTIGACIÓ D’INFERMERIA I BECA DE 
RECERCA

Álvaro Vilela Pájaro i Gemma Amat Camats, 
amb el treball “Anàlisi entre dos mètodes de 
mesura indirectes d’adherència farmacològica 
en pacients amb cardiopatia isquèmica i corre-
lació amb els seus indicadors de control”, es va 

endur el XXVI Premi Josep M. Camps i Balagué 
d’Investigació d’Infermeria de Lleida. El segon 
premi va  ser per Elena Paraiso Pueyo, amb 
“Preocupaciones de los padres de recién naci-
dos ingresados en una unidad de cuidados in-
tensivos neonatales en el momento del alta” i, 
el tercer premi, va recaure en Noemí Espies per 
“l’Aplicació de l’escala RACE de valoració neu-
rològica en pacients amb codi ictus activat”. 

Pel que fa a la beca 2018, per realitzar un pro-
jecte d’investigació, va ser pel projecte “Escuela 
de padres. Un paso más en la humanización de 
los cuidados en UCIN”, amb Ana Lavedán com 
a investigadora principal. 

SÍ: PRESCRIPCIÓ INFERMERA

La degana del Consell de Col·legis d’Infermeres 
i Infermers de Catalunya, Núria Cuxart, va expli-
car el marc legal en què es troben les més de 
50 mil infermeres catalanes en relació a la in-
dicació, ús i autorització de dispensació de fàr-
mac i productes sanitaris per part del col·lectiu 
infermer i els passos que s’han fet a Catalunya 
per aconseguir un decret català que recone-
gui quelcom que les infermeres fan cada dia 
però que, des de la publicació del Real Decreto 
954/2015 a finals del 2016, s’ha convertit en il-
legal. “La situació de desemparament legal de 
les infermeres”, va explicar Cuxart, “ens posa 
en un problema tan si fem com si no fem, per 
això és bàsic resoldre la situació a tots nivells, 
l’estatal i el català, ja que són dues propostes 
legislatives que no es contravenen”. 

ESTUDI “SALUT, ESTILS DE VIDA I CONDI-
CIONS DE TREBALL DE LES INFERMERES I 
INFERMERS DE CATALUNYA”

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya i la Fundació Galatea van presen-
tar l’estudi “Salut, estils de vida i condicions de 
treball de les infermeres i infermers de Cata-
lunya”. 

Entre els resultats es va destacar el fet que 
aquest col·lectiu presenta un major risc de 
desenvolupar problemes de salut mental, un 
35,6%, com ara trastorns depressius, afectius, 
d’angoixa o d’ansietat, molt per sobre d’altres 

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ.

JORDI CORTADA, JOAN BLANCO, MONTSERRAT GEA I FRANCESC RUBÍ.

REMI GONTIÉ. OLGA BORAO.

SOLEDAD GALLARDO, NÚRIA CUXART I LUCÍA BARANDA.



12  inf  JULIOL  2018 2018  JULIOL  inf  13

C
C

IIC

jo
rn

ad
a 

IF 
20

18 professionals de la salut (18-20%) i de la pobla-
ció general (9,7%). Un risc que ve determinat 
per múltiples factors com ara l’elevada presèn-
cia d’indicadors de dolor i fatiga entre el col-
lectiu, factors associats a trastorns d’ansietat, 
la manca d’hores de son resultat de llargues 
jornades i horaris poc convencionals així com 
les elevades càrregues de treball amb les que 
han de treballar. 

La precarietat laboral, que afecta un 27% d’in-
fermeres i infermers, i la tensió i frustració que 
causa el poc control sobre el mateix treball, la 
poca participació en les decisions comunes i el 
poc suport de l’equip de treball i dels superiors, 
aspectes tots ells reflectits en l’estudi, esdeve-
nen igualment situacions de risc. 

A l’estrès de la situació laboral, es va constatar 
que s’hi afegeix la baixada de sous generalitza-
da que afecta el 83% del conjunt, especialment 
als professionals del sector públic o el concertat 
i que treballen en un centre d’atenció primà-
ria, un àmbit on s’ha arribat fins a pèrdues del 
41.4% del sou.[]

FOTO DE FAMÍLIA DELS GUANYADORS DELS PREMIS I BECA DEL COILL 2018.

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ.

M. ÀNGELS COSTA.

#LesVacunesFuncionen
Protegir-se és protegir-nos: 
les vacunes salven vides

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) 
s’ha adherit al document conjunt –amb els metges, farmacèutics i 
odontòlegs i estomatòlegs de Catalunya– sobre vacunació, donant 
ple suport a la recomanació que fan la Comissió Europea i el Parla-
ment Europeu per tal que millorin les taxes de vacunació d’infants, 
adults i professionals, s’afronti l’amenaça que per a la salut de tots 
suposa la reticència a la vacunació i es treballi per arribar a un 
calendari i a un registre comuns de vacunació a la Unió Europea.[] 

NOVES COMISSIONS 
DE SALUT MENTAL 
COMUNITÀRIA
Objectius: aprofundir en qüestions competencials 
específiques i potenciar la investigació

El Consell ha integrat en la seva estructura dues noves comissions: 
la Comissió de Salut Mental Comunitària d’Adults i la Comissió de 
Salut Mental Comunitària d’Infantil i Juvenil. Aquests dos grups, tot 
i no formar part de l’estructura, fa més de 20 anys que estan treba-
llant amb diferents objectius, entre els quals, el mateix desenvolu-
pament de l’especialitat en infermeria de salut mental o l’impuls a 
la recerca, entre d’altres.[] 

INFERMERES 
CONTRA EL TABAC
Gemma Fanlo guanya el concurs “La infermera, 
la teva aliada per deixar de fumar!”

Gemma Fanlo, infermera d’atenció primària de l’Equip Pubilla Casas 
Unitat de Gestió Assistencial de l’Hospitalet Nord, SAP Delta, ha 
resultat guanyadora del concurs impulsat pel CCIIC, a través de la 
Comissió de Tabaquisme. L’objectiu de la campanya és doble: posar 
en valor la tasca de les infermeres en la deshabituació tabàquica 
i donar-la a conèixer a la població en general i conscienciar a les 
mateixes infermeres de la importància d’aquesta funció.[] 

CONSELL DE COL·LEGIS OFICIALS D’INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA #
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LA INFERMERA 
M. ASSUMPCIÓ LAÏLLA PRESIDIRÀ 
LA COMISSIÓ DE SALUT DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA
Per primera vegada, una professional de la infermeria encapçala 
el màxim òrgan legislatiu en matèria de salut

Laïlla és infermera i psicopedagoga, militant de Demòcrates de Catalunya i va 
concórrer a les eleccions en la llista electoral d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya-Catalunya Sí.

El Parlament de Catalunya va constituir,  el 31 de maig, les Comissions Legis-
latives amb bones notícies per a la infermeria catalana. Per primera vegada 
una infermera, M. Assumpció Laïlla (Esquerra Republicana de Catalunya-ERC), 
presidirà el màxim òrgan legislatiu català; comptant en la Mesa de Salut amb 
Xavier Quinquillà (Junts per Catalunya-JxCat), com a vicepresident, i María del 
Camino Fernández (Ciutadans-C’s).

Laïlla (Barcelona, 1975), segons recull la web del Parlament de Catalunya, és 
diplomada en Infermeria i llicenciada en Psicopedagogia. A més, va cursar 
postgraus en infermeria psiquiàtrica, en exclusió i conflicte social, en gestió de 
serveis d’infermeria. La nova presidenta de la Comissió de Salut ha participat 
també en els programes ESADE de lideratge i compromís cívic i en el de direc-
ció de serveis integrats de salut. Infermera especialista en salut mental, des del 
2010, té àmplia experiència professional vinculada als serveis de salut mental 
de Sant Joan de Déu, actualment Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, de Sant Boi 
de Llobregat. A més, va col·laborar amb el Departament de Salut en qüestions 
relatives a la Direcció Estratègica d’Infermeria i el Consell Consultiu de Pacients 
(2012-2014) i va ser secretària de Participació Social i Local en Salut del Depar-
tament de Salut (2015-2016).

M. Assumpció Laïlla, col·legiada del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona, 
és membre de l’Associació Catalana d’Infermeria en Salut Mental (Ascisam).

Alba Vergés, nova consellera de Salut

Pel que fa a la Conselleria de Salut, la titularitat passa a mans de l’Alba Vergés 
(Igualada, 1978). Vergés és llicenciada en Economia i Enginyera Tècnica en 
Informàtica de Gestió. Ha treballat com a administrativa a la delegació del Col-
legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona a l’Anoia. A l’empresa privada, ha 
treballat com a programadora júnior al sector de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació, desenvolupant programari de gestió de botigues de roba. 
Ha estat cap d’administració, comptabilitat i finances del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (2008-2012), una entitat pública local que gestiona diferents cen-
tres per a la gent gran, incloent-hi una residència, centres de dia, un hospital 
de dia per a malalts d’Alzheimer, pisos amb serveis i un servei d’atenció domi-
ciliària a Igualada i a tota la comarca de l’Anoia.

Militant d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) des del 2011, l’Alba Vergés 
és presidenta de la secció local d’ERC d’Igualada des del 2012 i Secretària de 
Salut, benestar i ciutadania del partit.[] 

“Cuanta más desigualdad 
hay en una sociedad, 

más bajo es el nivel de 
salud. No importa cuantos 

recursos se inviertan”

ANDREAS A. 
CORTINOIS c

a
na

d
á

entrevista Sara Bobet

foto Estela Barbancho MISSATGES
i Migration Policy Institute OF CANADA
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DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS, 
EL DR. CORTINOIS ha trabajado como 
periodista, investigador, profesor y ge-
rente de intervenciones relacionadas 
con la salud en cuatro continentes, 
principalmente en países de bajos in-
gresos. Tiene un máster de Salud Pú-
blica con énfasis en la salud global en 
el Reino Unido, y un doctorado en el 
Instituto de Política Sanitaria, Gestión y 
Evaluación de la Universidad de Toron-
to (UT). Es profesor adjunto de la Es-
cuela de Salud Pública Dalla Lana de la 
UT, donde imparte cursos de migración 
y salud y salud pública global. Durante 
los últimos años, el Dr. Cortinois ha tra-
bajado en proyectos de investigación 
aplicada que se centran en el uso de las 
nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TICs) para llegar a 
grupos de población marginados, tan-
to en Canadá como a nivel mundial. Su 
investigación se centra en los vínculos 
entre la globalización, la migración y la 
salud y en los movimientos humanos 
globales en el antropoceno.

entrevista
La salud no es sólo la ausencia de enfer-
medad. ¿Cómo la definiría? Han habido 60 
años de discusión sobre qué es la salud des-
de la primera definición que, en motivo de su 
fundación, dio la Organización Mundial de la 
Salud. Hay aspectos de la definición tradicio-
nal que ya son buenos porque van más allá de 
la salud física e incluyen la emocional y espiri-
tual, así como también se habla del elemento 
del bienestar que es más amplio. Lo que sí ha 
cambiado es entender que la salud es un con-
junto de dinámicas, no es un estado ideal que 
queda en el tiempo. Es saber reaccionar a los 
desafíos, a la falta de equilibrio que el medio 
externo nos presenta y sabernos adaptar. El 
elemento dinámico es esencialmente uno de 
los dos elementos más importantes que se han 
añadido a la definición de salud. El otro es el 
hecho que no es algo solamente individual. Mi 
salud depende de tu salud y tu salud depende 
de la mía. En términos sociales no es lo que en 
inglés se llama zero -sum game (juego de suma 
cero), es algo que va más allá y que incluye por 
ejemplo la salud medioambiental, el hecho que 
los recursos se utilicen de una manera sosteni-
ble que tenga sentido a largo plazo. Todo esto 
puede considerarse parte de lo que es la Salud.

Cuando nos referimos a determinantes 
sociales de la salud no hablamos sólo 
de ingresos, aunque los más ricos tienen 
mejor salud que los pobres. ¿Qué circuns-
tancias están involucradas? Hay muchos 
factores que producen salud y determinar esos 
factores depende del contexto específico. Po-
blaciones distintas tienen distintos determinan-
tes sociales. La condición socio-económica es 
muy importante porque los determinantes so-
ciales fundamentales de los que dependen los 
demás son básicamente poder, estatus social y 
acceso a recursos y los tres están muy interre-
lacionados. Cuando hablamos de acceso a re-
cursos no nos referimos sólo a recursos econó-
micos. El estado social es importante pero hay 
otras cosas que también lo son. He venido a 
Lleida para hablar de migración y, precisamen-

“La atención clínica 
no es el factor más 

importante que 
produce salud en una 
población. Influyen la 
genética, el ambiente 

y, sobretodo, los 
determinantes 

sociales de la salud”

te, la migración es un determinante social de la 
salud. Otros serían la educación, la vivienda, el 
barrio o los lugares donde vivimos son aspectos 
que determinan la salud. También los sistemas 
de salud son determinantes sociales porque 
están estructurados en base a decisiones po-
líticas y de uso de recursos y, en ese sentido, 
son determinantes sociales. La gente a veces 
olvida que la atención clínica no es el factor 
más importante que produce salud en una po-
blación. No hay estadísticas precisas que pue-
dan sugerirlo pero, como indicación general, 
hay estudios que muestran que la contribución 
en la salud del sistema de salud es un 25%. 
La contribución de la genética y del ambiente 
físico inmediato quizás sea otro 10-15%. Todo 
lo demás son los determinantes sociales de la 
salud de la sociedad en la que vivimos y que 
resulta nuestro bienestar.

Centrándonos en los migrantes, ¿qué de-
terminantes sociales tienen más impacto 
en este colectivo? ¿Racismo, pobreza…? 
Hay algunos determinantes que son como 
blanco y negro. Por ejemplo, cruzar el medi-
terráneo y sobrevivir o no sobrevivir. Eso es un 
determinante social de la salud claramente 
muy importante. También es verdad que los 
migrantes no son un grupo homogéneo. Hay 
migrantes de muchos tipos distintos. Por ejem-
plo, en Canadá hay personas que pasan los 6 
meses de invierno en Florida porque tienen la 
oportunidad económica de hacerlo y escogen 
un clima mejor. Estos también son migrantes 
pero no se corresponden al perfil habitual de 
los migrantes más marginales, con menos re-
cursos y con las experiencias más difíciles. En 
estos supuestos, definitivamente, el racismo, 
el hecho de vivir al margen de la sociedad, la 
exclusión socio-económica radical que sufren 
son factores muy importantes. Hay otros deter-
minantes que no tienen que ver con el país de 
acogida. Por ejemplo, el hecho que dejen sus 
familias, sus comunidades o su cultura atrás. 
Tenemos la tendencia a mirar la migración 
como un problema de los países de acogida, 
pero la migración tiene un impacto muy fuerte 
sobre los migrantes y sobre sus países de ori-
gen. Hay familias, sociedades y comunidades 
que están, fundamentalmente, destrozadas 
por tanta gente que se marcha y deja atrás, a 

veces, gente mayor, niños y que se lleva a otro 
lugar sus capacidades o la educación que ha 
recibido. Por tanto, los determinantes sociales 
relacionados con la migración no son solamen-
te para los migrantes, sino también para la 
población del país de acogida y para la de los 
países de origen. 

¿Qué tipo de enfermedades son más ha-
bituales en los migrantes, las físicas o las 
mentales, como la ansiedad o la depre-
sión? Los migrantes que llegan a países del 
norte que no sean refugiados, es decir, que no 
llegan en condiciones extremas; tienen mejor 
nivel de salud que los habitantes de esos paí-
ses. Esto ocurre porqué la gente que emigra 
es la más joven y fuerte, los más enfermos no 
migran. Hablando desde la perspectiva de Ca-
nadá, existe lo que se conoce como Healthy 
Immigrant Effect (efecto del inmigrante salu-
dable). Lo que resulta interesante es ver como, 
en unos diez años, su nivel de salud baja y se 
sitúa al nivel de salud de la población local. En 
general, eso se debe a que los determinantes 
sociales de la salud se vuelven los mismos. 
Entonces, el efecto se produce tanto en la po-
blación autóctona como en la de inmigrantes. 
A eso se añade que el estrés que la migración 
produce se refleja en problemas muy a menudo 
de tipo psicológico y mental, como ansiedad o 
depresión. 

“Los determinantes 
sociales relacionados 
con la migración no 
son solamente para los 
migrantes, sino también 
para la población del país 
de acogida y para la de los 
países de origen”
Por otro lado, para un migrante acceder a los 
servicios de salud puede ser más difícil, incluso 
en países como Canadá que tiene una tradición 
de migración muy larga, ya que es un país de 
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europeos que nunca han tenido esa tradición, 
si no al revés, siempre han sido países de emi-
gración y, ahora de repente, en pocos años 
deben aprender qué pasa. Precisamente con 
los estudiantes del master, muchos de ellos en-
fermeros y fisioterapeutas, han comentado que 
perciben la dificultad de trabajar con personas 
que llegan de países diversos, con culturas e 
idiomas muy distintos. Ninguno manifiesta 
tranquilidad.Todos lo perciben como un desa-
fío muy grande y, quizás, los que se han gra-
duado hace unos años aún más porqué ahora 
hay atención a estas cosas y antes no había. 

El acceso a los servicios de salud es más 
difícil para los inmigrantes. ¿Qué barreras 
encuentran en Canadá? El sistema de salud 
en Canadá no es federal, está organizado por 
provincias. Está basado en el principio de uni-
versalidad y es uno de los poquísimos países en 
el mundo donde hay doble sistema público y 
privado, por lo menos en términos de servicios 
fundamentales de salud. Canadá es un buen 
ejemplo porque, a pesar de eso, se ven las di-
ficultades de los inmigrantes recientes que tie-
nen la barrera del idioma, una falta de enten-
dimiento de cómo funciona el sistema de salud 
y los servicios sociales. Tienen expectativas y 
experiencias anteriores completamente distin-
tas, hay una falta de confianza y un conjunto 
de cosas que en conjunto crean barreras. Por 
ejemplo, en Canadá existe la figura del médico 
de familia que es la puerta de acceso a todo el 
sistema de salud. Recuerdo un caso, por ejem-
plo, de una señora de origen latinoamericano 
que estaba muy preocupada porque creía que 
debía casarse con un médico de familia, porque 
ni ella ni nadie de su familia lo era y creía que 
era necesario para tener un médico de familia. 
Lo que ocurría era que esa figura en su país no 
existía y ella interpretaba que médico de familia 
era tener un médico en la familia. Esto es un 
ejemplo extremo pero muestra como las dife-
rencias culturales crean barreras.

¿La segundas generaciones tienen los mis-
mos problemas? Tienen problemas distintos. 
No tienen el problema del idioma, el proceso 
de inmersión cultural es más avanzado. Lo que 
tienen son problemas de racismo, marginación 

“Hay estudios que 
muestran que la segunda 
generación de migrantes 
está menos conectada 
con el tejido social que 
la primera. Esto ocurre 
porque la primera muestra 
agradecimiento y pocas 
expectativas. En cambio, 
la segunda generación 
tiene muchas expectativas 
porque son parte de una 
sociedad, han nacido 
allí, no sienten ese 
agradecimiento y sufren 
racismo y exclusión”
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segunda generación está menos conectada 
con el tejido social que la primera. Esto ocu-
rre porque la primera muestra agradecimiento 
y pocas expectativas. En cambio, la segunda 
generación tiene muchas expectativas porque 
son parte de una sociedad, han nacido allí, no 
sienten ese agradecimiento y sufren racismo y 
exclusión.

¿Cómo viven los canadienses la cuestión 
de la inmigración? La realidad de la migra-
ción en Canadá es totalmente distinta de la que 
existe en España. Canadá es un país acostum-
brado a seleccionar inmigrantes antes de que 
lleguen al país. 

“Hablando desde la 
perspectiva de Canadá, 
existe lo que se conoce 
como Healthy Immigrant 
Effect (efecto del 
inmigrante saludable). 
Lo que resulta interesante 
es ver como, en unos diez 
años, su nivel de salud 
baja y se sitúa al nivel 
de salud de la población 
local”
Criterios como el nivel de educación, conoci-
miento del idioma o la experiencia profesional 
tienen mucha importancia. Hace unos meses, 
algunos inmigrantes empezaron a cruzar ile-
galmente la frontera con Estados Unidos (des-
de el verano pasado, unos dos o tres mil). En 
realidad, muy pocos, pero ya hubo alarma so-
cial. Cuando explico en Canadá que tengo ami-
gos en Milan que ven llegar 600-800 personas 
cada día, no pueden creerlo. Si ocurriera lo mis-
mo allí, el paraíso de inmigración de Canadá 
estaría destrozado en una semana. Aún más, 
porque no están preparados para nada. Yo 
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tengo la ventaja de tener las dos perspectivas. 
En Canadá no se está acostumbrado a manejar 
flujos de inmigración no controlados. Aunque 
eso pase, de momento, son números muy limi-
tados y solamente desde Estados Unidos que es 
la única frontera que tiene Canadá. Pero no se 
han dado cuenta que los flujos migratorios ya 
han cambiado. Hay muchos migrantes que pa-
san por América Latina para ir al norte. Cuando 
los números crezcan, y lo van a hacer por mu-
chas razones, incluyendo el cambio climático; 
cuando eso ocurra el sistema “perfecto” de 
Canadá va a mostrar todas sus imperfecciones. 
A día de hoy, sean refugiados o inmigrantes, 
todas las decisiones se toman antes de que lle-
guen y sólo los seleccionados llegan. A pesar de 
ello, muchos de los refugiados de Siria llegados 
hace un año están en dificultad (no encuentran 
trabajo, están en situaciones de pobreza…).

La desigualdad y los determinantes so-
ciales de la salud nos afectan a todos. 
¿Cómo se puede concienciar a la sociedad 
de que eso es así, aunque uno esté bien? 
A través de la educación. Sin embargo es muy 
difícil porque lo que tiene que ver con salud se 
vuelve rápidamente ideológico. La salud es tan 
importante que las posiciones se radicalizan 
casi inmediatamente. Toda la falta de lógica del 
sistema de Estados Unidos se percibe en Cana-
dá. Hay mucha gente que habla de derecho a 
escoger, de libertad de ir a un proveedor pri-
vado si quieres…sin darse cuenta que cuanto 
más desigualdad hay en una sociedad, más 
bajo es el nivel de salud. No importa cuantos 
recursos se inviertan. El ejemplo más claro es 
el caso de Estados Unidos. Los indicadores de 
salud de Canadá son mejores que los de los Es-
tados Unidos y gasta la mitad por persona en 
el sistema de salud. No obstante, sigue siendo 

el segundo sistema más caro del mundo. En 
definitiva, no es un concepto fácil de entender 
porque la salud no es un producto como todos 
los demás. Es muy difícil entender el mercado 
de la salud. Un usuario que ve un hospital muy 
limpio, muy bonito, con plantas y que no tiene 
que esperar mucho para ser atendido no tiene 
los instrumentos técnicos para valorar y enten-
der si la calidad de la atención, como tal, es 
más o menos mejor o peor que otro hospital 
que, quizás no se vea tan bonito, pero donde 
se aceptan los casos más difíciles, donde los in-
dicadores de calidad de la atención sean mejo-
res. En una arena típicamente ideológica, pasar 
este mensaje que sociedades más justas e igua-
litarias tienen resultados mejores es muy difícil.

¿Existe algún país donde, gracias a polí-
ticas de educación, se hayan podido mo-
dificar de alguna manera determinantes 
sociales y eso haya repercutido positiva-
mente en la salud colectiva? Es interesan-
te como en el campo de los sistemas de salud 
cada país imita a otro hasta que gira 360º y 
vuelve al mismo sitio. No hay soluciones per-
fectas. Hay ejemplos típicos de coste-efectivi-
dad. Por ejemplo, el estado de Kerala, en In-
dia, tiene indicadores muy buenos e invierte 
unas cantidades de recursos que no se pueden 
comparar con los que se invierten en Estados 
Unidos. Además, estos temas se vuelven inme-
diatamente ideológicos. Un ejemplo es Cuba. 
Se trata de un país que tiene resultados muy 
buenos invirtiendo recursos muy limitados pero 
sólo que intentes mencionar a Cuba en una dis-
cusión sobre este tema, inmediatamente sale el 
tema ideológico.[]

LOS INDICADORES DE 
SALUD DE CANADÁ SON 
MEJORES QUE LOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS Y GASTA 
LA MITAD POR PERSONA EN 
EL SISTEMA DE SALUD.
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“Per a les infermeres és 
important saber quan i 

on hem d’intervenir i els 
assaigs aleatoris ens ajuden. 

D’aquesta manera sabem 
si cal canviar una pràctica 

clínica i quan”

ROBYN 
STREMLER c

a
na

d
à
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LA DOCTORA ROBYN STREMLER és 
una infermera científica. Llicenciada 
en infermeria per la Queen’s Univer-
sity d’Ontario (Canadà), màster per la 
McGill University de Toronto i doctora 
per la mateixa universitat, Stremler fa 
recerca sobre com millorar els resultats 
del descans i la salut d’infants i pares, 
en l’embaràs i més enllà. També ha fet 
estudis sobre com afecta el descans 
en les famílies amb fills amb malal-
ties crítiques o cròniques i, a més, ha 
realitzat recerca sobre intervencions 
d’infermeria per a millorar els resultats 
perinatals per dones i bebès. Stremler 
va visitar la Facultat d’Infermeria i Fisio-
teràpia de la Universitat de Lleida per 
impartir unes sessions dins el Màster 
Interuniversitari de Recerca en Salut de 
la Universitat de Lleida (UdL) i la Univer-
sitat de Vic-UCC.

entrevista
Vostè és una infermera científica. Perquè 
va decidir seguir aquesta carrera professi-
onal? Quan era estudiant d’infermeria només 
volia treballar amb pacients i mai havia pensat 
a dedicar-me a la recerca, ni tan sols sabia que 
fos una tasca que fessin les infermeres. Però 
quan feia el meu programa de llicenciatura, 
vaig entrar en contacte amb infermeres que fe-
ien recerca. Jo pensava que la recerca es feia en 
un laboratori, amb rates, cèl·lules… Però vaig 
aprendre que el que les infermeres fan, en ter-
mes de recerca, és contestar preguntes que són 
molt importants pels pacients, per les famílies 
i per les infermeres que treballen en la pràctica 
clínica. Per tant, és una oportunitat per canviar 
la pràctica per a millor a través de fer recerca 
i això realment em va atreure. Pots aprendre 
coses noves i, d’aquesta manera, aconseguint 
que la tasca que fan les infermeres sigui encara 
millor.

Se sent més a prop de ser infermera o in-
vestigadora? No crec que pugui triar tampoc 
perquè, les preguntes d’investigació que inten-
to contestar estan tan basades en allò que les 
infermeres fan. Ara ja no proporciono cures 
clíniques, ni treballo amb pacients a l’hospital 
però, la recerca que faig espero que afectarà 
en la pràctica. Ambdues professions són molt 
importants.

Troba a faltar el contacte amb el pacient? 
Sí, de vegades. Però, quan estic dirigint un pro-
jecte de recerca tinc una relació molt estreta 
amb els participants. Parlo de famílies o nens 
que estan a l’hospital, fins i tot, amb la comu-
nitat. Ara estic treballant en un projecte amb 
adolescents, ells venen i participen en la recer-
ca. Per tant, encara tinc molt contacte amb la 
gent.

La seva feina uneix la recerca amb la 
pràctica, tenint contacte amb el pacient, 
com a dit. És una combinació de diferents 
camps. En quin se sent més còmoda, si 
n’hi ha algun? Estic una mica “rovellada” pel 

“Cal agrupar 
les intervencions 
pautades, entrar 

una sola vegada a 
l’habitació i fer-les 

totes, perquè el 
pacient pugui 

dormir”

“Els primers dies són difícils perquè 
les dones han d’aprendre molt, 
especialment amb el primer fill. 
En alguns llocs del Canadà, un cop a 
casa, hi ha la figura d’un visitador de 
salut a casa o les famílies poden visitar, 
després del part, al centre de salut 
un professional que els guia. Però els 
primers dies hi ha massa informació, 
millor deixar-ho per a després”
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que no faig d’infermera. En acabar els meus 
estudis vaig començar a treballar com a infer-
mera amb mares i nounats a l’hospital. Després 
d’uns anys fent aquesta feina, vaig fer el docto-
rat seguint en el mateix lloc de treball.

Quina és la part més agraïda de la seva 
feina? I la més dura? M’agrada molt treba-
llar amb estudiants i acabats de graduar que 
estan intentant desenvolupar les seves aptituds 
de recerca. És molt gratificant veure com un 
projecte arriba al final i tenir uns resultats. Po-
der fer partícips les persones que han participat 
en el projecte de què hem trobat, de les dades. 

“El que es necessita per 
augmentar la investigació 
és incrementar el nombre 

d’infermeres que tenen 
el doctorat i podran 
estar preparades per 

conduir recerca”

Sempre és molt maco el moment de presentar 
els resultats als altres i compartir el que has fet. 
El repte més important crec que és la durada 
en el temps. Tens una idea i, llavors, has de 
sol·licitar subvencions, diners per dur a terme 
el projecte i, de vegades, això requereix molt 
temps i, després, cal dur a terme el projecte. 
Necessites molta paciència.

Els seus treballs d’investigació estan diri-
gits a millorar el son i altres resultats rela-
cionats amb la salut de les famílies davant 
l’arribada d’un nounat. Vostè s’ha centrat 
en tres grans temes. Un d’ells és l’altera-
ció del son i la fatiga en noves famílies. 
Segons la seva recerca, com pot afectar 
la falta de son i fatiga en aquesta situa-
ció? Què poden fer les infermeres o qui-
na hauria de ser la seva intervenció? Hi ha 
un important efecte en les famílies. Els bebès 
es desperten molt i se suposa que els adults 

han de dormir durant la nit. Durant el dia estàs 
cansat i, si a la nit no dorms, la falta de son 
afecta la teva salut emocional arribant a causar 
depressió i ansietat. 

És un moment, especialment per les famílies 
que tenen un primer fill, en què tot és nou. 
Estan intentant aprendre a cuidar el nounat, 
la família té moltes demandes en aquest mo-
ment. Les infermeres poden intentar dir a les 
famílies que dormir és una prioritat per elles, 
perquè crec que de vegades, sobretot les ma-
res, intenten fer massa (cuidar la casa, fer la bu-
gada, cuinar, netejar…). És un moment en què 
les famílies han de centrar-se a poder dormir, 
han de demanar ajuda (si hi ha família o amics 
que poden ajudar). De vegades les dones tenen 
problemes per adormir-se, fins i tot quan en 
tenen l’oportunitat, perquè potser estan una 
mica ansioses pel bebè (saben que es desper-
tarà aviat per menjar). Hi ha algunes tècniques 
de relaxació per ajudar les dones a adormir-se 
més fàcilment.

Les infermeres han de donar aquests con-
sells a l’hospital? Els primers dies són difícils 
perquè les dones han d’aprendre molt, especi-
alment amb el primer fill. Hi ha molta informa-
ció per donar, especialment en el primer parell 
de dies. En alguns llocs del Canadà, un cop a 
casa, hi ha la figura d’un visitador de salut a 
casa o les famílies poden visitar, després del 
part, al centre de salut un professional que els 
guia. Però els primers dies hi ha massa informa-
ció, millor deixar-ho per a després.

Vostè ha fet també recerca sobre nens 
hospitalitzats i els seus pares. Hi ha coses 
en què les infermeres no poden intervenir 
però n’hi ha d’altres, com la llum, el so-
roll, les interrupcions que poden afectar 
la quantitat i qualitat del son, que sí que 
poden ser controlades Què ens pot dir en 
aquest sentit i el paper de les infermeres? 
Quan els pares estan parlant amb els seus fills, 
s’ha d’intentar mantenir els llums a baixa in-
tensitat, utilitzar llanternes per evitar d’encen-
dre els llums quan s’entra a l’habitació, parlar 
suaument i intentar evitar al màxim els sorolls. 
Pel que fa a les interrupcions, cal agrupar les 
tasques, és a dir, en lloc d’entrar a l’habitació 

“Hem entrevistat 
pares i, sabent que 
poden anar a casa 
i descansar millor, 
no ho fan perquè es 
despertarien sovint 
pensant què està 
passant a l’hospital o 
esperant una trucada”
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ta per donar una medicació i, pocs minuts des-

prés, entrar a prendre la temperatura i, al cap 
de poca estona, entrar a prendre la pressió... 
S’han d’agrupar totes les intervencions pau-
tades i entrar una sola vegada i fer-les totes, 
perquè el pacient pugui dormir i no l’estem in-
terrompent constantment. 

Crec que també es poden qüestionar les ordres 
escrites. Per exemple, si el pacient marxa a casa 
l’endemà, realment cal prendre les constants 
vitals cada quatre hores durant la nit? Pregun-
tar-se si això és el millor pel pacient, si necessi-
tem interrompre el seu son perquè hi ha un cost 
en interrompre el seu descans. És un repte per 
les infermeres perquè elles reconeixen el valor 
de poder dormir però, la medicació s’ha de do-
nar. Van entrevistar infermeres i els van pregun-
tar sobre proporcionar cures a la nit i ens van 
parlar d’aquesta lluita entre voler deixar dormir 
i haver de proporcionar el cuidatge. És un gran 
repte per a les infermeres, definitivament. 

“Crec que també es poden 
qüestionar les ordres 

escrites. Per exemple, si 
el pacient marxa a casa 
l’endemà, realment cal 
prendre les constants 

vitals cada quatre hores 
durant la nit?”

De vegades, hi ha situacions que les inferme-
res no poden vèncer. Potser el disseny de les 
habitacions no ajuda. Les llums estan com-
pletament obertes o està completament fosc, 
per tant, és l’administració de l’hospital la que 
necessita pensar com podem dissenyar millor 
l’entorn per dormir. Hi ha moltes coses que es-
tan fora del control immediat de les infermeres. 
Tothom ha de fer alguna cosa.

Les infermeres canadenques són consci-
ents de la importància de dormir? Sí. Crec 
que veuen els efectes, no només en els infants 
sinó també en els pares que passen la nit amb 
ells i no dormen. Les infermeres veuen com 
passen molts dies sense dormir i sense descan-
sar i que, arriba un moment, que han d’estar 
allí pels seus fills. Es demana molt als pares, 
han de ser allí i han de prendre decisions sobre 
la cura del seu fill –unes decisions molt difícils 
de vegades–. Tot això és encara més dur si no 
dorms prou. Hem entrevistat pares i, sabent 
que poden anar a casa i descansar millor, no ho 
fan perquè es despertarien sovint pensant què 
està passant a l’hospital o esperant una truca-
da. Per tant, és molt difícil.

Vostè ha vingut a Lleida per parlar so-
bre les millors pràctiques en el disseny i 
la realització d’assaigs clínics aleatoris. 
Una part de la seva investigació es basa a 
provar intervencions d’infermeria a través 
d’assaigs controlats aleatoris. Pot anome-
nar els principals temes al respecte? En 
un dels assaigs clínics aleatoris que he conduït 
les infermeres van preguntar sobre el descans 
a les mares després de donar a llum a l’hos-
pital. La recerca va seguir quan elles van anar 
cap a casa, fent un seguiment amb trucades. 
No vam trobar diferències entre els dos grups, 
probablement perquè era massa d’hora per in-
tervenir. Pot semblar decebedor no trobar que 
la intervenció funciona però, en assaigs alea-
toris és igualment important trobar que una 
intervenció no funciona perquè et diu: aquí no 
és on hem de dirigir la nostra energia. Per tant, 
estàvem formant les nostres infermeres a l’hos-
pital per donar informació sobre el descans, 
però ara sabem que no val la pena. 

Tinc una companya que va fer un estudi sobre 
el mateix però quan el bebè té entre sis i vuit 
mesos o més gran i va trobar que sí que era 
efectiu. Per tant, és important per les inferme-
res saber quan i on hem d’intervenir i, els as-
saigs aleatoris ens ajuden a saber-ho. D’aques-
ta manera sabem si cal canviar una pràctica 
clínica i quan.

Quines diferències veu entre la investiga-
ció infermera al Canadà i a Espanya? És 

només una qüestió d’inversió? Crec que és 
només una qüestió de temps. Quan estava fent 
els meus màsters, els programes de doctorat 
al Canadà eren molt joves encara. Han passat 
vint anys i, en aquell moment, estava comen-
çant a haver infermeres amb el doctorat. Això 
és el que es necessita per augmentar el nom-
bre d’infermeres investigadores, senzillament 
que s’incrementin les infermeres que tenen el 
doctorat i podran estar preparades per conduir 
recerca. On sí que hi ha diferència és que el 
govern canadenc va invertir molt en aquell mo-
ment en programes de doctorat, no només en 
infermeria, sinó en recerca en temes de salut en 
general. La meva generació ens en vam benefi-
ciar d’aquesta inversió en la nostra formació. Hi 
havia moltes beques per fer el doctorat i això va 
fer que hi hagués una generació preparada per 
supervisar la propera generació de científics.

El fet que creixi el nombre d’infermeres 
investigadores pot afectar el nombre d’in-
fermeres que es dediquin a la pràctica? 
No. Tinc companys que han fet recerca sobre 
com podem mantenir les infermeres en la pro-
fessió que, d’altra banda, és molt exigent, es-
pecialment a l’inici de la carrera professional.[]

“Es veuen els efectes, 
no només en els infants 
hospitalitzats sinó també 
en els pares que passen la 
nit amb ells i no dormen. 
Es demana molt als pares, 
han de ser allí i han de 
prendre decisions sobre 
la cura del seu fill –unes 
decisions molt difícils 
de vegades–. Tot això 
és encara més dur si no 
dorms prou”

“Hi ha situacions 
fora del control 
immediat de les 
infermeres com, 
potser, el disseny de 
les habitacions que 
no ajuda”
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L’ABS Balaguer engloba 
27.546 habitants. El 23,51%, 

majors de 65 anys; i el 
17,43%, nouvinguts

Un equip format per 
31 infermeres. Cinc, 

en assistència a l’edat 
pediàtrica; i la resta a 

l’atenció d’adults

text i foto Rafa Gimena

MISSATGES I CAP BALAGUER

INFERMERES I INFERMERS DEMOSTREN CADA 
DIA LA SEVA CAPACITAT DE LIDERATGE en la 
cura de les persones, així com en la gestió dels 
recursos i serveis sanitaris. El Centre d’Atenció 
Primària (CAP) de Balaguer de l’Àrea Bàsica de 
Salut (ABS) Balaguer, amb nombrosos progra-
mes de referència en l’àmbit d’atenció a les per-
sones dins el sistema de salut, n’és un exemple. 
La directora de l’ABS i CAP de Balaguer és la 
infermera Laura Santallusia, que alhora també 
dirigeix la Unitat de Gestió Assistencial (UGA) 
Noguera que inclou, a més de l’ABS Balaguer, 
l’ABS Artesa de Segre i de Ponts. L’equip d’in-
fermeres i infermers el formen 31 professionals.
Dins l’ABS de Balaguer, que engloba gran part 

CAP de Balaguer, lideratge infermer    amb programes de referència
de la Noguera, aquest equip atén a una pobla-
ció de 27.546 habitants, dels quals un 23,51% 
són majors de 65 anys i un 17,43% és població 
immigrant. Es tracta d’una població envellida i 
amb un índex elevat de nouvinguts i que, jun-
tament amb la gran dispersió de població al 
territori, fa que s’hagi d’adaptar l’atenció a la 
salut de les persones en funció d’aquestes cir-
cumstàncies socials, entre altres.

“A l’ABS de Balaguer hi treballen 31 inferme-
res, de les quals, 5 fan assistència a l’edat pe-
diàtrica i la resta fan l’atenció en l’edat adulta. 
A l’ABS es porten a terme diferents projectes 
assistencials bàsics en l’atenció primària (aten-

ció a crònics, gestió infermera de la demanda, 
formació, recerca, atenció domiciliària, consul-
ta tabaquisme, procediments diversos...) i nous 
projectes que van sorgint arran de la motivació 
i inquietuds dels professionals que hi treballen, 
sempre d’acord amb la nostra institució, l’Ins-
titut Català de la Salut”, explica la directora 
Santallusia.

A la responsable del CAP li costa destacar un 
programa per sobre d’altres però explica que 
“disposem de la Consulta de Risc Cardiovascu-
lar en què una infermera, la Lídia Aran, realitza 
les ecografies arterials de caròtida, aorta ab-
dominal i femorals, per a una detecció precoç 
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visió més específica del risc cardiovascular del 
pacient”.

D’altra banda “la consulta del MPOC és un su-
port a l’atenció al malalt crònic pulmonar de 
perfil avançat o complex, que fa anys que por-
ta a terme la Sònia Ortiz, a part de liderar-ne 
la formació específica a l’equip, formar part 
de projectes de recerca en aquest camp respi-

ratori, així com de consultoria i formació a la 
resta de gestores de cas de l’Àmbit”, afegeix 
Santallusia.

Però, efectivament, en aquest CAP de la capi-
tal de la Noguera, són molts els programes de 
lideratge infermer com el Projecte d’Atenció 
Comunitària liderat per la infermera Neus Aro-
la, que juntament amb una comissió de treball 
multidisciplinari activen i dirigeixen actuacions 

envers la comunitat per tal de millorar el seu 
estat de salut. En aquest sentit són destacables 
tant projectes envers la població infantil (pro-
jecte de Mindfulness, tallers diversos d’hàbits 
saludables, Salut i Escola, NEREU), com per la 
població adulta en general (PAFES, participació 
en ràdio i TV Balaguer...).

En aquesta línia, el Projecte d’Atenció a la Gent 
Gran, emmarcat dins el projecte de Cronicitat 

de la Direcció d’Atenció Primària de Lleida, 
abanderat per la gestora de casos Elisenda 
Solé, amb el qual es realitza una tasca assisten-
cial proactiva de valoració i seguiment de casos 
amb elevada fragilitat, sigui social i/o sanitària.
Aquest CAP també compta amb una Consulta 
de Cirurgia Menor, on s’ha incorporat la infer-
mera Gemma Amat per tal de realitzar petita 
cirurgia amb una elevada resolució de lesions 
de baixa complexitat.
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A més, la Gemma Amat i la Lídia Aran lideren 
al centre la Docència dels Infermers Interno-
Residents en Familiar i Comunitària, atès que 
l’ABS de Balaguer és Centre Docent adherit a 
la Unitat Docent Multiprofessional de Lleida. La 
resta de residents d’infermeria de Lleida ciutat, 
també es traslladen fins a Balaguer, per fer la 
rotació d’assistència rural amb la Sònia Ortiz, 
referència en aquesta matèria infermera.

La Gemma Amat explica que “diferents infer-
meres de Balaguer participen també en la do-
cència preGrau d’Infermeria i Fisioteràpia com 
són els casos de l’Anna Serra, el Delfí Trullols, la 
Núria Tribó, l’Adelina Coma, la Montse Solé, la 
Montse Vallès i l’Elena Boladeres”.

“La recerca és un aspecte clau i constant en 
aquesta ABS, molt lligat al vessant docent. Hi 

ha una important participació en projectes 
de recerca de l’IDIAP, en Jornades i Congres-
sos on s’ha tingut l’oportunitat d’aconseguir 
guardons i reconeixements que afavoreixen no 
descuidar aquesta línia de treball”, puntualitza 
Amat.

Des del centre, la mateixa Amat i l’infermer Ál-
varo Vilela, també han iniciat el projecte pilot 

de Rehabilitació Cardíaca en Fase III dels paci-
ents amb cardiopatia isquèmica, que pretén re-
forçar l’educació sanitària dels pacients que ja 
fa un temps que han patit un infart i fer-los una 
adaptació de l’exercici físic que poden assumir 
en cada cas específic de forma pràctica.

I tot això, sense deixar de formar part dels 
grans projectes infermers del sistema sanitari.
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Així, Balaguer també realitza el pilotatge del 
projecte ARES, que pretén avaluar i posar en 
marxa els plans de cures estandarditzats d’in-
fermeria en els diferents processos d’atenció al 
pacient crònic amb un nou model. En aquest 
pilotatge hi participen la Mercè Oliver i l’Eva 
Tarragona.

En definitiva, a Balaguer trobem un CAP dinà-
mic i actiu; on les infermeres i infermers lideren 
l’atenció i cura de les persones d’una manera 
entusiasta i innovadora.[]
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S UNITATS 
D’ATENCIÓ A 
LA CIUTADANIA
per CARMEN MAYAYO MONREAL

Vocal del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida.

Cap de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania
Gerència Territorial ICS Lleida
Hospital Universitari Arnau de Vilanova

L’ENTRADA EN VIGOR de la Ley General de Sa-
nidad de 1986, que recull els drets i deures dels 
ciutadans en matèria de salut, i la posada en 
marxa del Pla d’humanització de l’Insalud de 
1984 que proposa mesures específiques per 
l’atenció als pacients en els hospitals; promouen
que es considerin els drets dels pacients com 
un element clau i es comenci a parlar d’atenció 
al pacient/usuari. És llavors quan es creen els 
Serveis d’Atenció al Pacient/Usuari, utilitzant 
als anys 90 la paraula “client”, fins que als inicis 
del segle XXI apareix la paraula “ciutadà” com 
resum de totes les altres.

D’altra banda, l’any 1989 es va constituir la So-
ciedad Española de Usuarios de la Sanidad (SE-
AUS) que té com a missió “millorar la qualitat 
dels serveis sanitaris, basant-se en el respecte 
als drets i deures del ciutadà” (vegeu pàgina 
91). La SEAUS ha estat un observador privilegi-
at de tots aquests canvis en relació a l’atenció a 
l’usuari dels serveis de salut, liderant la filosofia 
d’actuació en atenció a l’usuari.

Els Serveis d’Atenció a la Ciutadania han faci-
litat tenir punts d’atenció a l’usuari o persona 
de referència, per atendre queixes i demandes 
dels ciutadans, en els hospitals i centres sani-
taris públics i privats. Atenció al ciutadà és tot 
allò que afegeix valor a l’assistència, al servei 
i a l’organització, comporta la satisfacció de 
l’usuari i facilita la participació dels ciutadans 

en els processos de presa de decisions relacio-
nades amb el sistema sanitari. Infermeria lidera, 
en molts centres sanitaris, les Unitats d’Atenció 
a la Ciutadania (UAC) compartint tasques amb 
altres professionals com administratius, psicò-
legs, treballadors/es socials… La tasca diària 
dels membres de la UAC es basa en uns princi-
pis bàsics que es resumeixen en el respecte als 
drets i deures dels ciutadans, la confidencialitat 
més estricta, la mediació en els conflictes, l’ava-
luació de la satisfacció i la proposta de millores.

FUNCIONS

1. Informació i suport a l’usuari
• Informació directa.
• Informació general de l’hospital.
• Acompanyament de pacients.
• Altres situacions puntuals i excepcionals.

2. Gestió i estudis d’opinió
• Reclamacions patrimonials.
• Reclamacions.
• Rescabalament de despeses.
• Queixes.
• Agraïments.
• Suggeriments.
• Consultes.
• Prestacions.
• Enquestes.
• Grups Focals.
• Escolta activa.

3. Gestió de documentació/històries clíniques
• Còpies de proves complementàries, Rx…
• Sol·licituds d’informes mèdics.
• Emplenament de justificants 
   per usuaris o familiars.
• Tramitació de visites per segona opinió.
• Garantir que la persona que recull la 
   informació està degudament 
   autoritzada.

4. Gestió d’informació intrahospitalària.

5. Gestió informació extrahospitalària.

6. Altres funcions de l’UAC són l’acollida a 
pacients, mediació cultural, gestió d’últimes 
voluntats, relació amb la comunitat i la partici-
pació en òrgans institucionals.[]

“Atenció al ciutadà és tot 
allò que afegeix valor a 
l’assistència, al servei i a 
l’organització; comporta 
la satisfacció de l’usuari i 
facilita la participació dels 
ciutadans en els processos 
de presa de decisions 
relacionades amb el 
sistema sanitari”
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La trobada va 
tenir lloc a Lleida 

i va reivindicar 
un tracte més humà 

en l’atenció sanitària

text Sara Bobet

foto Kelly Quesada

MISSATGES I SEAUS

“L’EMPATIA I EL TRACTE HUMÀ ha de ser in-
herent a la cura i estar present en tot el sis-
tema sanitari”. Així ho va manifestar la Dra. 
Montse Esquerda, en la taula de debat de l’XI 
Simposi de la Societat Espanyola d’Atenció a 
l’Usuari (SEAUS), que es va celebrar a Lleida els 
dies 17 i 18 de maig i que va comptar amb la 
col·laboració del Col·legi Oficial d’Infermeres i 
Infermers de Lleida (COILL).

Centrat en la innovació pensant en la persona, 
el simposi va dedicar dues jornades a intercan-
viar coneixement i experiències, però princi-
palment a parlar de com abordar i debatre tot 
allò que preocupa realment en els drets dels 
pacients. Així doncs, la taula rodona titulada 
“Professionals al servei dels pacients o pacients 
al servei dels professionals”, va comptar amb 
les intervencions de la Dra. Montse Esquer-
da, el Dr. Oriol Yuguero i la infermera Carmen 
Mayayo. Esquerda, pediatra de salut mental 
infantil i directora de l’Institut Borja de Bioè-
tica, va comentar també que la gran crisi sa-
nitària oculta és el burnout dels professionals 
que també són persones i, per tant, “cal tam-
bé cuidar-los i treballar per solucionar aquest 
problema sistèmic”. Per la seva banda, el Dr. 
Oriol Yuguero, president del Comitè de Bioèti-
ca de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
(HUAV) i metge d’urgències, va destacar que 
cal cuidar al pacient perquè si no “aquests bus-
quen alternatives que els cuidin”. Per això, cal 
incidir en la formació bioètica i treballar l’em-
patia i la compassió en els futurs professionals, 
ja que així podran millorar la gestió de la com-
plexa situació actual. A més, va afegir, “s’ha de 
fomentar l’autonomia i apoderament dels paci-
ents però amb sentit comú i responsabilitat. El 
centre del model sanitari ha de ser la persona”. 

XI SIMPOSI DE LA SEAUS, AMB COL·LABORACIÓ DEL COILL
 

La SEAUS reivindica que la persona, 
pacients i professionals, sigui el 

centre dels sistemes de salut

ORIOL YUGUERO, 
CARMEN MAYAYO 

I MONTSE ESQUERDA.
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fermera i psicòloga, va destacar que “quan es 
parla de persona es fa referència al pacient i, 
també, als professionals sanitaris als quals no 
s’ha d’oblidar.” Mayayo, que és cap de la Uni-
tat d’Atenció a la Ciutadania de l’HUAV va co-
mentar que, cada cop més, “les queixes se cen-
tren en el tracte rebut o la manca d’informació 
i no en la qüestió purament clínica”. D’altra 
banda, va voler destacar que en la darrera en-
questa va quedar palès la bona percepció dels 
pacients pel que fa al tracte rebut per part de 
les infermeres.

El simposi va celebrar tres taules més de de-
bat. L’una, moderada per Olga Ruesga, vocal 
de formació de la SEAUS; va cloure amb una 
conversa sobre persones i pacients, necessitats 
i respostes, amb el cap d’estudis de la facultat 
de medicina de la UVIC-UCC, el gerent del COIB 
(Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Bar-
celona), Joan Conesa; el president de l’Associa-
ció d’Administratius de Salut, Juan Carlos Gar-
cía i el pacient i membre de FeSalut (Federació 
d’Entitats per la Salut de Lleida), Luis Puente.

“La persona en el centre del sistema” va ser una 
altra taula que es va realitzar amb la moderació 
de la vocal de Catalunya i Balears de la SEAUS, 
Núria Pagès; i va comptar amb Pilar Doretto, 
directora de Gestió de Clients Hospital de Mar-
torell; Ana Rodríguez, directora d’Estratègia i 
RSC a l’Institut Català d’Oncologia; Francesc 
Rillo gestor de Desenvolupament de SFB-Grupo 
Mémora; Benito J. Fontecha-Gómez, cap de 
Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives del Con-
sorci Sanitari Integral i Antonio Vaquerizo, su-
pervisor d’Infermeria de les Germanes Hospita-
làries Benito Menni.

Abans de l’acte de cloenda, es van presentar 
les millors comunicacions, sota la moderació de 
M. Pilar González, vocal d’Imatge Corporativa, 
Web i Publicacions de la SEAUS. Tant el premi 
a la millor Comunicació Oral com al Millor Pòs-
ter van ser per a projectes de recerca lleidatans. 
(Vegeu pàgines 49 i 50)

L’XI Simposi de la SEAUS va ser inaugurat per 
Àngel Ros, alcalde de Lleida; Mateu Huguet, 
Gerent Territorial de l’Institut Català de la Salut 

Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gestió de Serveis Sa-
nitaris i Rodrigo Gutiérrez, president de la SE-
AUS. La cloenda va anar a càrrec del gerent de 
la Regió Sanitària Lleida, Alt Pirineu i Aran del 
Servei Català de la Salut (CatSalut), Jordi Corta-
da, i el president de la SEAUS.

L’esdeveniment va comptar amb la col·laboració 
de l’Institut Català de la Salut i el Servei Català 
de la Salut, així com d’altres organismes com 
el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL), Unió Consorci Formació (UCF), 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), Sant Joan de 
Déu Terres de Lleida, Lleida Convention Bureau 
i l’Ajuntament de Lleida. 

El simposi va voler destacar que cal innovar 
pensant en la persona i transformar aquesta 
innovació en benestar pels pacients, amb dis-
positius i projectes mèdics, a més de millorar 
la sostenibilitat del sistema. D’altra banda, la 
humanització dels professionals es va presen-
tar com a absolutament necessària per garan-
tir una atenció sanitària de qualitat, integra i 
centrada en la persona, en què no es tingui en 
compte la malaltia sinó la situació, el context 
social i el tracte amb el pacient. Una humanit-
zació que requereix una formació específica i 
valors com la compassió, empatia, confiança o 
respecte.

QUÈ ÉS LA SEAUS?

La SEAUS és una societat sense ànim de 
lucre, amb  quasi 30 anys  d’història, im-
plicada en la millora de la qualitat dels 
serveis sanitaris, oberta a tots els profes-
sionals de la salut, assistencials, gestors, 
administratius i a totes aquelles entitats 
motivades i compromeses amb els ser-
veis sanitaris. 

La raó de ser de la SEAUS és promoure 
les Cartes de Drets i Deures dels Ciuta-
dans en matèria de salut, fomentar la 
seva difusió, procurant la millora de la 
qualitat dels serveis i de la relació entre 
usuaris, professionals i institucions mit-
jançant la informació, la formació, la co-
municació i la participació activa.[]

RESPONSABLES DE LES UNITATS D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE LA GERÈNCIA 
TERRITORIAL DE L'ICS A LLEIDA, ALT PIRINEU I ARAN I GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS.

ATENCIÓ AL CLIENT, CLÍNICA DE PONENT.
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Millor comunicació oral 
per a les impulsores de la 

Guia de Bones Pràctiques 
(GBP) centrada en la 

Persona i la Família, del 
programa BSPO® 

Millor pòster per al 
projecte d’Atenció a la 

Gent Gran de la Unitat 
de Gestió Assistencial 

Noguera (Balaguer, 
Artesa de Segre i Ponts)

DOS PROJECTES DE SALUT LLEIDATANS VAN 
SER PREMIATS a l’XI Simposi de la Societat 
Espanyola d’Atenció a l’Usuari de la Sanitat 
(SEAUS) celebrat a Lleida els passats 17 i 18 
de maig. D’una banda, el projecte “Implemen-
tació d'una guia de bones pràctiques centrada 
en la persona i la família” a l'Hospital Univer-
sitari de Santa Maria i a l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova; realitzat per Miquel Àngel 
Calderó, Remedios Ponce, Carmen Torres, Patrí-
cia Aixalà, Montse Cetó i Anna Maria López va 
obtenir el premi a la millor comunicació oral. 
El treball es va centrar en l’ús de les eines i els 
recursos utilitzats, des de l’any 2015, per a la 
implementació de la Guia, que inclou  la for-
mació, la difusió, l’elaboració de protocols i 
decàlegs, les enquestes, l’avaluació de resultats 
i la sostenibilitat.

D’altra banda, Lleida va obtenir també el premi 
al millor pòster pel treball “Atención preventiva 
al anciano y su red de apoyo”, liderat per Lau-
ra Olivart, treballadora social, i Elisenda Solé, 
infermera gestora de casos. Olivart i Solé treba-
llen a la Unitat de Gestió Assistencial Noguera, 
que inclou els equips d’atenció primària d’Arte-
sa de Segre, Ponts i Balaguer. El projecte s’adre-
ça a la població de La Noguera de més de 75 
anys. L’augment de l’esperança de vida, en una 
comarca amb la població envellida i una baixa 
densitat poblacional, fa necessària una inter-
venció proactiva en el territori. Aquest projecte 
pilot d’atenció a la gent gran s’està duent a ter-
me durant aquest any 2018 a Artesa de Segre, 
Ponts i Balaguer. L’estudi consisteix en la cerca 
activa de tota la població de 75 anys o més 
que viu sola o que conviu amb persones d’edat 
similar, independentment del seu estat salut.[]

SOCIETAT ESPANYOLA D’ATENCIÓ A L’USUARI (SEAUS)

Premis a la millor comunicació 
i millor pòster del simposi, per 
a dos projectes participats per la 
infermeria lleidatana

ASSISTENTS AL SIMPOSI DE LA SEAUS.
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MILLOR COMUNICACIÓ ORAL. 
AUTORS: MIQUEL ÀNGEL CALDERÓ, REMEDIOS PONCE, CARMEN TORRES, PATRÍCIA AIXALÀ, MONTSE CETÓ I ANNA MARIA LÓPEZ.

MILLOR PÒSTER.
AUTORES: LAURA OLIVART I ELISENDA SOLÉ.

“Anàlisi del control 
en diabètics cangurs 
de néts i cuidadors 
de fràgils”

Resum de l’estudi guanyador del Tercer Premi 2017
XXVè Premi Josep Maria Camps i Balagué d’Investigació Infermera de Lleida
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gurs de néts i cuidadors de fràgils.

Autors: Álvaro Vilela Pájaro1, Gemma 
Amat i Camats2, Eva Tarragona i Tàssies2, 
Sònia Ortiz i Congost2, Anna Serra i Pe-
ruchet2, Montserrat Giralt i Peiró2, Mont-
se Solé i Boldú2.

1: Infermer Intern Resident d’Infermeria 
Familiar i Comunitària, ABS Balaguer.

2: Infermeres, ABS Balaguer.

resum
1. INTRODUCCIÓ
La Diabetis Mellitus (DM) és considerada avui 
una epidèmia mundial per la seva alta preva-
lença, la disminució en la qualitat de vida de 
qui la pateix i pel seu alt cost social, familiar i 
econòmic (1).

La Diabetis Mellitus Tipus 2 (DM2) suposa el 
90% dels casos de diabetis i és adquirida al 
llarg dels anys (2).

L’adherència al tractament o compliment tera-
pèutic s’ha definit com el context en el qual 
el comportament de la persona coincideix amb 
les recomanacions relacionades amb la salut i 
inclouen la capacitat del pacient per assistir a 
cites programades, prendre els medicaments 
tal com s’indiquen, realitzar els canvis en l’estil 
de vida recomanats i completar els estudis de 
laboratori o proves sol·licitades (3).

L’OMS considera la falta d’adherència als trac-
taments crònics i les seves conseqüències nega-
tives clíniques i econòmiques un tema prioritari 
de salut pública (4).

Generalment, l’adherència al tractament s’es-
tima com una variable binària: complidor/no 
complidor, adherència/no adherència (3). El ti-

pus de malaltia, quan parlem d’adherència al 
tractament, és important, atès que s’ha obser-
vat que, a mesura que augmenta la cronicitat, 
el compliment del tractament disminueix. I, a 
més a més, si el pacient té mínims símptomes 
de la malaltia, hi haurà menys adherència al 
tractament (3). Això passa en especial en el cas 
de la diabetis, ja que és una malaltia silent.

Existeixen factors psicològics i socials relacio-
nats amb l’adherència al tractament de la DM 
tals com estrès i els seus estils d’afrontament, 
simptomatologia depressiva i percepció de 
suport social (5). Un estudi va mostrar que els 
cuidadors tenien el doble de probabilitat de no 
haver acudit a consulta mèdica durant l’any an-
terior quan realment ho precisaven (6).

Cada vegada és més freqüent que avis i àvies 
s’impliquin en certes tasques regulars de la 
cura dels seus néts/tes, així com d’ajuda als 
seus fills, sent un important recurs que permet 
conciliar la vida laboral i familiar d’aquests (7).

Són diversos els estudis que, tot i les seves li-
mitacions, coincideixen que els avis que han de 
complir el rol de criança dels seus néts per falta 
de pares responsables, pateixen majors proble-
mes físics i mentals (8).

A més a més de les conseqüències físiques i 
emocionals de tenir cura i del risc més gran per 
al desenvolupament de malalties, els cuidadors 
tenen menys probabilitat d’atendre les seves 
pròpies necessitats de salut (8).

Diferent bibliografia explora l’impacte en l’au-
togestió de la diabetis entre les persones cuida-
dores de néts, amb l’afegit de la seva edat en 
la majoria dels casos, la càrrega de múltiples 
cures, funcions i activitats, tot plegat una mul-
titud de desafiaments que provoquen la dismi-
nució de la capacitat per a autogestionar les 
cures de la seva diabetis i posterior salut global 
(9, 10).

Es va constatar que els avis cuidadors dels seus 
néts tenien diferències clínicament significati-
ves tant en l’HbA1c com en les pressions sis-
tòlica i diastòlica, sent aquests nivells majors, 
respecte als que no són cuidadors (10). L’estrès 

secundari a les responsabilitats de les cures pot 
augmentar els nivells de glucosa i de pressió 
arterial (10, 11).

La cura del pacient dependent comporta una 
gran càrrega i afectacions en l’esfera social, 
psicològica, emocional i laboral, i de l’estat de 
salut en general, podent repercutir en la qua-
litat de vida del malalt i del propi cuidador (12). 
És conegut que els cuidadors pateixen gran 
afectació en l’esfera socioeconòmica (12). Un es-
tudi reporta que el 50% dels cuidadors opinava 
que cuidar tenia conseqüències negatives sobre 
la seva pròpia salut i prop del 15% percebia 
aquest impacte amb una intensitat molt eleva-
da (13).

Cada vegada més avis han de cuidar dels néts 
i cada vegada hi ha més persones dependents, 
per l’augment de la longevitat i l’esperança de 
vida (14).

La infermeria té un paper protagonista en la 
cura de les patologies cròniques com la diabe-
tis. És la nostra responsabilitat saber reconèixer 
quins són els factors de risc en l’adherència te-
rapèutica i en el conseqüent bon control me-
tabòlic. És per això que, amb aquest estudi, es 
pretén afegir evidència sobre el pes del rol de 
cuidador, en concret en aquests dos vessants, 
cuidadors de fràgils i cangurs de néts, i la seva 
repercussió.

2. HIPÒTESIS
• Els DM2 que fan de cuidadors de persones 
fràgils o dependents tenen pitjor adherència 
dietètica.

• Els DM2 que fan de cuidadors de persones 
fràgils o dependents tenen pitjor control de la 
seva malaltia (HbA1c, IMC, PAS i PAD).

• Els DM2 que fan de cangurs de néts tenen 
pitjor adherència dietètica.

• Els DM2 que fan de cangurs de néts tenen 
pitjor control de la seva malaltia (HbA1c, IMC, 
PAS i PAD).

3. OBJECTIUS
• Objectiu general: determinar si existeix as-
sociació entre ser cuidador principal d’una per-
sona fràgil/dependent o pel fet de ser cangur 
de néts en persones diabètiques d’una zona 
semirural, i la seva HbA1c, pressió arterial, IMC 
i adherència dietètica.

• Objectiu específic: realitzar una descripció 
sociodemogràfica i clínica de la mostra.

4. MATERIAL 
I MÈTODES
Estudi observacional descriptiu transversal. Es 
realitzà a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Bala-
guer amb 27.461 persones assignades.

La població d’estudi final fou de 2.269 perso-
nes després de cercar segons els criteris d’in-
clusió:
• Adults segons paràmetres organitzatius de 
les ABS (> 14 anys).
• Diagnòstic de DM2.
• Alta del diagnòstic mínim de fa un 1 any.

Els criteris d’exclusió van ser:
• Pacients en programa d’atenció domiciliària 
o ingressats en centre penitenciari, residencial 
o sociosanitari.
• Pacients que no són contactats durant el pe-
ríode d’estudi o que no volen participar.

Per tal d’homogeneïtzar la mostra, es va op-
tar per incloure a estudi contingents sencers, 
d’aquesta manera s’incloïa a estudi el total 
de la població d’aquells contingents escollits. 
Atès que la població de l’ABS té un patró de 
distribució d’edat molt diferenciat segons con-
tingents, es va fer estudi d’aquests patrons po-
blacionals per escollir de forma equilibrada els 
contingents a participar.

A l’ABS hi ha 19 contingents d’adults, dels 12 
contingents participants: hi hagué 4 contin-
gents de cada perfil de població.
• Perfil A: Població urbana amb més població 
jove que la mitjana de l’ABS i la mitjana de Ca-



TAULA 1. ASSOCIACIÓ ENTRE VARIABLES EN EL GRUP DELS CUIDADORS

una p=0,001. (Gràfica 1).

a) Resultats referents als CUIDADORS
     de persones fràgils i / o dependents:
El perfil dels DM2 que són cuidadors informals 
de fràgils i/o dependents és dona (61,23%), 
amb una mitjana d’edat de 68,2 anys, amb 
obesitat (IMC mitjana: 31,3), HbA1c de 6,9%, 
PAS i PAD mitjana de 134,4 i 75,8 respectiva-

ment, i compleix parcialment el règim dietètic 
(49,5%).
A la Taula 1 trobem els resultats de l’associació 
entre variables detallats. L’associació del sexe 
femení a les persones cuidadores fou potent: 
un 61,3% dels cuidadors són dones, en canvi, 
en no cuidadors, les dones foren minoritàries, 
el 42,5% (p=0,001, IC 95%). En aquest grup 
de cuidadors informals, es van trobar diferèn-
cies clínicament rellevants en la comparació de 
l’IMC, PAS i PAD però sense significació estadís-
tica. Pel que fa a la variable HbA1c, no es van 
trobar diferències rellevants (hi ha percentatges 
similars entre els diferents grups de control).
En la valoració de l’adherència dietètica sí hi 
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342 de 4 contingents.
•  Perfil B: Població urbana amb un patró de 
distribució similar al patró de distribució de 
l’ABS i mitjana de Catalunya. Del total de 850 
DM2, es va estudiar a 616 persones de 4 con-
tingents.
• Perfil C: Població rural amb molt pes d’en-
velliment, molt per sobre del patró de l’ABS i 
Catalunya. Del total de 856 DM2, es va estudiar 
a 192 persones de 4 contingents.

La mostra inicial va ser de 1.150 persones 
amb DM2, retirats els exclosos (179 persones), 
va quedar una mostra final de 971 perso-
nes.

Els mètodes de recollida de dades foren:
• Examen físic (pressió arterial, pes, talla, IMC), 
procediments de laboratori (HbA1c) i adherèn-
cia dietètica de la història clínica informatitzada 
ECAP.
• Entrevista individualitzada de si eren cuida-
dors de persones fràgils o si eren cangurs de 
néts. 

Per poder fer l’explotació de dades de l’ECAP 
es va demanar permís a la Direcció de l’ABS, 
la qual va acceptar i va autoritzar la petició del 
bolcatge de dades clíniques i de laboratori de 
la big data.

Les variables d’estudi van ser:
• Últim valor registrat de Pressió Arterial 
(PA). Es va considerar mal control PAS ≥140 
i PAD ≥90 (15).
• Últim valor registrat d’IMC <18,5 Pes insufi-
cient, 18,5-24,9 Normopès, 25-29,9 Sobrepès, 
≥30 Obesitat (SEEDO (16)).
• Últim valor registrat d’HbA1c: l’objectiu 
de control era de <7% (17). Per avaluar millor 
aquesta variable, es va agrupar en: ≤6,5 òp-
tim, 6,6-6,9 acceptable, 7-7,9 inadequat, ≥8 
molt inadequat.
• Adherència dietètica: la situació en què la 
conducta d’una persona (en termes seguiment 
de dieta o canvis en l’estil de vida) coincidei-
xen amb el consell educatiu de l’equip de sa-
lut (18). Aquesta variable, valorada a criteri del 
professional entrevistador, es va dividir entre: 
bona adherència a la dieta (registre de “dieta 
adequada” a ECAP) i mala adherència a la dieta 

(registre de “dieta millorable” o “dieta patolò-
gica”).
• Cuidador de persona fràgil o dependent 
(l’anomenarem cuidador). El cuidador informal 
és aquell que presta atenció a familiars, amics 
o veïns. Aquest conjunt difús de xarxes s’acos-
tuma a caracteritzar per la seva reduïda mida, 
per trobar afectivitat en la relació i per realitzar 
les cures no de forma ocasional, sinó mitjan-
çant un compromís de certa permanència o 
durada (19).
Fràgil és aquell que té una disminució de les 
reserves fisiològiques i un major risc de decli-
nar, cosa que el situa en una situació de ma-
jor vulnerabilitat i té una major probabilitat de 
presentar episodis adversos de salut (hospitalit-
zació, institucionalització, mort, baixes) i la pèr-
dua de funció, discapacitat o dependència (20).
Dependent és aquella persona que, per motius 
d’edat, malaltia o discapacitat, i vinculats a la 
pèrdua d’autonomia física, sensorial, mental o 
intel·lectual, precisa amb caràcter permanent 
l’atenció d’una altra persona o l’ajuda per rea-
litzar les activitats bàsiques de la vida diària (21).
• Cangur de néts (ho anomenarem cangur). 
És la persona que treballa cuidant els nens 
d’una família quan els pares no hi són. En 
aquest estudi ens referirem com a cangurs als 
avis que fan aquestes tasques sense remune-
ració de forma periòdica cada setmana, sigui 
quina sigui la càrrega d’hores que realitzin.
• Edat: majors de 14 anys.
• Sexe: home / dona.

Es va realitzar una anàlisi de les variables ca-
tegòriques descrites a partir del càlcul de fre-
qüències absolutes i relatives. Es van contrastar 
possibles diferències mitjançant el xi-quadrat 
(dades categòriques) i el test no paramètric de 
Mann-Whitney (les dades numèriques). Tots els 
càlculs es van fer tenint en compte un nivell de 
confiança d’α 0,05. Els valors es van expressar 
amb interval de confiança del 95%.

5. RESULTATS
S’aconsegueix estudiar una mostra molt gran 
(el 50,7%) del total de pacients amb DM2 de 
l’ABS. La distribució dels dos grups a estudiar 
(cuidadors de fràgils i cangurs) és diferent, amb 

GRÀFICA 1. PERCENTATGE TIPUS DE CUIDADORS
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95%): el 50,5% dels cuidadors no compleixen 
dieta versus el 24,9% dels no cuidadors. 
b) Resultats referents
     als  CANGURS de NÉTS:
El 63,2% dels DM2 que són cangurs són do-
nes, amb un promig d’edat de 68,5 anys, amb 
obesitat (IMC mitjana: 31,6), una HbA1c de 
7,3%, una PAS i PAD mitjana de 135,6 i 76,9 
respectivament, i amb un molt mal compliment 
dietètic (74,3%).
L’associació del sexe femení als cangurs, igual 
que en els cuidadors, és potent: un 63,2% dels 

cangurs són dones, en canvi, en no cangurs, 
les dones són minoritàries, el 41% (p<0,001, 
IC 95%). (Taula 2).
Pel que fa a les variables clíniques, en aquest 
grup de cangurs es van trobar diferències es-
tadísticament significatives en l’associació de 
l’IMC, l’adherència terapèutica i l’HbA1c:
• IMC: hi ha major obesitat en els cangurs 
(54,2%) versus no cangurs (42,6%) (p<0,001, 
IC 95%). La variable agrupada és significativa 
amb una diferència més forta: en el grup dels 
cangurs augmenta la prevalença a mesura que 
augmenta l’IMC, igual que en els no cangurs 

disminueix la prevalença a mesura que dismi-
nueix l’IMC (p=0,002, IC 95%).
• L’HbA1c: mitjana de 7,3% en cangurs i 7% 
en no cangurs (p=0,009, IC 95%). L’HbA1c 
agrupada té major significança (p=0,001, IC 
95%): en els cangurs augmenta la prevalença 
a mesura que hi ha més control metabòlic, i a 
la inversa.
• L’adherència dietètica té una forta associació 
(p<0,001, IC 95%): el 74,3% dels cangurs fan 
malament la dieta, en canvi, només el 19,2% 
dels no cangurs tenen mal compliment dietètic.
• No es van trobar diferències significatives ni 
rellevants entre les variables PAS i PAD.

6. DISCUSSIÓ 
I CONCLUSIONS
En la descripció sociodemogràfica era espera-
ble que hi hagués major prevalença de cuida-
dors (tant de fràgils com de cangurs de néts) 
envers el sexe femení, múltiple bibliografia així 
ho recolza (22, 23).

Les publicacions apunten a 3 variables que con-
tribueixen a diferenciar entre cuidadors i cuida-
dores: el nivell de dependència de la persona 
gran, la realització de tasques domèstiques i 
la presència de conflictes de rols. Aquests tres 
aspectes suposen factors d’estrès que recauen 
més en les dones que en els homes que desen-
volupen aquest rol (24).

L’adherència dietètica és pitjor en el grup 
dels cuidadors que en els que no són cui-
dadors. Aquesta associació és més po-
tent en els cangurs, els quals tenen molt 
pitjor compliment dietètic que els no cangurs. 
Aquest resultat es veu reforçat per la bibliogra-
fia on ja s’esmentava la relació de situacions 
d’estrès com a factor negatiu en el compliment 
terapèutic en general (25).

Aquesta baixa adherència dietètica és un dels 
resultats més preocupants, atès que es tracta de 
persones que saben que pateixen DM2 i, així i tot, 

declaren no seguir un règim dietètic correcte.

Per millorar l’adherència dietètica, caldrà dei-
xar de centrar-nos exclusivament en la clínica i 
fixar-nos en aquestes circumstàncies culturals, 
psicològiques i socials que afecten el segui-
ment dels pacients diabètics (25).

Pel que fa als paràmetres biològics de control 
(HbA1c, PAS/PAD i IMC), en el grup de cuida-
dors de pacients fràgils o dependents, s’han 
trobat diferències clínicament rellevants de pit-
jor control d’IMC i PAS/PAD pel fet de ser cuida-
dors. I cap relació amb l’HbA1c.

En canvi, els resultats en el grup de cangurs de 
néts sí que són reveladors: es demostra que 
hi ha diferències significatives de pitjor 
control en l’HbA1c i l’IMC, amb una forta 
associació en ambdues variables, atès que 
en el grup de cangurs augmenta el percentatge 
a mesura que empitjoren els resultats d’HbA1c 
i IMC. Això concorda amb estudis de pitjor con-
trol d’aquestes variables, associat a estrès (26, 27).

És conegut que l’estrès pot empitjorar el se-
guiment de les patologies cròniques i compor-
tar-ne complicacions, però en aquest estudi 
quantifiquem aquest empitjorament i s’apunta 
al fet de ser cuidador, concretament al fet de 
ser cangur de néts, com un desencadenant en 
negatiu, atès que produeix pitjors resultats en 
pes i control metabòlic (HbA1c).

Els pacients amb DM2 tenen com a referent 
bàsic els professionals del seu equip d’atenció 
primària, que són els que tenen la competència 
per atendre aquest problema de salut. Cal des-
tacar aquí, la tasca, cada cop més important, 
dels professionals d’infermeria en la capacita-
ció dels pacients per l’automaneig de la dia-
betis, i també en la gestió global dels casos (28).
Aquesta visió global del pacient és el repte: es-
tar alerta de tots els factors de risc que poden 
influir en el bon maneig de la malaltia, no no-
més els paràmetres i indicadors biomèdics, sinó 
també estar alerta de l’esfera psicosocial.[]
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L’estudi conclou que hi 
ha pitjor adherència 
dietètica i control en el 
grup de cuidadors, amb 
major associació en el 
grup de cangurs
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IMPLEMENTACIÓ 
DEL PROJECTE 
“TARDA JOVE/

ESTONA JOVE” 
A LLEIDA

per ROSA MAR ALZURIA 
I MARTA CLIVILLÉ

Infermeres llevadores

foto Rafa Gimena 

MISSATGES

LA INCORPORACIÓ DE LA TARDA JOVE / ES-
TONA JOVE a la cartera de serveis de l’ASSIR 
(Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) de 
Lleida busca aconseguir una atenció sanitària 
més àgil i efectiva pel jovent de les Terres de 
Lleida.

Segons l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) s’entén per salut sexual com el grau més 
alt possible de benestar físic, mental i social re-
lacionat amb la sexualitat. En el 2010 l’OMS va 
definir l’educació sexual integral com: “l’apre-
nentatge sobre aspectes cognitius, emocionals, 
socials, interactius i físics de la sexualitat. La 
salut sexual comença en la infància, progres-
sant a través de l’adolescència i l’edat adulta. 
L’objectiu és donar suport i protegir el desenvo-
lupament sexual. Es tracta de proveir gradual-
ment d’informació als nens i joves, d’habilitats 
i valors positius per a comprendre i gaudir la 
seva sexualitat, poder tenir relacions segures i 
satisfactòries, i assumir la responsabilitat de la 
seva pròpia salut sexual i el benestar de la resta 
de persones”.

Es desprèn una visió positiva i respectuosa de 
les relacions sexuals, enteses com a experièn-
cies plaents, segures, lliures de coacció, discri-
minació i violència, albirant el concepte mul-
tidimensional de la salut (física, psicològica i 
social).

L’educació sexual és un dels drets reconeguts 
en la Declaració de Drets Sexuals i Reproduc-
tius, fonamentat en la Declaració de Drets Hu-
mans de les Nacions Unides. En el document 
de l’OMS “Estrategia mundial para la salud de 
la mujer, la infància y la adolescencia (2016-
2030). Sobrevivir, prosperar y transformar” 
es va determinar “l’accés universal als serveis 
d’atenció de salut sexual i reproductiva i al gau-
di dels drets corresponents” com un objectiu 
per a “prosperar garantint la salut i el benestar” 
d’aquest grup de població. Aquest document 
inclou també explícitament intervencions ba-
sades en l’evidència relacionades amb les prin-
cipals causes de morbimortalitat en la dona, 
l’infant i l’adolescent i que, a més a més, han 
demostrat ser eficaces en la millora de la salut 

i el desenvolupament d’aquestes persones. En 
concret, i d’entre les intervencions referides als 
adolescents, es detallen a continuació les qües-
tions que es pretenen treballar en el projecte 
“Tarda/Estona Jove”:

Informació, assessorament i serveis en matèria 
de salut sexual i reproductiva integral, inclosos 
els mètodes anticonceptius.

Suport psicosocial i serveis connexos en matè-
ria de salut mental i benestar de l’adolescent.
Prevenció de la violència sexual i altres for-
mes de violència de gènere, i respostes davant 
d’aquestes situacions.

Prevenció, detecció i tractament de les malal-
ties transmissibles i no transmissibles i de les 
infeccions de transmissió sexual (ITS) i de l’apa-
rell reproductor, amb inclusió de l’HIV, la tuber-
culosi i la sífilis.

La joventut és una etapa en què es defineixen 
bona part dels processos i hàbits que determi-

tarda
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al parlar de joves i salut no hauríem de limi-
tar-nos només a les condicions de salut pre-
sents, sinó que s’haurien de considerar que els 
hàbits i comportaments tindran efectes en les 
condicions de salut futures.

De la mateixa manera, des del punt de vista 
de la salut sexual i reproductiva, en la joven-
tut es produeixen canvis importants relacionats 
amb la sexualitat i l’afectivitat, no tan sols des 
del punt de vista biològic, sinó també sobre la 
definició de la identitat sexual, afectiva i de gè-
nere. L’exploració d’aquests canvis, que ajuden 
a definir la seva identitat, lligats amb la percep-
ció d’invulnerabilitat, poden propiciar conduc-
tes sexuals de risc. Cal afegir també que, en els 
últims 50 anys, han succeït importants canvis 
culturals relacionats amb la sexualitat, deter-
minant modificacions en el comportament i 
actituds sobre la vida sexual i afectiva, l’edat 
d’inici de l’activitat sexual, l’ús de mètodes an-
ticonceptius i la prevenció d’ITS.

Segons dades de l’”Observatorio de la Salud 
Sexual y Reproductiva de la Sociedad Españo-
la de Contracepción” (SEC), el 2016, el 49,1% 
dels joves enquestats entre 15-19 anys va res-
pondre que no utilitzava cap mètode contra-
ceptiu. Tampoc és menyspreable la taxa d’in-
terrupció voluntària d’embaràs (IVE) en aquest 
grup de població, ja que el 2016 i segons da-
des del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, les noies d’entre 20-24 van te-
nir les majors taxes d’avortament (16,72/1000 
dones), seguit del grup d’edat d’entre 25-29 
anys (15,41/1000 dones). Finalment, les dades 
relacionades amb les ITS a Catalunya no són 
més encoratjadores. El Centre d’Estudis Epi-
demiològics sobre el VHI/SIDA de Catalunya 
(CEEISCAT) conclou que en els últims anys s’ha 
produït un important augment en la declaració 
d’ITS, reflectint tant la millora dels sistemes de 
vigilància epidemiològica en la detecció dels 
casos, com els canvis en les conductes sexu-
als. També informa que la distribució de les ITS 
no és igual en tota la població, sinó que els 
grups més afectats són els joves i els homes 
que tenen sexe amb homes (HSH), considerant 
essencial millorar la conscienciació del risc i 
promoure comportaments sexuals més segurs, 

ROSA MAR ALZURIA, YOLANDA FLORENSA I MARTA CLIVILLÉ.
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així com garantir l’accés a la detecció de les 
ITS. Per tot l’anteriorment exposat, i seguint 
les directrius del Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya 2020, és crucial prioritzar polítiques 
de salut en els joves relacionades amb la salut 
afectivo-sexual que incloguin tant la prevenció 
de conductes de risc com la promoció d’hàbits 
de vida saludables.

Amb tot això, es planteja un nou repte, adaptar 
els serveis de salut als adolescents. I per a poder 
dur-los a terme, l’OMS i el Programa Conjunt 
de les Nacions Unides sobre VHI/SIDA (ONU-
SIDA) han facilitat directrius dirigides a tots els 
implicats:
• Governs: oferir serveis i polítiques que prote-
geixin els drets i dignitat dels adolescents, con-
siderant la seva opinió, respectant la seva inti-
mitat, evitant caure en l’infantilisme i prestant 
atenció a la seva forma d’expressió de malestar/
desacord.

• Professionals: formació adequada, mantenir 
el secret professional i respecte de la privacitat, 
fomentar la presa de decisions dels joves als 
quals atenen, establir una comunicació clara i 
oberta.
• Adolescents: animant-los a sol·licitar infor-
mació i atenció per a prendre decisions sobre la 
seva pròpia salut, conèixer el dret a la intimitat 
i confidencialitat i implicar-los perquè ens indi-
quin com millorar l’atenció sanitària cap a ells.
Quina és la realitat de la qual partim actual-
ment a les Terres de Lleida? Durant l’any 2016 
van ser atesos en l’ASSIR Lleida 2.654 joves, el 
15% de la població entre 15-25 anys de Lleida. 
En el mateix període, el 26% dels IVE farma-
cològics realitzats en l’ASSIR Lleida van corres-
pondre al grup d’edat de 15-25 anys. Com era 
previsible, la situació a les comarques de Lleida 
concorda amb la descrita prèviament sobre Ca-
talunya i l’estat espanyol.

Per tant, és clau crear espais específics per 
aquest grup de població, on l’atenció a la salut 
afectiva-sexual s’iniciï a partir de la comprensió 
integral de la demanda que fan els joves, fo-
namentada en l’establiment d’una relació tera-
pèutica basada en la confiança i en la confiden-
cialitat, i que propiciï el respecte i l’assimilació 
de les diversitats sexuals dels joves atesos, per 
aconseguir com a objectiu últim millorar la seva 
salut sexual i reproductiva.

El projecte es desenvolupa a Lleida ciutat sota 
el nom “Tarda Jove” i a Mollerussa (dilluns 18-
20h), Balaguer (dilluns 16-17h) i Cervera (dijous 
16:45-17:15h) com a “Estona Jove” segons el 
temps dedicat, proporcional al volum de po-
blació. La Tarda Jove es du a terme des del mes 
de gener cada dijous, al CAP Onze de Setembre 
de Lleida, en horari de 16 a 20 h, excepte a l’es-
tiu que l’horari és de 16 a 17 h. Aquest projecte 
està liderat per l’equip de llevadores de l’ASSIR.

La població diana són els joves d’ambdós se-
xes d’entre 15-25 anys. Es dóna prioritat a 
l’atenció a joves que pels seus antecedents 
ginecobstètrics (IVE, ITS prèvies...) o d’altra 
tipologia (violència de gènere, situacions so-
cials, discapacitat...) puguin ser considerats 
població més vulnerable.

L’accés és d’elecció lliure per part del jove, no 
havent d’estar vinculat al Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) on es dóna el servei. És a dir, el 
jove pot accedir al servei en qualsevol punt de 
Tarda Jove o Estona Jove. 

L’atenció s’ofereix a demanda del jove, o bé a 
través d’una derivació/demanda d’altres pro-
fessionals de la salut, associacions (Antisida, 
Salut i Família, AMPA’s...) i altres programes i 
serveis de salut (Programa Salut i Escola, ser-
veis de joventut dels ajuntaments...), podent 
acudir sols o acompanyats.

ROSA MAR ALZURIA.MARTA CLIVILLÉ.
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Les prestacions que es vinculen a la Tarda Jove/
Estona Jove són: educació sanitària afectiva-
sexual, consell reproductiu (contracepció d’ús 
regular o d’urgència, orientació-assessorament 
IVE) i atenció-prevenció de conductes de risc 
d’ITS (cribatge, si s’escau, i abordatge de con-
tactes). 

També des de la consulta de Tarda/Estona Jove 
es pot derivar,  si cal, a altres professionals/espe-
cialistes (ginecòleg/a, dermatòleg/a, psicòleg/a, 
treballador/a social...) amb la finalitat de ga-
rantir la continuïtat del procés assistencial. La 
Tarda/Estona Jove també col·labora amb el pro-
grama Salut i Escola del Departament de Salut 
i del Departament d’Ensenyament.

Aquest projecte no seria possible sense els pro-
fessionals implicats en la Tarda/Estona Jove, es-
pecialment els administratius/ves i facultatius/
ves que ajuden al fet que aquesta consulta si-
gui més àgil i eficaç. Des d’aquest espai no vol-
dríem deixar passar l’oportunitat de donar-los 
un sincer agraïment. 

Des de l’equip ASSIR desitgem que els 
joves d’avui, la nostra societat del demà, 
gaudeixin d’una sexualitat plena, segura i 
respectuosa, al mateix temps que contribuei-
xin a una nova visió de la sexualitat basada en 
el reconeixement de la diferència i el profund 
respecte mutu.[]

PROTOCOL DE SEGUIMENT 
DE L’EMBARÀS A CATALUNYA
Anabel Fernández, vocal llevadora del COILL, va 
assistir a l’acte de presentació de la 3a edició revisada

EL PROTOCOL DE SEGUIMENT DE L’EMBARÀS A CATALUNYA és un 
document elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 
d’acord amb les competències del Servei de Salut Maternoinfantil, 
adscrit a la Subdirecció de Promoció de la Salut, d’estudi i proposta 
d’implementació d’activitats preventives i de promoció de la salut 
orientades a la millora de la salut de les gestants i els futurs nadons 
a Catalunya. Aquest protocol s’implementa a tota la xarxa sanità-
ria pública de Catalunya, algunes de les recomanacions concretes 
(DNA fetal en sang materna) s’implementaran de manera progressi-
va d’acord amb les directrius del Servei Català de la Salut.

La darrera revisió d’aquest protocol introdueix una actu-
alització general que millora tots els aspectes relacionats 
amb el seguiment de l’embaràs, així com eines de cribratge 
per detectar precoçment problemes de salut mental, i millora la 
detecció de consum de drogues i alcohol o de violència de gènere, 
que poden afectar la dona embarassada, especialment vulnerable 
en aquest moment de la vida. Alhora, incorpora alguns cribratges 
de malalties emergents, com la produïda pel virus del Zika i una 
nova estratègia de cribratge de cromosomopaties mitjançant la ins-
tauració progressiva de la determinació del DNA fetal lliure en sang 
materna.

El protocol continua apostant per un sistema de reordenació de 
l’atenció de l’embaràs i el part en funció del risc de cada gestació, 
de manera que cada dona pugui accedir als recursos necessaris se-
gons aquesta valoració, i dedica un capítol sencer a la promoció de 
la salut i la prevenció de la malaltia..[] 

PROTOCOL COMPLET EN PDF:
salutpublica.gencat.cat/web/.
content/minisite/aspcat/
promocio_salut/embaras_
part_puerperi/protocol_segui-
ment_embaras/protocol-segui-
ment-embaras-2018.pdf

EL DR. RAMON ESCURIET, 
LLEVADOR DEL DEPARTAMENT 
D'INNOVACIÓ I CARTERA DE 
SERVEIS DEL CATSALUT, AMB LES 
LLEVADORES LLEIDATANES QUE 
VAN ASSISTIR A L'ACTE.

YOLANDA FLORENSA.



LA INFERMERIA 
LLEIDATANA PORTA A 
AUSTRÀLIA EL DEBAT 
SOBRE LA PRECARIETAT 
LABORAL EN ELS 
CENTRES ASSISTENCIALS 
Juny 2018

El COILL –juntament amb la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida 
(UdL) i el Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC) de la UdL, i la col-
laboració del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya– va presentar els 
resultats preliminars de l’estudi sobre “La precarietat laboral i la qualitat de vida de les in-
fermeres i infermers dels centres assistencials de llarga estada, a Catalunya”; en el marc del 
programa oficial de la 7a Conferència Internacional ISIH (In Sickness, In Health) “Tecnologies 
i assistència sanitària”, a la University of Tasmania de Sydney (Austràlia). 

L’exposició, que va anar a càrrec de Montserrat Gea –coautora del treball juntament amb 
Ana Maria Fité, Alvaro Alconada, Eva Barallat, Joan Blanco, Judith Roca i Fidel Molina de la 
Universitat de Lleida; i Carlos Muntaner de la University of Toronto–; va estimular el debat 
sobre la qualitat de vida percebuda i la precarietat laboral d’aquests professionals de la 
infermeria i la incidència de les crisis econòmiques i l’escassetat d’inversions públiques a 
Europa.[]

DIA MUNDIAL D’ACCIÓ PER 
LA SALUT DE LES DONES
28 de maig

Montserrat Gea, presidenta del COILL, va participar en la tertúlia “DONES I SALUT”, junt 
ament amb Sara Mestres, regidora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Lleida; Mar-
garita Puigdevall, vicepresidenta del Col·legi de Metges de Lleida; Eva Figuera, gerent de 
l’Associació Contra el Càncer de Lleida aecc-Lleida; i Maria Antònia Roca, membre de la 
Junta de FeSalut (entitat impulsora de l’Espai Salut, un fòrum d’entitats per a millora de la 
salut, el benestar i la qualitat de vida), al Casal de la Dona.[]
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Reconeixement als 170 
professionals impulsors de l’acreditació 

de l’excel·lència sanitària a Lleida
II JORNADA BPSO®Lleida

text Sara Bobet

foto MISSATGES 

LA “II JORNADA D’IMPULSORES BPSO® LLEIDA: 
ACREDITACIÓ DE CENTRES COMPROMESOS 
AMB L’EXCEL·LÈNCIA”, es va celebrar a l’Aula 
Magna del Campus Ciències de la Salut el 30 
de maig i va centrar-se en el reconeixement a 
les impulsores lleidatanes –principalment in-
fermeres, però també auxiliars d’infermeria, 
zeladors, fisioterapeutes, metges, farmacèu-
tics, treballadors socials i altres tècnics– pel seu 
esforç i el seu compromís per a l’obtenció de 

l’acreditació de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova (HUAV), l’Hospital Universitari 
Santa Maria (HUSM), la Facultat d’Infermeria 
i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (UdL); 
iniciativa que ha comptat amb la col·laboració 
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL).

La jornada va començar amb les intervencions 
del degà de la Facultat d’Infermeria i Fisiote-
ràpia, Joan Blanco; de les directores d’infer-
meria de l’HUAV i de l’HUSM, Marina Peiron 
i Petri Merino, respectivament; de la presiden-

MARINA PEIRON, JOAN BLANCO, PETRI MERINO, MONTSERRAT GEA I ESTHER GONZÁLEZ.



72  inf  JULIOL  2018 2018  JULIOL  inf  73

BP
SO

®
Lle

id
a

BP
SO

®
Lle

id
a

excel·lir eninfermeriaII JORNADA D’IMPULSORES BPSO LLEIDA  Centres Acreditats amb l’Excel·lència en Cures

ta del COILL, Montserrat Gea; i de la respon-
sable del projecte de Centres Compromesos 
amb l’Excel·lència en Cures a Espanya (CCEC®-
BPSO®) i membre de la Unidad de Investigación 
en Cuidados de Salud (Investén-isciii), Esther 
González. Una inauguració oficial en què Pe-
tri Merino va destacar el repte i l’esforç que ha 
suposat treballar junts en l’evidència científica. 

Un esforç que “serà recompensat avui amb el 
diploma acreditatiu”, va dir, i que ha portat 
que “els més beneficiats siguin els pacients”, 
va cloure. Unes paraules que va subscriure Ma-
rina Peiron, coincidint amb el fet que l’esforç 
realitzat ha tingut un efecte en els pacients. 
Peiron va voler agrair la tasca realitzada du-
rant tres anys per les impulsores, així com als 

tres hospitals lleidatans de l’ICS que estan en 
les guies i, en especial, va mostrar el seu reco-
neixement al COILL “per liderar les necessitats 
i ajudar a compartir coneixements”, va cloure. 
Per la seva banda, Montserrat Gea va mostrar 
la seva satisfacció “per veure com un projecte 
en què es va començar a treballar fa vuit anys, 
ara veu la llum”. Gea va donar les gràcies molt 

especialment a les impulsores “per treballar de 
manera titànica” i va destacar que “hi ha dades 
que demostren que la implantació de les guies 
és eficient”. La seva intervenció va acabar amb 
un reconeixement a la feina diària de les im-
pulsores, autèntiques protagonistes “d’un dia 
alegre com el d’avui”, va finalitzar. Tot seguit, 
Esther González va recordar com s’havia arribat 

“TU POTS CANVIAR EL MÓN. EL CANVI 
ESTÀ EN LES PERSONES”, CONFERÈNCIA 
INAUGURAL DE MARTA GRAÑÓ

TAULES DE COMUNICACIONS ORALS
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al moment actual i com s’havia començat. “Mi-
rar que fa quatre anys us vau enfrontar amb 60 
centres amb valentia. Vau saber unir dos hos-
pitals i treballar plegats amb el suport incondi-
cional del COILL que sempre hi ha col·laborat. 
Si en un context poc favorable heu arribat fins 
aquí, imagineu-vos on podeu arribar si el con-
text és millor”, va dir. González va animar tot-
hom a seguir endavant amb aquest esperit de 
col·laboració i la coordinació de “tres ens au-
tònoms i diferents”. Finalment, Joan Blanco va 
encetar el seu parlament amb un agraïment a 
totes les impulsores. “L’esforç  ha servit per ubi-
car Lleida dins el mapa sanitari i això ho devem 
a les impulsores”, va comentar. Blanco va agra-
ir també a Investén-isciii la seva confiança i va 
destacar el suport del COILL, sense el qual “això 
no hagués estat possible”. El degà va mostrar el 
seu reconeixement als professors de la Facultat 
que han aconseguit “atansar el món assistencial 
a l’acadèmic” i, també, als líders del programa 
BPSO®, Mercè Folguera i Josep M. Gutiérrez.

Després de la inauguració, la diada va seguir 
amb la conferència de Marta Grañó, consulto-
ra en innovació i llicenciada en Administració i 
Direcció d’Empreses i MBA per ESADE. Grañó 
va centrar-se en els models d’empreses d’èxit 
actuals que han de donar un bon servei, un 
bon producte, tenir el seu públic i, sobretot, 
innovar sense esperar que les coses no funci-
onin per fer-ho. En aquest sentit, la consultora 
va posar les Guies de Bones Pràctiques (GBP) 
com a model d’innovació, tot remarcant que 
“la tecnologia no sempre aporta innovació, 
sinó que és en la mirada on la trobem. De fet, 
la innovació està en les persones”, va dir. “Cal 
treballar per aportar més valor a allò que es fa i 
deixar que les iniciatives que neixen de les per-
sones prosperin. L’emprenedoria es basa en la 
creativitat, iniciativa, materialització i adapta-
ció, característiques que les BPSO compleixen”, 
va ressaltar.

La jornada va continuar amb les comunicacions 
orals de la implantació de les GBP. La primera 
taula, moderada per Montse Martínez, líder 
del programa BPSO de l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron; va incloure quatre comunica-
cions sobre “Lesions per pressió” presentades 
per Anna Teixiné (HUAV), Rocío Sola (HUSM), 

TAULES DE COMUNICACIONS ORALS

ESTHER GONZÁLEZ, RESPONSABLE DEL 
PROJECTE DE CENTRES COMPROMESOS 
AMB L’EXCEL·LÈNCIA EN CURES
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Núria Casellas (PADES-GSS) i Pilar Ibars (HUAV). 
Després es van escoltar tres comunicacions 
més, moderades per Laura Albornos, mem-
bre d’Investén-isciii; sobre “Cures centrades en 
la persona i família” a càrrec d’Imma Tomàs 
(HUSM) i Remedios Ponce (HUAV); Maria Bon-
jorn (HUAV) i Lucía Rodrigo (HUAV). Després 
de la pausa, es van presentar les comunicaci-
ons d’una tercera taula moderada per Isabel 

Andrés, líder del programa BPSO a l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, sobre “Prevenció de cai-
gudes i lesions derivades”. Hi van haver les 
comunicacions exposades per M. Àngeles Ra-
mos (PADES-GSS), Marta Llovera (PADES-GSS), 
Montse Molina (HUAV) i Lorena Tejero (HUSM). 
Finalment, les darreres comunicacions van ser 
sobre “Cures i maneig de l’ostomia” a càrrec 
de Teresita Martí (HUSM), Maribel Fontdevila 

(HUAV) i Amalia Zapata (HUAV), moderades 
per Mercè Folguera i Josep M. Gutiérrez, líders 
del programa BPSO a l’HUAV, a l’HUSM i a la 
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia.

Abans del lliurament dels Diplomes d’Acredi-
tació, Esther González d’Investén-isciii, va im-
partir la conferència de clausura centrada en 
el “Programa d’implantació de GBP en Centres 

Compromesos amb l’Excel·lència en Cures”. 
González va començar fent una valoració del 
procès d’implantació de les guies en els dife-
rents centres acreditats a Espanya destacant 
que “cada zona implanta la guia més adequa-
da segons el problema de salut més freqüent 
en la seva àrea d’influència”. La responsable 
dels CCEC® -BPSO® va comentar que “les guies 
que han tingut més èxit en la implantació han 
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Resumen de la Mejor Comunicación Oral de la Jornada

ANÁLISIS AMFE DE LA IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DE PREVENCIÓN 
DE CAÍDAS Y LESIONES DERIVADAS EN LAS PERSONAS MAYORES

Autoras: Antonieta Morell Bernadí (1,3),  María Jaria Lansac (2,3), Lorena Lourdes Tejero Vidal (1,3)
(1) Hospital Universitario Santa María (2) Hospital Universitario Arnau de Vilanova (3) Líderes de la Guía de Prevención de Caidas

El Programa de Implantación de Buenas Prácticas en Cuidados 
surgió en España como un compromiso hacia la Práctica Ba-
sada en la Evidencia por parte de profesionales de enfermería.  
El Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV), el Hospital 
Universitario Santa María (HUSM) y la Facultad de Enfermería 
y Fisioterapia de la Universidad de Lleida se han acreditado 
en la segunda cohorte como Centros Comprometidos con la 
Excelencia de Cuidados (CCEC® o BPSO®), reconociendo así 
su implicación en la aplicación, evaluación y mantenimiento de 
las Guías de buenas prácticas de la Registered Nurses’ Associa-
tion of Ontario (RNAO).

La implantación de la Guía de Prevención de Caídas y Lesiones 
en nuestros centros a lo largo de esta primera fase del proyec-
to ha permitido establecer acciones que mejoran la seguridad 
clínica de nuestros pacientes, potenciar una cultura de segu-
ridad que ha permitido tomar como referencia a los mejores 
adaptando sus métodos y estrategias, y el favorecer la forma-
ción y el aprendizaje a través del benchmarking.

Según David T. Kearns, el benchmarking “es un proceso siste-
mático y continuo que permite evaluar los productos, servicios 
y procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas como 
las mejores prácticas de aquellos competidores más duros”.

El objetivo de este trabajo ha sido identificar de forma sistemá-
tica las debilidades en la implantación de la Guía de Prevención 
de Caídas en Personas Mayores en nuestros centros a lo largo 
de estos últimos dos años, y proponer aquellas acciones de 
mejora que nos permitieran corregirlas.

La metodología del estudio ha constado de dos fases. Una 
primera fase en la que se llevó a cabo un estudio descriptivo 
retrospectivo realizado en el HUAV y en el HUSM comprendido 
entre enero de 2016 y diciembre de 2017. 

El tamaño muestral del estudio se compuso de un total de 
2781 pacientes, que habían sido incluidos dentro del total de 
la población de estudio.

Las fuentes de datos fueron tanto la historia clínica del pacien-
te (a través del SAP), la plataforma de notificación de seguri-
dad clínica del Departament de Salut TpscCloud y el programa 
GACELA care.

Para el análisis de los datos, se llevó a cabo un análisis es-
tadístico descriptivo univariante que comprendía datos socio 
demográficos, resultados de la valoración de la escala Stratify, 
o evaluaciones del grado de cumplimentación de los registros 
de las caídas en las plataformas pertinentes.
Para la segunda fase del estudio, se utilizó el Análisis Modal de 
Fallos y Efectos (AMFE), que se sustentaba en la anterior fase 
de estudio, con el objeto de identificar y evaluar las potencia-
les formas del proceso que estaban fallando, para establecer 

aquellas modificaciones necesarias priorizando los recursos 
con los que contábamos.

El equipo de trabajo identificó los modos de fallo del proceso a 
través de una tormenta de ideas y evaluó el impacto asociado 
a cada modo de fallo con el número de prioridad de riesgo 
(NPR), en el que intervienen tres variables: la ocurrencia, la gra-
vedad y la detectabilidad del problema.

El AMFE determinó cinco modos potenciales de fallos entre 
los que se identificaban: la falta de liderazgo, el infrarregistro 
en las plataformas de notificación, las valoraciones incomple-
tas de los pacientes, la existencia de valoraciones desiguales 
en la historia de los pacientes, y la falta de formación de los 
profesionales.

Como posibles causas de estos fallos, se describieron el anoni-
mato que el TPSCcloud proporcionaba a los profesionales, el 
desconocimiento de los planes de cuidados que se desglosan 
en el GACELA Care o incluso la inestabilidad económica de 
estos últimos años.

Las acciones de mejora establecidas tras la priorización me-
diante el NPR inicial se enfocaron en: la planificación de re-
fuerzos formativos, la alineación del circuito de registro para la 
mejora de la explotación de los datos y el poder consensuar los 
modos de evaluación y de registro de los datos.
Como conclusiones del estudio, podemos decir que el apli-
car  las recomendaciones de la guía ha mostrado una desigual 
distribución de los indicadores de resultados en las unidades 
de enfermería, pudiendo distorsionar la interpretación de los 
mismos a lo largo de este periodo.

Además, el AMFE se ha mostrado como una herramienta útil 
para la gestión proactiva de los riesgos ya que nos ha permiti-
do identificar dónde estamos cometiendo errores y analizar las 
causas que los originaban, para priorizar y adoptar soluciones 
definitivas a la reducción de riesgos.

BIBLIOGRAFÍA:
• Mañez, M; Marzal, M; et al. Análisis modal de fallos y efectos para mejorar 
la calidad en los ensayos clínicos. Revista de Calidad Asistencial, 2018. https://
doi.org/10.1016/j.cali.2017.12.001
• Saiz Vinuesa, M; Muñoz Mansilla, T; et al. Implantación de una guía de bue-
nas prácticas para la prevención de caídas: percepción de los pacientes hos-
pitalizados y sus cuidadores. Revista Calidad Asistencial, 2016 (31): 329-337.
• Gimeno, A; Salazar, R; et al. Una aproximación al benchmarking de indi-
cadores de cuidados. Aprendiendo para mejorar la seguridad del paciente. 
Revista Calidad Asistencial, 2014 (29): 212-219.
• Menéndez, M; Alonso, J; et al. Characteristics and associated factors in patient 
falls, and effectiveness of the lower height of beds for the prevention of bed falls 
in an acute geriatric hospital. Revista Calidad Asistencial, 2013 (28): 277-284.
• RNAO. Guía de buenas prácticas de enfermería. Prevención de caídas y le-
siones derivadas de las caídas en las personas mayores. INVESTEN, revisión 
marzo 2005.
• Departament de Salut. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. Un sistema 
centrat en la persona: públic, universal i just. Generalitat de Catalunya, 2016.

estat tres: la de prevenció de caigudes, la del 
maneig del dolor i la de lactància materna”. Per 
acabar, González va ressaltar que la implanta-
ció de les guies suposa millores en diferents ni-
vells. A més, hi ha hagut un canvi cultural i ara 
“som capaços de detectar on tenim debilitats”. 
“El programa BPSO està afectant a nivell de po-
lítiques de salut i de sistemes”, va dir, i “el canvi 
en la salut dels pacients és real”. La membre de 
l’Investén-iscii va acabar dient que cal “trans-
formar les cures a través del coneixement”.

L’acte va finalitzar amb el lliurament dels Di-
plomes d’Acreditació BPSO® –de mans de Jordi 
Cortada, gerent  de la Regió Sanitària de Lleida 
i de la Regió Alt Pirineu i Aran; Mateu Huguet, 
gerent territorial de l’ICS Lleida i Alt Pirineu i 
Aran i gerent de Gestió de Serveis Sanitaris; Est-
her González i Laura Albornos– als represen-
tants de l’HUAV, l’HUSM i la Facultat d’Infer-
meria i Fisioteràpia; així com als representants 
d’una vintena de serveis i unitats d’hospitalitza-
ció en què s’estan aplicant les guies. En total, 
170 professionals.

Pel que fa als premis, la Millor Comunicació 
Oral va ser “Análisis AMFE de la implantación 
de la guía de Prevención de caídas y lesiones 
derivadas en las personas mayores” de Lorena 
Lourdes Tejero Vidal, María Jaria Lansac i An-
tonieta Morell Bernadí. D’altra banda, Ana M. 
López Martínez, Carmen Torres Torradeflot, Re-
medios Ponce de Haro i Patrícia Aixalà Olivan 
van ser les autores del Millor Pòster que duia 
per títol “Elaboración del protocolo de relación 
terapéutica con la persona y familia”.

La jornada va estar organitzada per l’HUAV, 
l’HUSM, la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
de la UdL i el COILL, en el marc del programa 
internacional Best Practice Spotlight Organi-
zations (BPSO®) de l’Associació d’Infermeres 
d’Ontario (RNAO), la gestió del qual la realitza 
a Espanya  la Unitat d’Investigació en Cures de 
Salut (Investén-isciii), de l’Institut de Salut Car-
los III, a través del Centre espanyol per a les 
cures de salut basades en l’evidència: un Centre 
d’Excel·lència de l’Institut Joanna Briggs.[]

PREMIS A LA MILLOR COMUNIACIÓ ORAL I EL MILLOR PÒSTER DE LA JORNADA
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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: Dates per determinar, 
després de l’estiu 2018.

Durada: 36 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…).

ACREDITACIÓ
Acreditat pel Consell Català de Formació Con-
tinuada de les Professions Sanitàries amb 5,3 
crèdits.

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).

Termini d’incripció, per determinar. 

Per a més informació: 
coill@coill.org []

curs COILL
FORMACIÓ BÀSICA 
EN SALUT MENTAL 
INFANTIL-JUVENIL

Mejor Póster de la Jornada



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

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

Dates i horaris: 
Dies 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre 
i 6 de novembre de 2018.
De 15 a 20h (Hores lectives: 30).

Lloc: COILL

Places: 25.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

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

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula entre el 3 i el 
20 de setembre de 2018, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
coill@coill.org. 

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

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.[]
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curs COILL  ABORDATGE INTEGRAL 
DEL PACIENT AMB DIABETIS

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

Docents:
- Sònia Argilés Salla. 
Diplomada en Infermeria. Especialista en infer-
meria obstètrica-ginecològica (Llevadora). Màs-
ter universitari en Medicina Tradicional Xinesa i 
Acupuntura.

Dates i horaris: Octubre 2018.
Dia 4/10: de 15 a 20h
Dia 5/10: de 9 a 14h i de 16 a 21h
Dia 6/10: de 9 a 14h
(Hores lectives: 20).

Lloc: COILL

Places: 20.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

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

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula entre el 10 i el 
20 de setembre de 2018, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
coill@coill.org. 

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

L’acupuntura és una tècnica que tracta de la in-
serció i manipulació d’unes fines agulles en el 
cos amb l’objectiu de restaurar la salut i el ben-
estar del pacient. L’acupuntura històricament 
s’ha utilitzat per combatre el dolor. Actualment 
l’evidència científica avala els beneficis de l’acu-
puntura en la dismenorrea, insomni, estrès i 
ansietat, millora del dolor i nàusees i vòmits en 
pacients oncològics.

El contingut d’aquest curs dóna resposta a la 
necessitat d’aportar als infermers/es eines no 
farmacològiques en l’àmbit de les seves com-
petències professionals tenint en compte la 
guia de bones pràctiques de teràpies naturals 
i complementàries basada en l’evidència del 
Consell de Col·legis d’infermeres i Infermers de 
Catalunya.

OBJECTIU
Millorar les capacitats i competències de les 
infermeres i infermers en el desenvolupament 
de les seves funcions previstes en la Directiva 
Europea mitjançant la revisió de la literatura ci-
entífica i fonts documentals sobre acupuntura.

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.
• Assolir els 7 punts en l’examen tipus 
test de 10 preguntes sobre continguts 
teòrics directament relacionats amb els 
objectius específics d’aquesta formació.[]

curs COILL
ACUPUNTURA APLICADA 
A LES CURES INFERMERES
Curs d’interès sanitari. 
NO ACREDITAT pel CCFCPS.
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A QUI VA DIRIGIT
Als professionals de les ciències de la salut, ciències 
socials i ciències de l’educació.

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

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

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

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

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

Amb aquest màster es pretén 
capacitar al professional perquè 
sigui expert en Educació per a 
la Salut i pugui respondre com a 
tal a les demandes sobre aquest 
tema des dels diferents àmbits 
d’intervenció.
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10a edició MÀSTER UNIVERSITARI

EDUCACIÓ 
PER A LA SALUT

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

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

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

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

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

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

RECERCA
EN SALUT

Fitxa tècnica

Edició: 6a edició.
Crèdits: 90 crèdits ETCS.
Calendari: A partir d’octubre de 2018.
Modalitat: On-line. 
Lloc: Universitat de Lleida i Universitat de Vic-UCC.
Idiomes: Català, castellà i anglès.
Orientació: Recerca.
Coordinació acadèmica: Esther Rubinat Arnaldo.
Adreçat a:  Titulats de l’àmbit de ciències de la salut: 
infermeres, fisioterapeutes, psicòlegs, treballadors 
socials, nutricionistes i dietistes, així com qualsevol 
altre titulat que vulgui investigar en el camp de la salut.

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

Pla d’Estudis



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

op
lel

ov
er

POSTGRAU
UNIVERSITARI

15a
edició

4a 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

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).



 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.

7a edició MÀSTER

MÀSTER EN 
INFERMERIA DE 

QUIRÒFAN 

Fitxa tècnica

Edició: 7a edició.
Crèdits: 60 crèdits ETCS.
Calendari: D’octubre 2018 a juliol 2019.
Modalitat: Presencial. 
Lloc: Universitat de Lleida.
Places: 20 alumnes.
Preu: 2900 euros. Pagament en 2 terminis: 60%/40%.
Coordinació acadèmica: Esther Rubinat Arnaldo, 
Celeste Parramon i Inma Bergua.
Adreçat a:  Infermers/es que estiguin interessats 
a aprofundir i ampliar els seus coneixements i 
habilitats per tal de donar unes cures integrals, de 
qualitat i seguretat al pacient quirúrgic.
Professorat: Les classes teòriques i els tallers 
s’impartiran per personal d’infermeria i facultatius 
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i altres 
hospitals de referència del territori, amb experiència 
en les diverses especialitats quirúrgiques.
Objectius generals:
• Conèixer i adquirir les competències d’infermeria en 
el procés perioperatori.
• Adquirir habilitats específiques que permetin 
proporcionar cures integrals al pacient quirúrgic 
durant el procés perioperatori.
• Formar les infermeres/rs en les diferents 
especialitats quirúrgiques en què es desenvoluparan 
com a professionals.
• Proporcionar les eines necessàries per 
desenvolupar un comportament i una actitud 
d’integració dins l’equip multidisciplinari.
• Proporcionar coneixements sobre els elements que 
integren l’àrea quirúrgica i la seva interrelació amb la 
resta de l’hospital.

Pla d’estudis

Mòdul I: 
1.1- Característiques estructurals i d’instal·lacions del 
bloc quirúrgic.
1.2- Innovació i desenvolupament.
1.3- Gestió per processos.
1.4- Gestió i coordinació del bloc quirúrgic.
1.5- Competències de la infermera perioperatòria.
1.6- Qualitat i seguretat en les cures del pacient 
quirúrgic.
1.7- Atenció al pacient quirúrgic i a la família.
1.8- Ètica i legalitat en el procés quirúrgic.
1.9- Treball en equip i lideratge.
1.10- Introducció a la recerca en cures de la salut.
Mòdul II: 
2.1- Cures d’infermeria en anestèsia i reanimació.
2.2- Cures d’infermeria al pacient quirúrgic 
davant els diferents procediments quirúrgics: 
cirurgia general, toràcica, digestiva, ortopèdica i 
traumatològica, ginecològica i obstètrica, urologia, 
vascular, neurològica, oftalmològica, maxil·lofacial, 
otorinolaringològica i cirurgia plàstica/reparadora.
2.3- Tallers teòric-pràctics.
Mòdul III: 
3.1 – Pràctiques clíniques
Mòdul IV: 
4.1 – Treball Fi de Màster

http://www.cfc.udl.cat/curso/2033
formaciocontina@udl.cat
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La Infermera de quiròfan desenvolupa les seves com-
petències en una àrea especialitzada i complexa, in-
tegrant-se en un equip de treball multidisciplinari on 
desenvolupa unes cures d’infermeria en l’atenció al 
pacient crític i en el procés perioperatori.
Els continus canvis en les tècniques quirúrgiques cada 
cop més especialitzades i més tecnificades per a les 
infermeres quirúrgiques, representen un repte per de-
senvolupar una formació que doni resposta a aques-
tes necessitats.
La Introducció de la Carpeta d’aprenentatge de la 
pràctica clínica, que inclou una sèrie d’activitats obli-
gatòries que garantiran l’aprenentatge de continguts 
bàsics, permet treballar les competències transversals 
de responsabilitat, gestió de l’aprenentatge, comuni-
cació i treball en equip.

Els tallers teòrics-pràctics basats 
en l’impuls de la simulació i de bri-
efing com a metodologia d’apre-
nentatge, permeten adquirir conei-
xements i el desenvolupament de 
competències professionals tècni-
ques.






