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el RD?
EL MINISTERI DE SANITAT, Consum i Benestar 
Social ha publicat, aquest mes d’octubre, el 
Reial Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, pel 
qual es regula la indicació, ús i autorització de 
dispensació de medicaments i productes sa-
nitaris d’ús humà per part de les infermeres; 
al qual ens hem anat referint com a decret de 
“Prescripció Infermera”.

La notícia arriba després d’un llarg periple de 
reivindicació per part de la professió infermera 
i, concretament a Catalunya, molt activa amb 
la campanya “SÍ Prescripció Infermera: cui-
dar-te sense barreres”. 

Satisfetes, parcialment, per una normativa de 
mínims que sembla venir a desencallar la nego-
ciació; des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya fem una anàlisi i 
avaluació del nou decret i del grau de resposta 
a les demandes històriques de la infermeria ca-
talana.[]

per MONTSERRAT GEA I SÁNCHEZ
Presidenta del COILL

Podeu consultar el RD a: https://www.coill.org/Ficheros/Actualidad/0.pdf
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EL BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT (BOE) núm. 
256, de 23.10.2018, va publicar el Reial-Decret 
1302/2018, de 22 d’octubre, pel qual es modi-
fica el Reial-Decret 954/2015, de 23 d’octubre, 
pel qual es regula la indicació, ús i autorització 
de dispensació de medicaments i productes sa-
nitaris d’ús humà per part dels infermers (BOE 
núm. 306, de 23.12.2015).

Aquest Reial-Decret, que té caràcter bàsic, pre-
tén superar les dificultats sorgides en l’aplicació 
del Reial-Decret 954/2015, de 23 d’octubre, el 
qual va introduir disfuncions molt importants 

en l’exercici professional de les infermeres i in-
fermers pel que fa a la indicació, ús i autoritza-
ció de dispensació de medicaments i productes 
sanitaris que aquest col·lectiu professional ve 
desenvolupant des de temps immemorials i de 
manera plenament satisfactòria en la pràctica 
clínica quotidiana. També incorpora les darre-
res normes relacionades, així com el pronunci-
ament de la Sentència del Tribunal Constituci-
onal 76/2018, de 5 de juliol de 2018, dictada 
en el conflicte interposat pel Consell de Govern 
de la Comunitat Autònoma d’Andalusia contra 
diversos preceptes del reglament assenyalat.

POSICIONAMENT DEL CONSELL DE COL·LEGIS 
D’INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA 
SOBRE EL REIAL-DECRET 1302/2018, 
DE 22 D’OCTUBRE

Prescripció
Infermera
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publicat i sens perjudici d’una anàlisi més acu-
rada, des del Consell de Col·legis d’Infermeres 
i Infermers de Catalunya (CCIIC), fem les se-
güents consideracions:

1. Constatar que en el Reial-Decret 1302/2018, 
de 22 d’octubre, s’han introduït canvis signi-
ficatius en relació amb el Projecte d’aquesta 
disposició en relació amb el qual el CCIIC va 
presentar al·legacions tant en la fase de con-
sulta prèvia el novembre de 2017 com també 
en el tràmit d’informació pública en data 18 de 
febrer de 2018.

2. Valorar positivament, tot i que amb extrema 
prudència, la publicació d’aquest Reial-Decret 
1302/2018, de 22 d’octubre, pel qual es mo-
difica el Reial-Decret 954/2015, de 23 d’octu-
bre, en tant que introdueix elements orientats a 
superar les dificultats derivades d’aquell funest 
Reial-Decret 954/2015, que feia impossible el 
desenvolupament de l’anomenada “indicació, 
ús i autorització de dispensació de medica-
ments i productes sanitaris d’ús humà per part 
dels infermers” (a partir d’ara també “prescrip-
ció infermera”). No obstant això, si bé el nou 
text apunta cap a una major seguretat jurídica 
futura per a les infermeres, resta lluny d’establir 
una regulació ajustada a la pràctica real de les 
infermeres i els infermers, com hagués estat de 
desitjar.

3. Celebrar que, a conseqüència del pronunci-
ament de la Sentència del Tribunal Constitucio-
nal 76/2018, de 5 de juliol de 2018, dictada en 
el conflicte positiu de competència interposat 
pel Consell de Govern de la Comunitat Autò-
noma d’Andalusia contra diversos preceptes 
del Reial-Decret 954/2015, l’actual Reial Decret 
1302/2018 atribueix la competència per acredi-
tar les infermeres i els infermers per a la “pres-
cripció infermera” de medicaments i productes 
sanitaris i regular el procediment per a la sol-
licitud, la tramitació i l’emissió de l’acreditació 
a les comunitats autònomes respectives.

4. El Reial-Decret 1302/2018, de 22 d’octubre, 
dóna nova redacció a l’apartat 1 de l’article 3 
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(relatiu a la indicació, ús i autorització de me-
dicaments d’ús humà subjectes a prescripció 
mèdica), millorant-ne la redacció des d’un punt 
de vista tècnic. Així, incorpora la referència als 
“protocols i guies de pràctica clínica i assisten-
cial” (que ha d’elaborar centralitzadament la 
Comisión Permanente de Farmacia del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud), 
als quals s’han de sotmetre les infermeres i els 
infermers en l’exercici de la seva activitat pro-
fessional pel que fa a la indicació, ús i autorit-
zació de dispensació dels medicaments subjec-
tes a prescripció mèdica, qualificant aquestes 
actuacions de “col·laboratives”.

5. També la nova redacció estableix que els re-
quisits que han de complir les infermeres i els 
infermers per accedir a l’acreditació a efectes 
de la “prescripció infermera” de medicaments i 
productes sanitaris són:
a) Estar en possessió del títol de Graduat en 
Infermeria, de Diplomat en Infermeria o d’Aju-
dant Tècnic Sanitari, o equivalent.
b) Complir un dels dos requisits següents:

• Acreditar una experiència professional 
mínima d’1 any,
• o, superar un curs d’adaptació adequat 
ofert per l’Administració sanitària de 
manera gratuïta.

Aquest precepte, també l’exigeix a les inferme-
res i els infermers especialistes:
a) Idèntics requisits de titulació (Graduat en 
Infermeria, de Diplomat en Infermeria o d’Aju-
dant Tècnic Sanitari, o equivalent) més el títol 
d’infermer especialista.
b) Complir un dels dos requisits següents:

• Acreditar una experiència professional 
mínima d’1 any, o
• Superar un curs d’adaptació adequat 
ofert per l’Administració sanitària de 
manera gratuïta.

És d’assenyalar que aquesta regulació (tot i 
que accessible per a la immensa majoria de les 
infermeres i infermers) genera incerteses (com 
s’ha de computar l’any d’experiència professi-
onal?); i és més feixuga que l’establerta en el 
Projecte de Reial-Decret sotmès al tràmit d’in-
formació pública que donava per adquirides 
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autoritzar la dispensació de medicaments i pro-
ductes sanitaris a totes les infermeres i infer-
mers que tinguin el títol de Grau d’Infermeria o 
Diplomat en Infermeria d’acord amb la corres-
pondència establerta als nivells del Marc Espa-
nyol de Qualificacions per a l’educació superior. 
El nou text equipara a efectes del compliment 
dels requisits establerts per accedir a l’acredita-
ció per a les actuacions relatives a la prescripció 
infermera, tant en l’àmbit de les cures generals, 
com en l’àmbit de les cures especialitzades, a 
les infermeres i infermers que ostenten el títol 
de Graduat d’Infermeria, Diplomat en Inferme-
ria i Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent, con-
tràriament a allò que preveuen el Reial-Decret 
967/2014, de 21 de novembre, i l’Acord del 
Consell de Ministres de 30 d’octubre de 2015.

6. Constatar amb preocupació que la nova re-
dacció donada a l’apartat 2 de l’article 3 del 
Reial-Decret 954/2015, de 23 d’octubre (relatiu 
a la “prescripció infermera” de medicaments 
subjectes a prescripció mèdica), determina que 
“els protocols o guies de pràctica clínica i as-
sistencial hauran de contenir necessàriament 
aquells supòsits específics en què es precisa la 
validació mèdica prèvia a la indicació inferme-
ra”. Si bé millora lleument la redacció original 
(Reial-Decret 954/2015, de 23 d’octubre) en la 
qual es deia que, “en tot cas, perquè els infer-
mers acreditats puguin dur a terme les actua-
cions a què es refereix aquest article pel que fa 
als medicaments subjectes a prescripció mèdi-
ca, serà necessari que el professional prescrip-
tor hagi determinat prèviament el diagnòstic, 
la prescripció i el protocol o guia de pràctica 
clínica i assistencial a seguir ...”, queda el dubte 
però, de si l’expressió “validació mèdica prèvia 
a la indicació infermera” és una expressió equi-
valent a “diagnòstic mèdic i prescripció mèdi-
ca” o si, eventualment, encara va més enllà.

Des del Foro de la Profesión Médica ja han 
mostrat públicament el seu desacord amb la 
nova redacció donada a aquest precepte. En 
tot cas, caldrà esperar “els protocols o guies 
de pràctica clínica i assistencial”, que ha d’ela-
borar la Comisión Permanente de Farmacia del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud i validar la persona titular de la Dirección 

[D’ARXIU]
EL GENER DE 2016, ELS COL·LEGIS 
CATALANS I EL CONSELL JA VAN 
PRESENTAR UN PRIMER MANIFEST 
PER RECLAMAR EL RECONEIXEMENT 
DE LA COMPETÈNCIA INFERMERA EN 
EL CAMP DE LA PRESCRIPCIÓ.
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del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. És d’assenyalar que la disposició addici-
onal segona del Reial-Decret 1302/2018 esta-
bleix un termini màxim de dos anys a partir de 
l’entrada en vigor del Reial Decret per a la seva 
aprovació i validació.

7. Lamentar que el Reial-Decret 1302/2018, de 
22 d’octubre, no modifiqui l’article 6 i concor-
dants del Reial-Decret 954/2015, de 23 d’oc-
tubre, que atribueixen l’elaboració dels proto-
cols i guies de pràctica clínica i assistencial de 
forma centralitzada a la Comisión Permanente 
de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud, i la seva validació a la 
persona titular de la Dirección General de Salud 
Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Aquest caràcter centralitzat no s’ajusta a la na-
turalesa descentralitzada del Sistema Nacional 
de Salud ni a les pràctiques dels equips assis-
tencials de Catalunya en què es fonamenten les 
activitats prescriptores basades en els protocols 
i guies de pràctica clínica i assistencial elaborats 
amb la participació de metges i infermeres i fo-
namentades en el coneixement i la confiança 
recíproca en l’exercici de les competències res-
pectives en un marc de treball interdisciplinari 
i col·laboratiu.

Des del CCIIC entenem que, fins i tot, podria 
no ajustar-se a la distribució de competènci-
es entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya 
en matèria de sanitat interior, establerta en la 
Constitució espanyola de 1978, l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya vigent, així com la Llei 
44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de 
les professions sanitàries, i les normes sobre or-
denació sanitària i farmacèutica dictades per la 
Generalitat de Catalunya, i disposicions concor-
dants. Així ho vam fer saber al Ministeri en la 
fase de consulta prèvia.

En aquest sentit, és important assenyalar que 
el Tribunal Constitucional, en la Sentència de 
constant referència, no s’ha pronunciat sobre 
l’adequació o no a la distribució competencial 
en matèria de sanitat interior entre l’Adminis-
tració General de l’Estat i les Administracions 
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l’article 149.1.16ª de la Constitució espanyola, 
de l’article 6 del Reial-Decret 954/2015, de 23 
d’octubre, relatiu a l’elaboració i validació de 
protocols i guies de pràctica clínica i assistencial 
a què s’ha d’ajustar la “prescripció infermera” 
de medicaments i productes sanitaris i que ha 
d’elaborar la Comisión Permanente de Farma-
cia del Consejo Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud i validar la persona titular de la 
Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación del Ministerio de Sanidad, Consu-
mo y Bienestar Social, segon s’ha dit.

Aquest fet obre una escletxa per a la defensa 
del caràcter descentralitzat que, des del CCIIC, 
entenem que és amb el que cal elaborar i vali-
dar aquests protocols i guies de pràctica clínica 
i assistencial. És amb aquest caràcter descen-
tralitzat que s’ha regulat el procediment d’ela-
boració i validació dels protocols i guies de 
pràctica clínica i assistencial en el Projecte de 
Decret pel qual es regulen les condicions i les 
normes d’organització per a l’exercici de la in-
dicació, ús i autorització de dispensació de me-
dicaments i productes sanitaris d’ús humà per 
part de les infermeres i els infermers, promogut 
pel Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya (Projecte de Decret català).

8. Celebrar que la nova redacció de l’article 3 
incorpori un nou apartat 3 en el qual es de-
termina que l’administració de les vacunes 
contemplades en el calendari vacunal i altres 
tributàries de campanyes sanitàries solament 
requeriran ordre de dispensació (cal entendre 
que “ordre de dispensació infermera”) i no cal-
drà protocol o guia de pràctica clínica i assis-
tencial, ni validació mèdica.

9. Lamentar que, a l’espera dels protocols i gui-
es de pràctica clínica i assistencial que en el ter-
mini màxim de 2 anys ha d’elaborar centralit-
zadament la Comisión Permanente de Farmacia 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud i validar el Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social, cap previsió d’aquest 
Reial-Decret 1302/2018, encara que sigui de 
manera transitòria, millori la seguretat jurídica 
de les infermeres i els infermers que presten els 

seus serveis a Catalunya en l’ús de determinats 
medicaments subjectes a prescripció mèdica, 
els quals indiquen, usen i autoritzen “de facto” 
en la seva pràctica habitual.

Els efectes favorables sobre la qualitat, segure-
tat i adequació de la prescripció de la pràctica 
infermera amb medicaments que, tot i estar ca-
talogats de “prescripció mèdica”, corresponen 
a la pràctica autònoma de les infermeres, estan 
assumides i acceptades pel Sistema Nacional de 
Salud i demostrades en termes de capacitat de 
resolució, efectivitat i continuïtat assistencial, 
entre d’altres.

10. Confiar que, tot i el caràcter de norma bà-
sica que té el Reial-Decret 1302/2018, la seva 
publicació al BOE i entrada en vigor el dia 24 
d’octubre proppassat, el Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya veurà convenient 
i oportú adaptar el text del Projecte de Decret 
pel qual es regulen les condicions i les normes 
d’organització per a l’exercici de la indicació, ús 
i autorització de dispensació de medicaments i 
productes sanitaris d’ús humà per part de les 
infermeres i els infermers (Projecte de Decret 
català) en allò que sigui menester, i reprendre 
el tràmit en el qual es troba (SIGOV) als efectes 
de la seva aprovació i publicació al DOGC.

11. En darrer lloc, però no menys important, el 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya entén que cal seguir treballant per 
a la modificació de la Llei 44/2003, de 21 de 
novembre, d’ordenació de les professions sani-
tàries, el Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de garanties i ús racional dels medicaments 
i productes sanitaris, a efectes del ple reconei-
xement de les infermeres i infermers com a 
prescriptors de ple dret, incloent-hi la capacitat 
diagnòstica en l’àmbit de les seves competèn-
cies, tal com estableix la Directiva 2013/55/UE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de 
novembre de 2013, relativa al reconeixement 
de qualificacions professionals, que reconeix la 
competència para diagnosticar de forma inde-
pendent, Directiva transposada per mitjà del 
Reial-Decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual 
s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la 
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del Consell, de 20 de novembre de 2013, per 
la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE, re-
lativa al reconeixement de qualificacions pro-
fessionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012 
relatiu a la cooperació administrativa a través 
del Sistema d’informació del mercat interior 
(Reglament IMI).

Feta aquesta primera anàlisi, prosseguim amb 
totes les accions possibles perquè la prescripció 
infermera sigui una realitat efectiva.[] 

Barcelona, 6 de novembre de 2018

[D’ARXIU]
L’ABRIL DE 2016, LES INFERMERES I 
INFERMERS DE CATALUNYA ES VAN 
CONCENTRAR A BARCELONA PER 
MANIFESTAR-SE, UN COP MÉS, PER 
LA REGULACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ 
INFERMERA.
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DE SUPORT A LES 

CUIDADORES 
DE PERSONES 

AMB DEMÈNCIA 
GUANYA LA 

Convocada pel Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
per impulsar la recerca infermera amb 
impacte social

LA PROPOSTA de cinc infermeres investiga-
dores, Ester Gavaldà (Investigadora Principal), 
Mar Lleixà, Núria Brunet, Maria Teresa Irigoyen 
i Begonya Tomàs ha estat seleccionada pel Con-
sell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Ca-
talunya (CCIIC) per rebre la Beca Bertha 2018, 
una aposta del Consell per impulsar la recerca 
infermera amb impacte social. El projecte porta 
per títol “Disseny, implementació i efectivitat 
d’un programa de suport a cuidadors i cuida-
dores de persones amb demència a la ciutat 
d’Amposta: Escola de Cuidar” i pretén avaluar 
l’efectivitat d’aquesta Escola del Cuidar en la 
qualitat de vida, sobrecàrrega, l’autoeficàcia i 
el grau de suport social dels cuidadors compa-
rant aquests paràmetres abans i després de la 
intervenció. L’empresa Cava Bertha ha produït 
un cava solidari i els beneficis de la seva venda 
es destinaran al finançament d’aquest projecte 
de recerca infermera amb impacte social.

Col·labora-hi!
COMPRA ON-LINE
http://cavasolidari.cat/producto/
pack-6-cava-solidari/
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Cava Bertha i el Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers van presentar el divendres, dia 9 
de novembre, una nova edició del Cava Solidari 
de Bertha. Aquest nou producte destinarà els 
seus beneficis al finançament de la menciona-
da beca. La presentació del nou cava solidari va 
comptar amb la participació d’en Pep Torres, 
propietari i enòleg de Cava Bertha, na Núria 
Cuxart, degana del Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya, entre altres; 
així com de l’actriu Lara Díez i la periodista i 
sommelier de Cellers Gelida, Meritxell Falgue-
res, que van apadrinar aquest Cava Solidari 
Bertha 2018.

El programa de la trobada va incloure l’anunci 
oficial del projecte guanyador de la Beca Bertha 
d’investigació, per part de la Montserrat Gea, 
secretària del CCIIC. Així com un tast del cava 
dirigit i comentat pel seu responsable, en Pep 
Torres, i un petit refrigeri per a tots els assistents.

IMPACTE SOCIAL RELLEVANT. Els resultats de 
l’estudi seran rellevants socialment, ja que 
quan hi ha un cas de demència, sempre cal 
pensar en el cuidador principal que, amb el 
temps, sovint desenvolupa alteracions físiques i 
psicològiques. El projecte de l’Escola del Cuidar 
pretén proporcionar les habilitats necessàries a 
la persona cuidadora per millorar la seva qua-
litat de vida i facilitar-li les eines que li perme-
tin viure positivament l’experiència de cuidar. 
Les cinc infermeres involucrades en el projecte 
volen “apropar-se als cuidadors oferint infor-
mació fiable i de qualitat i poder-los acompa-

nyar i fer més suportable l’experiència de tenir 
cura i alhora contribuir a visibilitzar la dedica-
ció d’aquestes persones.” D’altra banda, si es 
confirma la hipòtesi de l’estudi, s’establiria una 
base per modificar l’abordatge als cuidadors de 
familiars de demència i el suport que han de 
rebre, iniciant-se des del moment del diagnòs-
tic de la malaltia la intervenció per millorar la 
seva qualitat de vida, disminuir la sobrecàrrega 
i augmentar el seu grau de suport social.

L’EQUIP D’INVESTIGACIÓ. Ester Gavaldà, Inves-
tigadora Principal d’aquest projecte, és Infer-
mera i actualment doctoranda a la Universitat 
Rovira i Virgili. És adjunta a la direcció d’Aten-
ció Primària de les Terres de l’Ebre. Núria Brunet 
és infermera Gestora de casos de l’EAP Ampos-
ta, Maria Teresa Irigoyen és infermera adjunta 
a la direcció de l’ABS Amposta, Begonya Tomàs 
és infermera de l’ABS Amposta i Mar Lleixà és 
infermera, psicòloga i doctora en tecnologia 
educativa. És directora d’Infermeria de la Ge-
rència territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre.

BECA DE RECERCA INFERMERA DEL CAVA SOLI-
DARI BERTHA. La beca va ser convocada el pas-
sat mes de juliol pel Consell de Col·legis d’Infer-
meres i Infermers de Catalunya amb l’objectiu 
d’apostar per la recerca infermera. L’empresa 
Cava Bertha ha produït un cava solidari i els 
beneficis de la seva venda es destinaran al fi-
nançament d’un projecte de recerca infermera 
amb impacte social. Aquest any 2018 serà pel 
projecte esmentat que haurà de presentar els 
resultats dintre d’un any.[]
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infermeres publiquen una reflexió so-
bre la urgència de prendre posició sobre 
l’aportació infermera a Catalunya

Davant la minsa presència del col·lectiu 
infermer a la composició del nou Consell 
Assessor de Salut, l’òrgan consultiu del 
Departament de Salut presentat el dia 
13 de setembre que ha d’assessorar en la 
projecció i planificació de les polítiques 
de salut del nostre col·lectiu, el Consell de 
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Cata-
lunya i les associacions i societats científi-
ques infermeres signen un posicionament 
sobre la urgència de prendre posició so-
bre l’aportació infermera a Catalunya.

REFLEXIONS
Dijous 13 de setembre es va presentar el nou 
Consell Assessor de Salut, l’òrgan consultiu del 
Departament de Salut que ha d’assessorar en la 
projecció i planificació de les polítiques de salut 
del nostre país. En aquest Consell només hi ha 
una infermera especialista fet que suposa una 
minsa presència del col·lectiu professional més 
nombrós a Catalunya –amb més de 50 mil in-
fermeres i infermers exercint– i que més proper 
està a les persones, les famílies i la comunitat.

La Consellera de Salut, Alba Vergés, responia 
amb un missatge a Twitter: “Entenc i compar-
teixo les aportacions de la visió infermera res-
pecte #ConsellAssessor. Les persones que en 
formen part no hi són en representació de la 
professió ni ofereixen una visió restringida al 
seu àmbit. Però recullo el neguit perquè aquest 
espai de reflexió sigui encara + obert”.

Tot i que no és la nostra intenció allargar més 
aquesta qüestió, sí és important aclarir que no 
es tracta només de la insuficient representació 
del que es queixa el col·lectiu infermer, va molt 
més enllà. Es tracta de prendre part activa en 
les decisions que afecten i beneficien a les per-
sones que atenem i que contribueixen decisi-
vament a una orientació cuidadora greument 
insuficient en el nostre sistema de salut. Perquè 

l’orientació que aportem les infermeres capaci-
ta a les persones per prendre decisions, perquè 
parla de salut tant com de malaltia i perquè 
posa contra les cordes l’actual priorització dels 
objectius i dels recursos destinats a l’atenció 
per a la salut.

Ho fem des d’aproximacions molt diferents que 
abracen des de mesures que redueixen els ris-
cos fins a les garanties per a la seguretat i qua-
litat de les persones a través dels serveis infer-
mers. Ho estem fent amb propostes, solucions 
professionals innovadores que posen en valor 
el dret de les persones a ser cuidades, a rebre 
les millors cures i alhora fer-les visibles al con-
junt de la societat perquè puguin ser exigides. 
No hi ha universalitat de l’assistència, si s’omet 
la cura infermera.

Per aquest motiu, pensem que la participació 
infermera pot aportar, tant en el debat com en 
les consideracions i reflexions, beneficis en el 
model que ha d’incloure línies d’acció estreta-
ment relacionades amb el que les cures infer-
meres aporten i han d’aportar a les necessites 
de salut i als determinants socials, polítics i ètics 
que afecten diàriamentles persones que les re-
ben.

Ningú té dubtes de la necessitat de reorientar 
els serveis de salut per donar resposta a les 
noves necessitats i demandes d’una població 
cada com més envellida, amb una evolució de 
la complexitat de les situacions de salut, amb 
un factor migratori cada cop més alt i amb la 
necessitat de posar la persona en el centre del 
sistema. Un model en què cal reforçar el paper 
vertebrador de l’atenció primària, pilar bàsic 
del sistema i que així es reconeix des del Depar-
tament de Salut com cal no dificultar la capa-
citat de decisió dels/les professionals que millor 
poden fer cada cosa. És el cas del reconeixe-
ment de les categories especialistes, prescripció 
infermera o la resposta que dóna la infermera 
des del seu àmbit competencial a una persona 
que planteja una demanda relacionada amb la 
salut, la qual requereix una resolució immedia-
ta i preferent. Un model en què les infermeres i 
infermers som peça clau tot i que seguim amb 
una de les ràtios d’infermeres per habitant més 
baixes d’Europa: 583 infermeres per cada 100 
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és de 825 infermeres per cada 100 mil habi-
tants.

La visió infermera, la més holística de totes i 
per tant, la que és capaç d’entendre el que la 
persona atesa necessita en tots els seus àmbits 
personal, familiar i social, ha de ser-hi present a 
l’hora de planificar polítiques de salut.

Però es tracta, també, que ningú argumenti ni 
decideixi per nosaltres. Les infermeres i infer-
mers estem aportant des dels nostres llocs de 
treball, des de les societats científiques, des dels 
col·legis professionals coneixements, propostes 
i solucions que milloren l’atenció a les persones 
i el seu benestar, i ho fem des de la pràctica, la 
docència, la recerca i la gestió des de l’asses-
sorament professional en l’àmbit emergent de 
les TIC. No es tracta que se’ns pregunti quan 
l’estratègia, el programa o el que sigui ja ha 
estat planificada.

No podem seguir excloses dels llocs on es pre-
nen les decisions polítiques, des d’on es planifi-
ca i s’avalua. És un error. No volem comprensió, 
volem que s’acompleixin els compromisos con-
trets pel Departament de Salut sense els quals 
no és possible dissenyar un model sanitari pú-
blic, universal i just.

La precarietat dels contractes així com la ines-
tabilitat dels mateixos ens fa febles a tots: al 
col·lectiu per descomptat però, també al siste-
ma de salut. Fa que els professionals emmalal-
teixin. L’estudi “Salut, estils de vida i condicions 
de treball de les infermeres i infermers de Cata-
lunya “realitzat per la Fundació Galatea (2016) 
mostra, entre altres indicadors de salut, que les 
infermeres i infermers presenten 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 
professionals de la salut (18-20%) i de la po-
blació general (9,7%). Però també la previsió 
de jubilació massiva d’infermeres prevista i la 
tendència en augment és imminent.

Desencallar el decret català de la prescripció in-
fermera, reconèixer les categories especialistes, 
posar fi a la situació discriminatòria que patei-

xen les infermeres a l’hora d’acreditar-se per 
optar a la docència universitària a l’Agència per 
a la qualitat del sistema universitari de Cata-
lunya (AQU), reformular la direcció estratègica 
infermera al Departament de Salut, incorporar 
una direcció estratègica infermera al CatSalut, 
recuperar la codirecció infermera a l’ENAPISC, 
reactivar immediatament el Consell de la Pro-
fessió Infermera, reforçar la participació infer-
mera al Consell Assessor de Salut, són només 
alguns exemples de qüestions que fa massa 
temps estan sobre la taula i urgeix resoldre.

En definitiva, urgeix suport explícit de la Con-
sellera a l’aportació de les infermeres i interlo-
cució directa i efectiva: quan hi és, tot va bé. 
I això inclou tant les infermeres amb els més 
alts càrrecs amb capacitat de decisió, fins a la 
interlocució directa i efectiva. La història ens 
demostra que quan es considera al col·lectiu 
infermer un actiu imprescindible pel sistema i 
es manté una interlocució efectiva amb qui el 
representa, tot va bé.[]

20 de setembre de 2018

Signen aquest posicionament:

• Consell de Col·legis Oficials d’Infermeres 
i Infermers de Catalunya (CCIIC).
• Els quatre Col·legis Oficials d’Infermeres 
i Infermers: de Barcelona, de Girona, 
de Lleida i de Tarragona.

Associacions i societats científiques 
infermeres:
• AIFiCC, Associació d’Infermeria 
Familiar i Comunitària de Catalunya.
• ACDI, Associació Catalana 
de Direccions Infermeres.
• ADEIC, Associació de Directores 
d’Escoles d’Infermeria de Catalunya.
• ACITSL, Associació Catalana 
d’Infermeres
 del Treball i Salut Laboral.
• ASCISAM, Associació Catalana 
d’Infermeria 
de Salut Mental.
• ACIP, Associació Catalana 
d’Infermeria Pediàtrica.
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LES INFERMERES I INFERMERS D’URGÈNCIES 
I EMERGÈNCIES DE L’ÀMBIT PREHOSPITALARI 
han consensuat, via norma d’autoregulació, 
les directrius per a l’exercici de les seves actu-
acions i a les quals s’haurà d’ajustar l’actuació 
professional de les infermeres dels dispositius 
assistencials públics i privats de Catalunya. 
Aquest acord fa referència a les infermeres que 

EL CONSELL PUBLICA LA NOVA NORMA AL DOGC

Les infermeres catalanes d’urgències 
i emergències de l’àmbit prehospitalari 

consensuen les directrius per a 
l’exercici de les seves actuacions

El col·lectiu s’organitza a causa de la manca de regulació. Tot i l’alt grau d’expertesa i 
formació que es necessita per exercir en aquest àmbit, no està reconegut com a especialitat
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(SEM), Bombers de Barcelona i als equips de 
Salvament i Rescat del Grup d’Emergències 
Mèdiques (GEM), però també a les que treba-
llen en espais i equipaments d’ús públic i privat 
o centres sanitaris, sociosanitaris o residenci-
als que presten serveis d’atenció d’urgències i 
emergències.

Les infermeres i infermers d’urgències i emer-
gències de l’àmbit prehospitalari, amb cada 
cop més pes i lideratge en els equips multidis-
ciplinaris, treballen majoritàriament a la via pú-
blica i en situacions que són crítiques per a la 
salut de les persones. Es tracta d’un col·lectiu 
que requereix un alt grau d’expertesa professi-
onal i d’una formació específica de màster però 
que no està reconegut com a especialitat sinó 
que està inclòs en l’especialitat d’infermeria 
medicoquirúrgica, l’única que el Govern Espa-
nyol té pendent de desenvolupar des del 2005.

A causa de la manca de regulació i de les di-
ferents característiques dels serveis públics i 
privats d’urgències i emergències prehospitalà-
ries, les infermeres catalanes han arribat a un 
acord professional amb l’objectiu de definir les 
directrius d’actuació en aquest àmbit en el si 
del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya (CCIIC). L’acord, amb un ampli 
consens professional, se’l considera de caràc-
ter normatiu i s’ha publicat al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC) a data 24 
d’octubre de 2018.

El text defineix i reconeix l’actuació autònoma 
de la infermera en l’atenció a les urgències i 
emergències de l’àmbit prehospitalari, amb 
l’objectiu de respondre a situacions crítiques 
o de risc potencial per a la vida o la integritat 
física de les persones i n’especifica quines són 
les actuacions en el marc de les competències 
pròpies en els àmbits de l’assistència, la gestió, 
la docència i la recerca. En aquest àmbit es tre-
balla en el marc d’equips interdisciplinaris de 
metges i infermeres, i amb la col·laboració d’al-
tres professionals sanitaris i personal de suport.

El text també recull l’especificitat i la comple-
xitat que suposa l’atenció d’urgències i emer-
gències de l’àmbit prehospitalari i s’aconsella 

que les infermeres i els infermers que hi prestin 
serveis comptin amb una formació i una expe-
riència especifiques que els permeti afrontar 
l’exercici professional en aquest àmbit amb ple-
nes garanties de seguretat clínica i qualitat as-
sistencial. Es considera que s’és competent per 
exercir en aquest àmbit, aquells i aquelles que 
disposen de formació postgraduada università-
ria en urgències i emergències (o una experi-
ència professional igual o superior a 5 anys), 
formació acreditada en Suport Vital Avançat, 
una experiència professional mínima de 3 anys 
en serveis d’urgències hospitalàries o unitats de 
malalt crític o serveis d’urgències i emergències 
de l’àmbit prehospitalari i s’aconsella disposar 
de formació postgraduada en malalt crític, 
anestèsia i reanimació i investigació.

La norma reflecteix els requisits i condicions 
que el CCIIC recomana a l’administració sanità-
ria de Catalunya i proveïdors d’aquests serveis i 
entre els quals s’hi troba, entre d’altres, la ne-
cessitat d’habilitat una direcció infermera per 
a la coordinació de les infermeres i els serveis 
que aquestes presten o que la pràctica assis-
tencial infermera es basi en protocols i guies 
de pràctica clínica i assistencial conformes a 
les disposicions vigents i als criteris de normo-
praxi, científicament correctes, actualitzats i 
consensuats de forma interdisciplinària. El text 
fa especial èmfasi també en el fet que es ga-
ranteixi el monitoratge dels indicadors de les 
actuacions infermeres.

El CCIIC ha creat una comissió de seguiment 
per a vetllar pel bon compliment del previst en 
l’acord publicat al DOCG i resoldre dubtes o 
conflictes interpretatius sobre la mateixa norma.

Aquest és el segon procés d’autoregulació im-
pulsat des de la professió infermera, que va cul-
minar l’autoregulació de la Gestió Infermera de 
la Demanda el 2016. Després d’aquest procés 
vinculat a l’àmbit de l’atenció prehospitalària, 
el CCIIC està treballant en el disseny de pro-
cessos similars per a qüestions com la sedació, 
l’anomenat “triatge” o la figura de la infermera 
gestora de la imatge corporal.[]

CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I 
INFERMERS DE CATALUNYA
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no tiene una política diferencial 
para las problemáticas de 
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CELMIRA LAZA, nacida en la Habana 
(Cuba), es profesora de enfermería en 
la Facultad de Salud de la Universidad 
Surcolombiana, sede Neiva-Huila (Co-
lombia). 

Maestra en enfermería de la Universi-
dad Nacional de Colombia, Laza rea-
lizó una estancia de investigación en 
Lleida dentro del grupo GESEC (Grup 
d’Estudis Salut, Educació i Cultura) de 
la Universidad de Lleida. 

entrevista
¿Qué proyecto de investigación la ha traí-
do a Lleida? Estamos intentando comprender 
los itinerarios para la reconstrucción de los se-
nos de las mujeres mastectomizadas por cán-
cer de mama. Es un tema que en la literatura 
no está abordado de forma completa y es muy 
importante para las mujeres. Hay que tener en 
cuenta que el sistema de salud colombiano es 
mixto pero está muy marcado por las políti-
cas neoliberales y hace énfasis en la curación 
de las personas. Es un sistema que no asume 
la reconstrucción como parte de la curación, 
pero es bien sabido que la reconstrucción tiene 
unas implicaciones en la salud emocional y en 
la vida personal y social de la mujer. Estamos 
investigando en un proyecto, que cofinancia 
la Universidad Surcolombiana, el GESEC y la 
Liga contra el cáncer-sección Huila. Mi trabajo 
consiste en formarme en técnicas cualitativas y 
establecer relaciones con el grupo GESEC y la 
Universidad de Lleida para ampliar el marco de 
relaciones y cooperación.

¿Cómo entró en el mundo de la investiga-
ción? En Colombia la investigación en enfer-
mería está muy ligada a los centros educativos. 
No se hace mucha investigación en hospitales 
y centros de salud. El sistema de seguridad so-
cial impone muchas cargas a las enfermeras, 
sobre todo de tipo administrativo, y no hay 
interés de las instituciones por la investigación 
de enfermería. Por eso, la investigación está 
centrada en universidades. He sido docente 
durante quince años y hace dos que concursé 
para entrar en la Universidad Surcolombiana. 
Fue allí cuando entré en el grupo de investi-
gación del programa Salud Grupos Vulnerables 
donde una de las líneas de trabajo es la salud 
de colectivos. Trabajamos todo los temas que 
tienen que ver con la salud de las mujeres y las 
problemáticas a las que se enfrentan.

En cuanto a derechos ¿la mujer en Co-
lombia está más desprotegida que en 
España? Creo que está muy a la par. Desafor-
tunadamente Colombia y España son socieda-

“En Colombia, para 
reducir costes, se 

contrata a auxiliares 
de enfermería para 

hacer labores propias 
de enfermeras como 

la vacunación”

entrevista Sara Bobet

foto Kelly Quesada 

MISSATGES
OMS
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decían que nunca 

habían disfrutado la 
salud, porque la salud 

es la tranquilidad, 
poder trabajar, poder 
tener lo mínimo para 

vivir y que la guerra 
había interferido de 

tal manera en sus 
vidas que no tenían 

un concepto claro de 
lo que era salud”

des muy patriarcales. En Colombia existe una 
desprotección importante para la mujer en 
casi todos los ámbitos, tanto el público como 
el privado. Nuestro interés como grupo es ha-
cer evidente y abordar las inequidades. Es una 
desigualdad más en la forma como las mujeres 
enferman y asumen la enfermedad. También 
como se enfrentan al sistema y como el sistema 
sanitario colombiano no tiene una política di-
ferencial para las problemáticas de salud de la 
mujer. En este momento tenemos dos temas de 
salud que trabajamos: uno es la experiencia de 
las mujeres con cáncer de mama. Hemos traba-
jado si la mujer durante la enfermedad es capaz 
de abandonar los roles socialmente impuestos, 
como el cuidado de los otros, para cuidarse a 
si misma. El otro tema es el de la interrupción 
voluntaria del embarazo, ley aprobada en 2006 
con mucha controversia, ya que en Colombia, 
a pesar de ser un estado constitucionalmente 
laico, la iglesia católica tiene mucho peso. 

Otro de los proyectos de investigación 
que ha realizado es el del uso de prácticas 
de cuidados culturales en la salud en po-
blaciones rurales. En este tema me inicié en 
la investigación en enfermería y, además, sobre 
mujeres. Fue en 2009, de hecho mi proyecto 
de maestría fue sobre la inscripción de las prác-
ticas tradicionales de las parteras en una zona 
rural. En Colombia tenemos la particularidad 
que la ruralidad está muy fraccionada. Tene-
mos más de 150 grupos étnicos, indígenas y 
afrocolombianos.

Trabajé con el tema de campesinos en una 
zona muy compleja en Colombia, el Magdale-
na Medio, una zona de importantes conflictos 
sociales y armados. Se hizo una alianza estra-
tégica entre la Universidad de Bogotá, donde 
trabajaba, y la asociación campesina del valle 
del río Cimitarra. La idea era recopilar las prác-
ticas de transmisión oral, recopilarlas y darlas a 
conocer. Lo interesante de la zona era que las 
personas vivían en una propuesta de resistencia 
pacífica frente al estado colombiano. Era muy 
interesante porque se recogieron las prácticas 
durante el embarazo y puerperio. También 
analicé cuestiones que tienen que ver con otros 
agentes de salud: curanderos, rezanderos,… 
Fue un trabajo muy interesante.
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Explíquenos alguna práctica habitual en 
estas comunidades. Primero habría que ex-
plicar que existen muchos sistemas de salud. 
Creemos que sólo existe el sistema médico, 
pero hay diferentes sistemas y saberes popu-
lares. En el sistema campesino, en Colombia, 
las prácticas están determinadas por la creencia 
de la teoría del frío y el calor. Así por ejemplo, 
el embarazo se considera un momento frío y 
cuando las mujeres paren se hacen muchas ac-
ciones para restablecer el calor en el cuerpo. 
Se considera un momento donde se pierde 
mucho calor por la salida del feto, pérdida de 
sangre, placenta, líquido… y entonces muchas 
prácticas van a restablecer esto. Por ejemplo, el 
uso de infusiones calientes con plantas, como 
por ejemplo la canela. Esto continua durante el 
puerperio. En Colombia es muy común, como 
ha habido tanta migración del campo a la ciu-
dad por motivos económicos y también por el 
conflicto armado, ver mujeres que durante los 
primeros cuarenta días salen a la calle pero con 
la cabeza tapada, las orejas tapadas,…para evi-
tar que entre el frío en el cuerpo y se puedan 
restablecer. Algo también muy interesante es 
como se concibe el parto. En el sistema bio-
médico se medicaliza, se trata como una en-
fermedad. Actualmente, han surgido muchos 
movimientos del parto natural, en el agua, en 
casa…Para empezar, para el campesino el par-

to no es una enfermedad y la partera no cura, 
sino que cuida durante un momento muy im-
portante de la vida. Se le da mucha importan-
cia al nacimiento porque es perpetuar la vida. 
Entonces, el parto es un acontecimiento donde 
participa la familia. Se pare en la casa y se da 
a elegir la posición. Normalmente, las mujeres 
campesinas y las indígenas paren de cuclillas 
agarrándose a un lazo donde hacen la fuerza. 
Las mujeres pueden estar acompañadas de sus 
padres. Se hace comida, se les da comida… no 
es un evento restrictivo y medicalizado como 
en los hospitales. Es muy interesante el hecho 
que la partera es, quizás, la figura femenina 
que tiene más poder dentro de los colectivos. 
No solamente en la ruralidad colombiana sino 
en todos. Hay lugares donde la partera es la 
única que puede dar fe que un niño es hijo 
de, y eso da mucho poder. La parteras logran 
establecer diálogos muy de tu a tu con los 
hombres que tienen el poder en los colecti-
vos y con otros agentes tradicionales que son 
masculinos, como el hierbatero, el que reza,… 
todo eso son poderes masculinos. Es muy inte-
resante comprender ese sistema de salud y, un 
poco, en esa zona donde la única presencia del 
estado era el ejército. Estas prácticas eran una 
forma importante de supervivencia del pueblo 
y de bienestar de las mujeres.

EL CONFLICTO DE LAS FARC HA MARCADO LA PERCEPCIÓN Y ACCESO A LA SALUD DE GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN. ©ONU
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fermedad es distinta de la que tenemos 
nosotros? Sí, claramente. Estas personas en el 
contexto de la guerra decían que nunca habían 
disfrutado la salud, porque la salud es la tran-
quilidad, poder trabajar, poder tener lo míni-
mo para vivir y que la guerra había interferido 
de tal manera en sus vidas que no tenían un 
concepto claro de lo que era salud. Pero de la 
enfermedad sí y la enfermedad se da con toda 
la inquietud, la ansiedad, la incertidumbre… y 
los problemas que trae la guerra, las muertes, 
los desplazamientos forzados de personas del 
campo a la ciudad. En uno de los primeros tra-
bajos que hice, me llamó mucho la atención 
cuando trabajamos con niños que uno de ellos 
dibujó la salud como la guerra y es que la reali-
dad de muchas zonas colombianas ha sido esa 
durante más de cincuenta años.

Los resultados de sus investigaciones, 
¿han tenido aplicación práctica? Hemos 
intentado tenerlos en cuenta para la revisión, 
a nivel de la universidad, de los currículum de 
las asignaturas. Mi área de trabajo es la salud 
sexual y reproductiva, realizamos currículum 
e incluimos estos temas, porque la formación 
en enfermería es muy médica, muy biológica. 
Se deja a un lado las experiencias de la perso-
na durante la enfermedad y eso tiene grandes 
implicaciones porque ver que hace la mayoría 
nos permite saber qué hace la gente durante la 
enfermedad o porque no va al médico o prefie-
re otros sistemas para curarse. Hemos revisado 
estos temas para incluirlos en los currículum. 
Desafortunadamente, hay una ruptura entre la 
práctica enfermera y la formación.

¿Cuál es la situación de la enfermería en 
Colombia? Es un gremio mayoritariamente 
femenino, aunque últimamente han entrado 
muchos hombres que ya suponen el 30% de la 
profesión. El gran problema de Colombia es el 
bajo reconocimiento económico y social de la 
enfermería, cosa que en España se ha ganado 
mucho. Nosotros tenemos graves problemas, 
la enfermera está mal pagada, no se contrata 
directamente sino a través de otra empresa o 
de cooperativas. Tenemos tres organizaciones 
gremiales: la Asociación Colombiana de Facul-
tades de Enfermería (ACOFAEN) que trabaja 

para la formación e investigación en enferme-
ría en las facultades; la Asociación Nacional 
de Enfermeras de Colombia (ANEC) que está 
afiliada al Consejo Internacional de Enfermería 
y que trabaja desde la gremial y, por último, 
el Colegio de Enfermeras de Colombia. Hay un 
esfuerzo por trabajar para el reconocimiento 
social de las enfermeras, enfermeros y de la en-
fermería. El sistema es muy complejo, ya que 
Colombia desde los años noventa del siglo pa-
sado entró en políticas neoliberales muy fuertes 
que han entrado en muchos sectores y que han 
perjudicado mucho.

¿Cómo es el sistema de salud colombia-
no? Lo primero que hay que decir es que en 
Colombia la salud no es un derecho. Sí lo es 
la Seguridad Social. Colombia tiene un sistema 
mixto donde el Estado presta atención en me-
nor proporción con las instituciones públicas 
y lo que hace es controlar el sistema. Lo pri-
vado, a través de las Empresas Prestadoras de 
Servicios de salud (EPS) que afilian a la gente 
(porque es obligatorio estar afiliado) y deben 
garantizar instituciones donde se les preste 
atención a las personas, las llamadas Institucio-
nes Prestadoras de Salud (IPS). Entonces, prác-
ticamente el 90% del sistema está en manos 
privadas y las EPS se han vuelto empresas con 
muchísimo poder en las negociaciones con las 
IPS, por lo que imponen sus reglas, normas y 
también imponen a las personas. En Colombia 
el Estado tiene altos niveles de corrupción y, 
por todo ello, la atención sanitaria es un bien 
de mercado y no un bien de interés social. Esto 
ha hecho que el sistema se adentre mucho en 
lo curativo, porque es lo que da dinero, y no se 
centre en la atención primaria o en la preven-
ción o promoción de la salud.

Precisamente, la prevención y promoción 
de la salud está en manos de las enfer-
meras. Exactamente. También, para reducir 
costes, se contratan a auxiliares de enfermería 
para hacer labores propias de enfermeras. Un 
ejemplo de la pérdida de espacios que han qui-
tado a la profesión, porque al sistema le sale 
más económico, sería la vacunación, una labor 
que hacen los auxiliares de enfermería. Esto 
tiene muchas consecuencias para el manteni-
miento de la salud.
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la mujer. Trabajé un proyecto de diseño mixto 
sobre las barreras que tienen las mujeres con 
cáncer de mama para acceder a la atención de 
salud. Se realizó en 5 ciudades colombianas 
con personas atendidas por organizaciones no 
gubernamentales. Al terminar el estudio, nos 
encontramos con cosas terribles como, por po-
ner un ejemplo, ciudades como Santa Marta 
(que no son ciudades intermedias o pequeñas), 
sólo tenían cirujano oncólogo y no se hacía 
reconstrucción. Las mujeres tenían que em-
prender una cantidad de acciones de tipo legal 
contra el sistema para reclamar sus derechos y 
se demoraba seis meses para que se le hiciera la 
cirugía. Vimos también que, desde que la mu-
jer iba al médico general hasta que salía el re-
sultado de la biopsia que daba un diagnóstico 
confirmatorio, pasaba un año. Entonces para 
las mujeres pobres, sin recursos, pasaba ese 
tiempo para iniciar el tratamiento. Y entonces 
empezaba otra pelea para que se cumplieran 
los ciclos del tratamiento de quimioterapia, o la 
radioterapia, … En Colombia hay muchas mu-
jeres jóvenes con un solo seno porque era tan 
complejo la autorización de las prótesis, es algo 
que no cubre el sistema y, entonces hay que 
demandar al sistema para que lo apruebe. Así, 
hay muchas mujeres que se operan y ya está. 
Eso ocurre con el cáncer de mama que es muy 
emblemático para la mujer pero lo mismo pasa 
con otros temas como la violencia obstétrica, 
la atención en la gestación, la planificación 

“Creemos que sólo existe 
el sistema médico, pero 
hay diferentes sistemas 
y saberes populares. En 
el sistema campesino, en 
Colombia, las prácticas 
están determinadas por 
la creencia de la teoría 
del frío y el calor. Por 
ejemplo, el embarazo se 
considera un momento 
frío y, cuando las mujeres 
paren, se hacen muchas 
acciones para restablecer 
el calor en el cuerpo”
familiar, las enfermedades de transmisión se-
xual… Donde uno pare y vea a la mujer, se 
ven unas desigualdades y una vulneración de 
derechos muy importante, sobre todo, cuando 
se trata de alteraciones de salud propias de las 
mujeres.[]

EN 2015, LA OMS 
INFORMA DE QUE 
LA CALIDAD DE 
LA ASISTENCIA AL 
PARTO MEJORA 
EN COLOMBIA, 
GRACIAS A LAS 
ENFERMERAS. 
©OMS
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PATRICK H. FINAN és professor as-
sistent de Psiquiatria i Ciències del 
comportament a la Universitat Johns 
Hopkins de Baltimore (Maryland, Es-
tats Units). Psicòleg expert en ciènci-
es del comportament, és Doctor per 
la Universitat de l’Estat d’Arizona des 
del 2011. Finan va ser convidat per la 
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de 
la Universitat de Lleida a principis del 
passat mes d’octubre per impartir uns 
cursos sobre la seva especialitat: el do-
lor crònic i el dormir.

entrevista
Què ha vingut a fer a Lleida? He estat con-
vidat per la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
per impartir dos cursos. Un per estudiants del 
Grau de Fisioteràpia i l’altre per un grup format 
per alumnes del Grau d’Infermeria, de Fisiote-
ràpia i doctorands de diferents disciplines. Les 
classes s’han centrat en el dolor crònic i el dor-
mir, les meves especialitats.

Vostè és psicòleg, com va començar a 
interessar-se pel dolor? Em vaig començar 
a interessar pel dolor realment abans de gra-
duar-me. Fonamentalment, em vaig començar 
a interessar pel tipus de juxtaposició filosòfica 
entre dolor i plaer i en com els pacients amb 
dolor crònic són capaços d’experimentar emo-
cions positives, mostrar resiliència i com nosal-
tres, els psicòlegs, els podem ajudar a fer això.

Per tant, quan va acabar la carrera ja sa-
bia que treballaria en aquest camp? Sí. 
Quan vaig entrar al programa de doctorat, vo-
lia treballar en un laboratori de recerca que es-
tudiés aquests temes on volia desenvolupar la 
meva especialitat. Vaig fer això durant el doc-
torat i vaig buscar una beca postdoctoral que 
m’ajudés a ampliar els coneixements en aquest 
camp i, després, vaig obtenir la càtedra a la 
Universitat Johns Hopkins de Baltimore (Estats 
Units) i allí dirigeixo el meu propi laboratori des 
de llavors.

Part de la seva recerca tracta les caracte-
rístiques biocomportamentals de la regu-
lació de l’emoció en individus amb dolor 
crònic. Expliqui’ns a què es refereix. Estem 
en un punt en què sabem que el dolor crònic 
és més que només una sensació, més que no-
més l’experiència física de dolor. Sabem que els 
pacients que pateixen de dolor crònic experi-
menten trastorns emocionals que acompanyen 
aquest dolor. El dolor és, necessàriament, una 
experiència emocional i, per aquest motiu, es-
tem interessats a entendre els mecanismes en 
el cervell i el comportament amb què la gent 
s’enfronta amb el dolor crònic i els trastorns 

“El model de 
biocomportament del 

dolor crònic es fixa 
no només en com els 

individus expressen 
el comportament en 

el transcurs del dolor 
crònic sinó també en 

què està fent el cervell 
quan experimenten 

dolor”

entrevista i foto Sara Bobet

MISSATGES
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portament del dolor crònic es fixa no només en 
com els individus expressen el comportament 
en el transcurs del dolor crònic sinó també en 
què està fent el cervell quan experimenten do-
lor. Per això utilitzem diferents tecnologies com 
l’EEG (electroencefalografia) o la “functional 
MRI” (Imatge per Ressonància Magnètica Fun-
cional) per veure com el cervell està responent 
en el dolor crònic i, també, mirem al laboratori 
les respostes de comportament.

Afecta la personalitat dels individus a la 
manera de sentir el dolor? Si pensem en la 
personalitat d’una forma ampla, tenim el que 
anomenem trets de la personalitat que són 
les disposicions o les formes en què la gent es 
comporta i pensa al llarg de la seva vida. La per-
sonalitat té, certament, algun paper en com la 
gent s’enfronta al dolor crònic, per exemple, els 
individus que són més neuròtics s’ho passaran 
més malament a l’hora d’experimentar dolor 
crònic que aquells que són més oberts a expe-
riències i que tendeixen a ser més resilients. Ens 
centrem menys en trets de la personalitat i més 
en factors que creiem que podem modificar a 
través del tractament. Per tant, molts aspectes 
de regulació emocional, pensament, inadapta-
ció, processos cognitius... Creiem que són mo-
dificables amb el tractament. Tenim diferents 
tractaments i en desenvolupem d’altres. Uti-
litzem el mindfulness, la teràpia cognitiva del 
comportament o tractaments psicològics i de 
comportament que poden millorar els resultats 
del dolor crònic a llarg termini.

Hi ha evidència, doncs, que es poden mo-
dificar factors de la personalitat per millo-
rar l’enfrontament al dolor crònic? Exacte. 
No podem modificar la personalitat però sí les 
característiques del comportament. Comporta-
ment, cognició, emoció. Això és el que mirem.

Com fa la seva recerca. Proves sensorials, 
privació del son...? Tenim models experimen-
tals en què posem individus en el nostre labora-
tori i els exposem a privació del son a través de 
diversos mitjans. Un dels models que hem estat 
utilitzant és el d’interrupció de la son. El que 
fem és permetre a la gent que vagi a dormir i 
els anem despertant, repetitivament, al llarg de 

la nit i els fem romandre desperts per períodes 
de temps. Després, l’endemà, estan endormis-
cats perquè no han passat una bona nit i han 
dormit malament. Llavors els fem diferents pro-
ves, algunes són sensorials i així podem mirar la 
sensibilitat individual al dolor aplicant estímuls 
dolorosos a la pell o fent pressió muscular i po-
dem obtenir un índex de sensibilitat al dolor. 
Volíem saber si la interrupció de la son alterava 
la sensibilitat al dolor. Estàvem interessats en 
això perquè sabíem que els pacients amb dolor 
crònic tendeixen a tenir graus elevats d’altera-
cions de la son, com l’insomni. Intentem enten-
dre perquè veiem aquests graus elevats. D’altra 
banda, els individus amb problemes per dormir 
tenen més probabilitat de desenvolupar dolor 
en algun moment de la seva vida. Per tant, 
aquests models experimentals són “snapchats” 
en què intentem entendre els mecanismes pels 
quals la comorbiditat es desenvolupa de ma-
nera crònica.

El dolor és al cervell, és a dir, la intensitat 
del dolor pot dependre de factors com 
l’angoixa, la por, la percepció subjecti-
va...? Només experimentem dolor perquè el 
nostre cervell el processa. Necessitem, doncs, el 
cervell per experimentar-lo. Per això busquem 
en les àrees del cervell que estan actives durant 
els estímuls dolorosos. El que hem après amb 
els anys és que moltes d’aquestes àrees del cer-
vell se superposen amb les que processen emo-
cions, com la por, i que parts del cervell que 
són crucials per la presa de decisions estan con-
nectades. L’experiència de dolor no és només 
sensorial, sinó que també inclou emocions, 
decisions, fets... per aquest motiu qualsevol 
persona que experimenti dolor és susceptible 
de modular el dolor a través de fases emocio-
nals. Tenim una capacitat increïble de modular 
l’experiència del dolor, tant de forma conscient 
com inconscient.

Seria el cas dels faquirs que poden jeure 
sobre un llit de claus? Sí, aquest seria un cas 
extremadament eficient de control cognitiu 
i afectiu del dolor i, en l’altre extrem de l’es-
pectre, hi ha individus que experimenten nivells 
molt alts de por que els involucren en un pro-
cés que anomenem catastròfic. Magnifiquen 
l’experiència del dolor, tenen l’atenció fixada en 
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més alts de dolor.

Respecte al tractament del dolor crònic, 
quins són els principals riscos d’utilit-
zar opiacis, a part de l’addicció que po-
den crear? Bé, hi ha una sèrie de riscos. Hi 
ha efectes secundaris físics ben documentats, 
com el maldecap, la confusió o la incapacitat 
per conduir. Els riscos més coneguts i més alts 
són dos: la depressió respiratòria i l’addicció 
que té moltes implicacions socials. Pel que fa a 
l’addicció, actualment als EUA estem estudiant 
aquesta addicció i com prevenir-la. L’addicció 
es pot desenvolupar amb el temps en els indi-
vidus que esdevenen dependents dels opiacis 
i canvien el seu comportament d’una manera 
que augmenta els riscos per problemes. Per 
exemple, en lloc de només prendre els opiacis 
com es prescriuen, alguns individus comencen 
a desitjar-ne més. Això fa que, amb el temps, la 
quantitat d’opiacis que necessitaven com anal-
gèsic pel dolor, ja no és suficient, i llavors en 
prenen més, i com més en prenen més en volen 
i, arriba un moment en què, els individus pre-
nen opiacis, no només amb propòsit analgèsic, 
sinó per múltiples raons: reduir els símptomes 
d’abstinència, experimentar una “pujada” que 
altera l’estat mental, reemplaçar sentir-se nor-
mal, feliç, enganxat a la vida perquè aquesta 
habilitat fonamental esdevé alterada al cervell 
a causa de prendre opioides.

L’epidèmia d’abús d’opiacis que hi ha als 
EUA no és només a causa de prendre’ls pel 
dolor crònic. Exacte. Aquest és només un dels 
aspectes de tot el problema en conjunt. Hi ha 
hagut moltes crisis d’opioides als Estats Units 
al llarg de la història. La més recent sembla que 
s’ha desenvolupat inicialment a causa de la 
prescripció generalitzada d’opioides. Algunes 
persones s’han enganxat perquè han obtingut 
la prescripció a causa, per exemple, de mal 
d’esquena. Altres han aconseguit la prescripció 
a través d’un familiar o un amic. Molta gent ha 
esdevingut addicta. Llavors, quan la disponibi-
litat de prescripció d’opioides ha disminuït, el 
que hem vist és que s’ha produït una transició. 
S’ha passat de les pastilles prescrites a l’heroï-
na que ha esdevingut increïblement disponible, 
accessible, més barata i més poderosa. Aques-

ta combinació de factors ha permès a la gent 
moure’s de la prescripció d’opiacis a l’heroïna, 
la qual cosa implica un augment dels riscos.

Quines mesures es poden prendre per 
prevenir l’abús i l’addicció d’opioides? Li 
parlaré des de la perspectiva del dolor que és la 
meva especialitat. El que estem intentant és en-
tendre realment en quines condicions els opi-
acis són efectius i en quines no. Com més ho 
estudiem més veiem que en moltes condicions 
cròniques de dolor, no totes, però sí en moltes 
hi ha una evidència molt dèbil i limitada que 
suggereixi que la teràpia crònica amb opiacis 
és efectiva. Per tant, com més ho mirem i reco-
llim dades pensem que cal educar amplament 
la comunitat mèdica per canviar la manera de 
pensar a l’hora de prescriure opioides i tenir-ne 
idealment poques al mercat. Hi ha també altres 
estratègies per veure què hem de fer amb els 
pacients que ja estan seguint una teràpia amb 
opioides perquè, treure’ls d’aquesta teràpia és 
molt difícil. No és tan fàcil com dir-li a un pa-
cient: “hem descobert que l’opi no és efectiu 
i, tot i que li hem prescrit durant quatre anys, 
ja no li prescriurem més”. Això no funcionaria 
perquè els individus tindrien abstinència, bus-
caríem la recepta en un altre lloc... Per tant, 
estem intentant resoldre com podem treballar 
amb individus que prenen opioides per dismi-
nuir el risc de l’ús problemàtic d’opiacis. Des 
d’una postura psicosocial, ara hi ha evidència 
per suggerir que certs projectes terapèutics, 
com el mindfulness, poden ser efectius en re-
duir el risc del mal ús dels opioides.

Estan buscant resposta en teràpies no 
farmacològiques? Correcte. Hi ha bones 
dades que suggereixen que la meditació min-
dfulness pot ser efectiva. Estem buscant en els 
mecanismes que donen suport a aquest tipus 
de descobriment. Pensem, per exemple, que 
amb el mindfulness es pot reintroduir l’habi-
litat d’involucrar-se amb recompenses naturals 
per reduir la dependència dels opioides per ex-
perimentar recompensa o plaer. Podem entre-
nar la gent perquè experimentin plaer des de 
l’entorn natural. Així podem reduir el consum 
d’opioides i reduir els riscos que comporta el 
seu consum. A més del mindfulness hi ha po-
tencialment altres teràpies.
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crònic és més que 
només una sensació, 

més que només 
l’experiència física 

de dolor. Sabem 
que els pacients que 

pateixen de dolor 
crònic experimenten 
trastorns emocionals 

que acompanyen 
aquest dolor”

Podem enganyar el cervell d’al-
guna manera per no sentir el do-
lor? Estaríem parlant de l’expectativa 
de l’efecte placebo. Hi ha molta gent 
mirant els mecanismes del cervell res-
pecte a aquest tema d’una manera 
clínica. Bàsicament, parlem d’obtenir 
l’efecte placebo de manera intencio-
nada. Per exemple, conec investigadors 
que estan utilitzant programes de rea-
litat virtual com una forma, com vostè 
ha esmentat, d’enganyar el cervell per 
pensar d’una altra manera dins el con-
text del dolor.[]
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ANÀLISI ENTRE DOS 
MÈTODES DE MESURA 
INDIRECTES D’ADHERÈNCIA 
FARMACOLÒGICA EN PACIENTS 
AMB CARDIOPATIA ISQUÈMICA 
I CORRELACIÓ AMB ELS SEUS 
INDICADORS DE CONTROL
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resum
1. INTRODUCCIÓ
Les malalties cardiovasculars són la principal 
causa de mort al món, es registren al voltant 
de 17 milions de morts atribuïbles a aquestes 
patologies. Segons l’Institut Nacional d’Esta-
dística, el grup de les malalties del sistema cir-
culatori es va mantenir com a la primera causa 
de mort al territori nacional (1). Més del 50% 
d’aquestes morts es deuen a la cardiopatia is-
quèmica (CI) (2).

La CI crònica és la malaltia cardiovascular més 
prevalent. Els pacients que la pateixen tenen 
un alt risc de presentar noves complicacions i 
exacerbar les seves característiques clíniques (3).

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defi-
neix el compliment o l’adherència terapèutica 
com a la magnitud amb la qual el malalt se-
gueix les instruccions del professional sanitari 
per a seguir un tractament (4). 

L’adherència és un concepte diferent del com-
pliment; la diferència principal és que l’adhe-
rència requereix la conformitat del pacient 
respecte a les recomanacions i el compliment 
només significa seguir les recomanacions. Per 

altra banda, l’adherència terapèutica fa re-
ferència, no a una sola conducta, sinó a un 
conjunt de conductes, entre les quals s’inclou 
acceptar formar part d’un pla o programa de 
tractament, posar en pràctica de manera con-
tinuada les indicacions d’aquest, evitar com-
portaments de risc i incorporar a l’estil de vida 
conductes saludables (5).

La falta d’adherència representa un important 
repte, especialment en el tractament de les 
malalties cròniques. Una bona adherència es 
relaciona amb millora en la qualitat i l’esperan-
ça de vida dels pacients. En canvi, una adhe-
rència inadequada implica un pitjor control de 
la patologia i l’aparició d’un major nombre de 
complicacions, el que sovint es tradueix en una 
major despesa sanitària (6, 7). La manca d’ad-
herència ve determinada per múltiples causes, 
generalment relacionades entre sí. Entre les 
més rellevants, s’inclouen el grau de coneixe-
ments sobre la malaltia i el tractament prescrit, 
la complexitat dels tractaments, la negació de 
la malaltia, la presència d’efectes adversos, la 
percepció de falta de benefici, la presència o 
absència de símptomes (7, 8).

S’estima que el grau d’adherència global en 
els tractaments crònics es troba entre el 50% 
i el 75%; en canvi, per obtenir un bon resultat 
terapèutic es consideren acceptables graus su-
periors al 80% –a excepció dels antiretrovirals 
que necessiten un grau superior al 95%– (7, 9).

La mesura de l’adherència al tractament far-
macològic es pot realitzar mitjançant mètodes 
directes o indirectes. Els directes són objectius i 
consisteixen en la determinació del fàrmac o els 
seus metabòlits (u altres marcadors bioquímics) 
en mostres de laboratori. Són poc utilitzats a 
la pràctica habitual per la seva dificultat tècni-
ca. A més a més, estan subjectes a variabilitats 
interindividuals. Dels mètodes indirectes, els 
qüestionaris, entre els que destaquen els Tests 
de Morisky-Green i de Haynes-Sackett, són els 
més utilitzats, malgrat que el nivell de fiabili-
tat i precisió sigui menor (7, 10). Existeixen altres 
mètodes indirectes útils com el control de la 
dispensació farmacològica o els recomptes de 
les formes farmacològiques sobrants (9).
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lativament senzill en aquests pacients. Pot ser 
utilitzat inicialment per identificar als pacients 
amb problemes d’adherència, així com per 
controlar la manera de complir amb el tracta-
ment (8), però a l’igual que altres tests indirectes 
com el de Batalla o les preguntes de Haynes-
Sackett, ha estat criticat per la seva escassa 
fiabilitat i sensibilitat, tot i que presentin una 
bona especificitat (11).

L’incompliment terapèutic és la principal causa 
que evita l’obtenció de tots els beneficis que 
les indicacions terapèutiques poden proporci-
onar als malalts (8). Així, encara que es tingui a 
l’abast medicaments i altres mesures terapèuti-
ques segures i eficaces per abordar patologies 
com la CI, la hipertensió i altres trastorns crò-
nics, en moltes ocasions, no s’aconsegueix un 
bon control (1).

La dificultat dels pacients per complir amb les 
indicacions mèdiques és un problema d’enor-
me magnitud en totes les àrees i nivells de 
l’atenció sanitària. Aquesta adherència al trac-
tament és fonamental per a la recuperació i el 
manteniment de la salut del pacient. Tot i que 
als països desenvolupats, l’adherència terapèu-
tica en pacients afectats de malalties cròniques 
és del 50%, després de 6 mesos d’haver co-
mençat el tractament, entre el 30 i el 80% dels 
pacients deixen de prendre la medicació (10).

El nivell d’adherència varia dependent del tipus 
de tractament. La taxa més alta es troba en els 
tractaments que actuen directament sobre els 
símptomes de la malaltia (analgèsics, antiinfla-
matoris, etc.) i especialment en els quadres clí-
nics de començament agut. Però, pel contrari, 
els nivells més baixos d’adherència corresponen 
a les malalties cròniques que no produeixen 
símptomes o que no plantegin un risc greu, 
sinó que impliquen canvis en l’estil de vida (10); 
en el cas de la CI sí es tractaria d’una patologia 
crònica amb un risc de compromís vital.

La manca d’adherència a la medicació és comú 
entre els pacients amb malaltia coronària (12, 13). 
Aquesta baixa adherència a la medicació car-
dioprotectora és comú en la pràctica clínica i 
s’associa a una àmplia gama de resultats ad-

versos (14, 15). És important saber quin és l’abast 
d’aquest tipus d’incompliment en el període 
immediat i posterior a l’alta post-infart (12). 

És per això que es planteja aquest estudi, amb 
la intenció d’avaluar en quins valors de compli-
ment es troben aquests pacients, analitzant en-
tre diferents mètodes de mesura d’adherència i 
també amb els seus resultats clínics de control.

2. OBJECTIUS
Objectius generals:

• Conèixer la prevalença d’adherència segons 
dispensació farmacològica en pacients amb CI.

• Conèixer la prevalença d’adherència farma-
cològica sentida mitjançant el test de Morisky-
Green en pacients amb CI.

• Analitzar la correlació entre l’adherència far-
macològica sentida i la de dispensació de fàr-
macs en pacients amb CI.

• Analitzar la correlació entre l’adherència far-
macològica sentida i els indicadors de control 
clínic en pacients amb CI.

• Analitzar la correlació entre l’adherència far-
macològica segons dispensació de fàrmacs i els 
indicadors de control clínic en pacients amb CI.

Objectius específics:

• Conèixer les causes més freqüents de man-
ca d’adherència sentida per part dels pacients 
amb CI.

• Conèixer la prevalença d’adherència segons 
dispensació de fàrmacs en pacients amb CI 
(≥60 i ≥80%), pel que fa a la seva medicació 
general, en pacients amb CI.

• Conèixer la prevalença d’adherència segons 
dispensació de fàrmacs en pacients amb CI 
(≥60 i ≥80%) en antilipemiants, antiagregants 
i antihipertensius.
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predictiu positiu (VPP) i valor predictiu negatiu 
(VPN) del test de Morisky-Green en relació a la 
dispensació farmacològica, en aquesta pobla-
ció de pacients amb CI.

• Analitzar la correlació entre l’adherència se-
gons dispensació d’antilipemiants en pacients 
amb CI i el seu control lipídic (en valors de lipo-
proteïnes de baixa densitat -LDL-).

• Analitzar la correlació entre l’adherència se-
gons dispensació d’antihipertensius en paci-
ents amb CI i el seu control de pressió arterial.

• Analitzar la correlació entre l’adherència sen-
tida en pacients amb CI i el seu control lipídic 
(en valors d’LDL) i de pressió arterial.

3. HIPÒTESIS
Hipòtesi principal:

• Hi ha una elevada prevalença de mala adhe-
rència al tractament entre les persones amb CI.

Hipòtesis secundàries:

• Els oblits són la principal causa de mala ad-
herència.

• Hi ha pitjor adherència segons dispensació 
de fàrmacs que adherència sentida en persones 
amb CI.

• El Test de Morisky-Green no és un bon indi-
cador per al control de l’adherència terapèutica 
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adherència.

• Hi ha pitjor adherència segons dispensació a 
fàrmacs del grup dels antilipemiants entre les 
persones amb pitjor valor d’LDL.

• Hi ha pitjor adherència segons dispensació 
a fàrmacs dels grup dels antihipertensius entre 
les persones amb pitjor valor de pressió arterial.

4. MATERIAL
I MÈTODES
Es tracta d’un estudi descriptiu transversal, 
realitzat durant els mesos de gener a març de 
2018. Aquest estudi s’ha realitzat en una Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) semi-rural de la provín-
cia de Lleida amb 23.269 persones assignades 
(ABS Balaguer). La població d’estudi són totes 
les persones assignades a aquesta ABS amb els 
següents criteris d’inclusió:

• Adults segons paràmetres organitzatius de 
l’ABS (>14 anys).

• Diagnòstic de CI (tots els diagnosticats amb 
CIM-10 I20%-I25% (16)).

• Alta del diagnòstic de CI mínim de fa un 1 
any (per assegurar el perfil crònic de la pato-
logia).

Això recompta la següent població d’estudi: 
N=492 persones amb CI.

En aquest estudi no es realitza mostreig. Però 
en els diferents anàlisis trobarem diferents 
mostres segons: l’estudi de l’adherència far-
macològica segons dispensació, AsD (la mostra 
final s’obté de tots els pacients amb CI, n=492) 
i l’estudi de l’adherència farmacològica senti-
da mitjançant Test de Morisky-Green, AsM-G 
(la mostra final s’obté dels participants que 
han contestat el qüestionari telefònicament, 
n=362). No es disposa del Test de Morisky-Gre-
en de 130 persones (impossibilitat per realitzar 
el contacte telefònic). El mètode de recollida 
de dades és: telefònic per al Test de Morisky-

Green, dades bolcades de la història clínica i la 
dispensació farmacològica s’obté del programa 
SIRE de farmàcia del Departament de Salut. 

Els pacients han estat avisats de la participació 
en l’estudi, s’han obtingut tots els permisos de 
la Direcció del Centre i de CatSalut, les bases 
de dades s’han treballat amb codis encriptats 
i s’ha tramitat el codi CEIC. Els autors declaren 
no tenir cap tipus de conflicte d’interès relacio-
nat amb l’estudi. Es garantitza la confidenciali-
tat i l’anonimat de les dades conforme al Regla-
ment (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, el 
Consell de 27 d’abril de Protecció de Dades 
(RGPD) i la normativa nacional d’aplicació.

Les variables d’estudi són: sexe; edat (>14 
anys) i les darreres xifres registrades dels dar-
rers 2 anys de pressió arterial sistòlica/diastò-
lica (PAS/PAD, considerant òptima <130/80 
mmHg) (17), LDL (considerant òptim <70mg/dl) 
(18), freqüència cardíaca (FC, considerant òpti-
ma <70 batecs per minut) (3, 17).  Pel que fa a les 
variables d’adherència:

• Adherència farmacològica segons dispensa-
ció (AsD), definida quan la conducta d’una per-
sona en termes de presa de fàrmacs coincideix 
amb les recomanacions (6, 19), i mesurada amb 
el recompte de dispensació real de fàrmacs de 
la farmàcia (dades bolcades del SIRE). Es faran 
talls de Bon Compliment >80% (9) i Bon Com-
pliment >60% (ajustat pel desfasament d’1-2 
caixes anuals pendents de carregar al SIRE). 
Aquesta AsD es va realitzar de forma global 
(Medicació General: agrupada de tots els me-
dicaments crònics dispensats) i separat per 3 
tipus de fàrmacs específics en CI (20): Antihiper-
tensius, Antilipemiants i Antiagregants.

• Adherència sentida segons Test de Morisky-
Green (AsM-G), altra eina de mesura indirecta 
d’adherència farmacològica. Molt utilitzada a 
primària atès que és breu i fàcil d’aplicar, sense 
gaires requisits de nivell sociocultural per a la 
seva comprensió (6, 9, 21, 22, 23).

L’Anàlisi de les variables categòriques s’ha re-
alitzat a partir del càlcul de freqüències ab-
solutes i relatives. Les variables numèriques 
s’han analitzat amb la mitjana ± la desviació 
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diat mitjançant la prova de Xi-quadrat per a 
variables categòriques i mitjançant el contrast 
no paramètric Mann-Whitney per a variables 
numèriques. Paral·lelament, s’ha calculat la 
sensibilitat, especificitat, VPP i VPN de la pro-
va diagnòstica Morisky-Green comparada amb 
cada una de les AsD. S’ha utilitzat el software 
estadístic SPSS. 

S’enumeren tres possibles limitacions de l’es-
tudi: les pèrdues en l’enquesta telefònica (tot 
i així, s’ha aconseguit el 73,6% del total de la 
població d’estudi, considerant-se exitoses les 
enquestes telefòniques que superen el 70%); 
l’adherència farmacològica sentida segons 
Morisky-Green (AsM-G) s’obté d’una valora-
ció subjectiva per part del pacient. Aquest és 
justament un dels aspectes que pretén avaluar 
aquest estudi, la validesa d’aquest mètode de 
mesura subjectiu en aquest grup poblacional. 
La variable d’adherència farmacològica segons 
dispensació (AsD) s’obté de les dades recollides 
pel CatSalut de dispensació real a les farmàcies. 
Podria haver-hi alguna dispensació no contem-
plada si el pacient ha comprat alguna medica-
ció sense usar la recepta electrònica que tenia 
prescrita o si ha aconseguit la medicació per 
altres vies (compra fora de Catalunya).

5. RESULTATS
S’aconsegueix estudiar el total de pacients amb 
CI, sense mostreig. El perfil dels 492 pacients 
estudiats és home (69,5%) amb 74,4 ±12,1 
anys de promig. 

El 98,98% dels participants tenen registre 
de PA, amb valors promig PAS/PAD de 132,4 
±14,8 i 72,8 ±9,8 respectivament. Pel que fa 
al registre de la FC, el 97,76% la tenen registra-
da amb un promig de 67,8 ±12,2 batecs per 
minut. El registre del perfil lipídic en els darrers 
dos anys és menor: trobem dades d’LDL en el 
90,04% del total de persones estudiades, amb 
un promig de 95,2 ±33,1 mg/dl.

De la recollida de dades mitjançant enquesta, 
hi ha unes pèrdues de 130 pacients (26,4% 
del total estudiat), obtenint finalment 362 
pacients enquestats (73,6% de participació). 
Dels enquestats als que se’ls va passar el Test 
de Morisky-Green, el 77,1% tenen bona adhe-
rència. De les quatre preguntes que conformen 
el test, els errors més freqüents són: el 16,6% 
s’oblida alguna vegada la medicació; el 7,2% 
no la pren sempre a l’hora indicada; el 6,6% 
deixa de prendre alguna medicació si creu que 
li ha sentat malament; i el 5,5% deixa alguna 
medicació si es troba bé; Taula 1.

Passant a la descripció d’AsD, es recull una 
bona adherència de la medicació en general 
del 73% quan es tracta de compliments >60%, 
en canvi, si el llindar de compliment és >80%, 
aquesta prevalença de bona adherència baixa 
fins al 60,4%.

Si l’adherència es detalla segons els fàrmacs 
específics de la CI, l’adherència puja tant en 
el llindar de compliment >60% com en el de 
>80%. Les millors adherències es troben en els 
antiagregants i antilipemiants amb valors del 
93,7% i 93,1% respectivament en compliments 
>60%, i valors de 86,8% i 87,8% respectiva-

Taula 1
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ment en compliments >80%. El grup terapèu-
tic amb pitjor adherència és el dels antihiper-
tensius amb percentatges de bona adherència 
del 88,4% si es marca compliment >60% i 
79,5% si es marca compliment >80%.

En correlacionar l’AsM-G i l’AsD: es troba una 
correlació positiva a major AsD també major 
AsM-G, tant en medicació general, com en els 
diferents fàrmacs específics de CI. En la corre-
lació de medicació general trobem diferències 
significatives en compliment >80%: el 61,3% 
amb bona AsD també ha tingut una bona AsM-
G (p=0,016). En el grup dels antilipemiants, 
els dos càlculs són estadísticament significatius 
(tant en compliments >80% com en >60%): 
el 91% que té bona AsD >80% també té bona 
AsM-G (p=0,001) i el 94,6% que té bona AsD 
>60% també té bona AsM-G (p=0,026). Pel 
que fa als antiagregants, el 89,2% amb AsD 
>80% té bona AsM-G (p=0,003). En el grup 
dels antihipertensius, trobem major bona AsD 

>60% i >80% quan l’AsM-G és també bona 
però no hi ha diferències significatives en 
aquest grup terapèutic; Taula 2.
  
Si fem correlació entre els dos mètodes de 
càlcul de l’adherència per cada pregunta 
del Test Morisky-Green, es pot descriure de 
la primera pregunta que hi ha menys oblits 
de medicació en els que tenen bona AsD en 
tots els grups terapèutics excepte en els anti-
hipertensius (s’hi troba una relació inversa en 
compliment >80%). Es troba evidència en els 
compliments >80% en: medicació general (el 
60,6% no oblida la medicació versus el 43,3% 
que sí, p=0,015), en antilipemiants (el 89,4% 
no l’oblida versus el 78,3% que sí, p=0,030) i 
en antiagregants (88,1% sense oblits versus el 
76,7% que sí, p=0,025); Taula 3.

Repetint l’anàlisi amb la segona pregunta del 
Test Morisky-Green, s’observa que tenen mi-
llor AsD aquells que sí prenen la medicació a 

Taula 2

Taula 3
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I en l’anàlisi de la darrera pregunta (la quar-
ta), en tots els càlculs d’AsD també hi ha més 
proporció de bona adherència en els que no 
deixen de prendre la medicació quan creuen 
que els senta malament. I aquesta relació és 
estadísticament significativa en l’AsD d’an-
tilipemiants >60% i >80% (93,8% i 89,3% 
respectivament, p=0,021 i p=0,001); i l’AsD 
d’antiagregants >60% i >80% (93,8% i 87,9% 
respectivament, p=0,021 i p=0,002); Taula 6.

S’ha calculat la Sensibilitat, Especificitat, VPP i 
VPN del Test Morisky-Green en relació a l’AsD 
>60% i >80% dels diferents grups terapèu-
tics. S’ha trobat llindars de Sensibilitat >75% 
en tots els càlculs, destacant la Sensibilitat en 
l’AsD >80% de Medicació General (0,818) i 
l’AsD >80% d’antilipemiants (0,801). Pel que 
fa a l’Especificitat, hi ha valors molt baixos, ar-
ribant fins a valors de 0,263 en el càlcul amb 
l’AsD >80% d’antihipertensius i a l’AsD >60% 

la seva hora segons el Test Morisky-Green, en 
totes les classificacions excepte els antihiper-
tensius (també s’hi troba una relació inversa en 
compliment >80%). Es troba evidència en les 
AsD >80% en: antilipemiants (el 89,3% pren 
la seva medicació a l’hora indicada versus el 
65,4% que no, p=0,002) i en antiagregants 
(el 87,8% la pren bé versus el 65,4% que no, 
p=0,004); Taula 4.

En l’anàlisi de la tercera pregunta i els dos 
mètodes de càlcul d’adherència, hi ha relació 
estadística en la majoria de correlacions: en 
l’AsD de medicació general >60% i >80%, no 
deixen de prendre la medicació quan es troben 
bé el 72,2% i 59,4% respectivament (p=0,43 
i p=0,018); en l’AsD d’antilipemiants >60% 
i >80% (93,9% i 89,8% respectivament, 
p=0,009 i p=0,000); en l’AsD d’antihiperten-
sius >60% (88,6%, p=0,027); i en l’AsD en an-
tiagregants >80% (87,4%, p=0,012); Taula 5.

Taula 4

Taula 5
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de medicació general (0,276). El VPP és elevat 
especialment en el càlcul amb l’AsD >60% i 
>80% d’antilipemiants (0,946 i 0,910 respecti-
vament) i l’AsD >60% i >80% d’antiagregants 
(0,943 i 0,892 respectivament). El VPN és baix, 
aconseguint valors fins a 0,120 i 0,133 en els 
càlculs amb l’AsD >60% d’antiagregants i 
l’AsD >60% d’antilipemiants; Taula 7.

En la correlació entre l’AsD d’antilipemiants i 
el control de l’LDL s’observa un millor promig 
d’LDL en bona AsD >60% (94 ±32,3 versus 
110,5 ±39,9 en no adherents) i un millor pro-
mig d’LDL en bona AsD >80% (94,2 ±39,9 
versus 101,8 ±36,9 en no adherents). Si es 
compara el control lipídic amb l’AsM-G es tro-
ba un millor promig en bona adherència (94,3 

Taula 6
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±33,8 versus 97,3 ±29,8 en els de mala ad-
herència). Tots aquests càlculs amb p-valor no 
significatiu; Taula 8.

En la correlació entre l’AsD d’antihipertensius 
i el control de PAS/PAD es descriu un millor 
promig de PAS/PAD en bona AsD >60% (132 
±14,9 / 72,6 ±9,6 versus 135,6 ±14,2 / 74,5 
±10,6 en no adherents; p=0,038, p=0,048). 
També hi ha millor control de PAS/PAD en els 
que tenen bona AsD >80% d’antihipertensius 
(131,6 ±14,9 / 72,2 ±9,5 versus 135,3 ±15,5 
/ 75 ±10,4 en no adherents). En l’anàlisi amb el 
resultat del Morisky-Green, hi ha un promig si-
milar de PAS/PAD en els que tenen bona AsM-G 
(132,3 ±13,6 / 73,2 ±9,2 versus 133,5 ±14,5 
/ 73,4 ±9,3 en no adherents). Aquests darrers 
càlculs sense p-valor significativa; Taula 9.

6. DISCUSSIÓ
I CONCLUSIONS
Els resultats d’aquest estudi tenen rellevància 
per la població a la que van dirigits, atès que 
la mostra estudiada és pràcticament la totalitat 
de la població d’estudi, la recollida de dades 
de les històries clíniques ha estat molt alta i hi 
ha un bon registre dels indicadors de control a 
la història clínica. Els promitjos de control són 
òptims en PA <130/80 mmHg i FC <70 batecs 
per minut, però no òptims en LDL (no <70 mg/
dl). 

 La participació en l’enquesta telefònica va ser 
molt exitosa atès que es van aconseguir xifres 

Taula 7

Taula 8
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gereixen com a regla d’or que una taxa de res-
posta del 50% és adequada, un 60% és bona, i 
un 70% és molt bona) (24).

La baixa adherència en la medicació cardiopro-
tectora és comú en la pràctica clínica i s’associa 
a una àmplia gama de resultats adversos (15, 25). 

El test més utilitzat a l’atenció primària és el 
de Morisky-Green validat per a malalties crò-
niques (5). L’adherència segons Morisky-Green 
(AsM-G) va ser pròxima al 80%, similar a altres 
estudis (18). La pregunta amb més errors fou “Si 
s’oblidaven alguna vegada de prendre la medi-
cació”, que també és la més prevalent en altres 
referències bibliogràfiques (23).

En l’anàlisi de l’adherència segons el mètode 
de la dispensació farmacològica en general, 
trobem valors de compliment més baixos que 
els obtinguts amb el Test Morisky-Green en la 
mateixa població, arribant al 60% si es busca 
un compliment de dispensació >80%. Aquests 
valors apunten a què el mètode de recompte 
de dispensació real de fàrmacs és més estric-
te amb el concepte “compliment” que el Test 
Morisky-Green. Hi ha estudis sobre adherència 
en CI que només han trobat percentatges alts 
de bona adherència en recent diagnòsticats 
de CI (el 80% de bona adherència als 2 mesos 
de l’esdeveniment isquèmic), però a partir de 

l’any del diagnòstic, a l’igual que la població 
d’aquest estudi, l’adherència va baixant a va-
lors del 47% (12); i en estudis sobre l’adherència 
de medicaments cardioprotectors, la bona ad-
herència no superava el 58% (13).

Comparant els resultats de compliment de 
l’AsD era esperable que, pel que fa a les preva-
lences en la medicació en general i l’específica 
de CI, fossin més alts els valors de compliment 
>60% (llindar més “tou”) que els valors >80% 
(llindar més exigent) (9). Malgrat això, en l’anà-
lisi dels dos mètodes indirectes de mesura, es 
troba major relació significativa amb el llindar 
de compliment del 80%, no del 60%.

En comparar el compliment de dispensació de 
la medicació en general i la que és específica 
de la CI, s’han trobat adherències molt supe-
riors en els fàrmacs específics de CI, tal i com 
s’apunta a la bibliografia: majors compliments 
en fàrmacs de patologia crònica amb risc vital 
versus la medicació general (barrejada amb la 
resta de medicació crònica) (10). Per tant, fàr-
macs com els antiagregants i antilipemiants 
que es prescriuen sempre després d’un esde-
veniment isquèmic, han obtingut adherències 
que superen, en ambdós casos, el 90%. En 
canvi, els antihipertensius, possiblement més 
associats a la patologia no greu de la Hiperten-
sió Arterial, són els que pitjors resultats d’adhe-
rència han obtingut.

Taula 9
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nificativa entre els resultats d’adherència de 
la medicació recollida a farmàcia (AsD) si la 
relacionem amb la valorada pel Test Morisky-
Green (AsM-G). Separats per tipus de fàrmacs, 
aquesta correlació estadística es manté tant 
en antilipemiants com en antiagregants. És 
rellevant que 3 dels 4 anàlisis bivariants siguin 
significatius en el compliment >80%, essent 
aquest percentatge del 80% el referenciat a la 
bibliografia com a tall qualificat com a bona 
adherència (9).

El desglossament de les 4 preguntes del Test 
Morisky-Green ha donat valors significatius en 
la majoria de correlacions amb AsD amb ma-
tisos a comentar. Pel que fa a la primera i la 
segona  pregunta, hi ha hagut “menys oblits” 
i  “es prenen la medicació a la mateixa hora” 
de la medicació en els mateixos que tenen una 
millor AsD, en totes les classificacions terapèu-
tiques excepte en antihipertensius. A la tercera 
pregunta despunta aquesta relació: “no deixen 
de prendre’s la medicació quan es troben bé” 
tots els que tenen bona AsD en tots els grups 
terapèutics. I pel que fa a la darrera pregunta: 
“no deixen de prendre’s la seva medicació si al-
guna vegada els senta malament” aquells que 
tenen bona AsD.

En definitiva, la relació desglossada per les 
quatre preguntes també és potent en tots els 
grups terapèutics excepte en antihipertensius. 
I, a l’igual que l’anàlisi del Test Morisky-Green 
complet, en aquesta valoració desglossada 
també destaca l’evidència significativa en com-
pliments >80% per sobre de compliments 
>60%.

En l’anàlisi de la validesa s’obtingué una 
Sensibilitat superior al 78% en tots els grups 
terapèutics i amb valors més elevats en com-
pliments >80% que en compliments >60%. 
Per tant, es pot afirmar que el Test de Morisky-
Green classifica bé als mal adherents d’aquesta 
població amb CI (és a dir: és altament probable 
que un classificat com a mal adherent, real-
ment tingui mala adherència).

Pel que fa a l’Especificitat, els valors són molt 
baixos, per tant, en aquesta població, el Test 

de Morisky-Green no classifica bé als individus 
amb bona adherència (dóna un percentatge 
més alt de bon adherents dels que realment ho 
són, hi ha pocs veritables negatius, és a dir: la 
probabilitat que un individu classificat com a 
bon adherent, ho sigui realment és baixa).

El VPP és alt, per tant, hi ha moltes probabilitats 
de tenir mala adherència quan el Test diu que 
és mal adherent. El VPN és baix, especialment 
en antilipemiants i antiagregants, per tant, es 
pot afirmar que els que tenen bona AsM-G te-
nen una baixa probabilitat de ser realment bon 
adherents.

Aquests resultats demostren que el Test de 
Morisky-Green sobreestima la bona adherèn-
cia, donant per bon complidors a pacients que 
no ho són. Això pot provocar un biaix entre 
complidors i no complidors, a favor dels com-
plidors, tal i com apunten altres estudis (26). 
A conseqüència de la sobreestimació d’aquest 
mètode indirecte, no s’identifica a molts no ad-
herents.

I en la correlació amb els indicadors clínics de 
control, pel que fa al control lipídic, hi ha mi-
llors resultats d’LDL en tots els pacients amb 
CI que tenen bona adherència, tant si s’ha cal-
culat amb el mètode de Morisky-Green com si 
s’ha mesurat la dispensació d’antilipemiants, 
sigui amb el llindar de >60% com el de >80%. 
Diversos estudis també conclouen que el con-
trol lipídic és millor en pacients amb millor dis-
pensació (9, 27).

En la correlació entre l’adherència i el control 
tensional, es troben millors resultats de pressió 
arterial (tant de PAS com de PAD) en totes les 
mesures d’adherència, tant en el càlcul segons 
dispensació d’antihipertensius com amb el Test 
de Morisky-Green, però amb major diferència a 
favor del càlcul d’AsD d’antihipertensius i sent, 
aquest últim, estadísticament significatiu en 
compliments >60%.

Posem de relleu que, en la mostra de pacients 
amb CI, comparant els dos mètodes indirectes 
d’adherència terapèutica, el Test de Morisky-
Green té una molt baixa especificitat i VPN, 
amb lo que perd validesa en la detecció de no 
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d’aquests pacients vulnerables. Altres estudis 
coincideixen amb obtenir també baix VPN però 
pitjors valors de Sensibilitat (6, 28). 

Cap mètode de valoració del compliment és 
perfecte. Hi ha controvèrsia al respecte: l’es-
tudi d’Spilker (29) demostra que els pacients no 
intenten enganyar als professionals quan res-
ponen tests com el de Morisky-Green. Atès els 
resultats, suggerim la combinació de dos tests 
validats.

La medició de l’adherència no és fàcil i en mol-
tes ocasions es precisen diversos mètodes per 
evitar la sobreestimació. El Test de Morisky-Gre-
en és àgil a l’atenció primària però observem 
que no és potent en el diagnòstic del pacient 
no complidor, és per això que, per tal de te-
nir un coneixement més exacte de la realitat, 
es suggereix la combinació de dos mètodes de 
mesura indirectes (siguin tests validats en di-
ferents malalties, com podria ser afegir el Test 
de Batalla al ja estudiat de Morisky-Green, o el 
contrast de la informació amb les dades de dis-
pensació real de farmàcia).[]
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“Els resultats demostren que 
el Test de Morisky-Green 
sobreestima la bona adherència, 
donant per bon complidors a 
pacients que no ho són… 
A conseqüència de la 
sobreestimació d’aquest 
mètode indirecte, no s’identifica 
a molts no adherents”



2018  DESEMBRE  inf  51

m
ón

 a
ca

dè
m

icBREU EXTRACTE DE LA TESI

Relació de la condició física 
amb la fragilitat i la por de caure 
en les persones grans que viuen 
a la comunitat
 
per la DRA. MARIA VILADROSA

Directora i Tutora: Dra. Pilar Jürschik Giménez. 
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de Lleida



52  inf  DESEMBRE  2018

m
ón

 a
ca

dè
m

ic

MARIA VILADROSA MONTOY  va 
néixer el 2 de maig de 1986 a 
Lleida. És Doctora en Salut per la 
Universitat de Lleida.

Diplomada en Infermeria l’any 2007 i 
Màster en Ciències de la Infermeria (Premi 
extraordinari) l’any 2010 per l’Escola Uni-
versitària d’Infermeria de Lleida. Posseeix 
també el Postgrau en Cuidatges d’Infer-
meria al Pacient Neurològic, així com de 
nombrosos cursos, seminaris i tallers.

Infermera assistencial a l’Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova de Lleida des 
de l’any 2007, majoritàriament al Servei 
d’Urgències on, des del setembre, també 
realitza tasques de Supervisió d’Inferme-
ria.

L’experiència en gestió la va iniciar l’any 
2012 quan va endegar un negoci propi 
en un Centre Mèdic a Balaguer, juntament 
amb una metgessa i una fisioterapeuta.

Va ser professora associada des del 2013 
fins al 2017 a la Facultat d’Infermeria i Fi-
sioteràpia de la Universitat de Lleida fent 
classes al Grau.

Forma part dels Grups de Recerca Promo-
ció de l’Envelliment Saludable i Atenció a 
la Cronicitat (PESAC) de la Universitat de 
Lleida i del Grup de Recerca de Cures de 
Salut (GRECS) de l’IRB Lleida. Amb el seu 
grup d’investigació ha assistit a congres-
sos, ha presentat comunicacions orals i 
escrites, ha publicat diversos articles i ha 
publicat un llibre.

LA RELACIÓ entre la condició física amb la fragilitat 
i la por de caure a les persones grans és el tema 
principal que estudia aquesta tesi doctoral. Aquests 
temes són tractats pel grup d’investigació que lidera 
la directora de tesi Pilar Jürschik, la qual n’és la In-
vestigadora Principal, i que des del 2009 s’ha centrat 
en dos estudis. 

El primer estudi va ser ”Evolució del procés de fra-
gilitat de les persones grans de Lleida”, (enquesta 
FRALLE). La mostra va ser de 640 individus de 75 
anys o més que vivien a la comunitat de Lleida. Els 
resultats d’aquest estudi s’han publicat en revistes 
nacionals i internacionals (1–6) i han permès realitzar 
4 tesis doctorals i la publicació d’un llibre que recull 
les dades d’aquest estudi. Un dels articles utilitzats 
per al desenvolupament de la tesi doctoral es titula 
“Fear of falling in community-dwelling older adults. 
A cause of falls, a consequence, or both? (7)”. 

Posteriorment, el nostre equip d’investigació va po-
sar en marxa un segon estudi anomenat: “Relació de 
l’activitat física amb la fragilitat en les dones grans 
físicament actives de Lleida”, (enquesta AFFRALLE). 
La mostra va ser de 171 dones de 60 anys o més que 
vivien en la comunitat i assistien a les llars de jubilats 
de la ciutat de Lleida. Així mateix, els següents 3 ar-
ticles de la tesi es titulen: “Differences in fitness level 
between women aged 60 and over participating in 
three diferent supervised exercise programs and a 
sedentary group (8)”, “Problemas del equilibrio y de 
la marcha relacionados con la fragilidad en mujeres 
adultas mayores físicamente activas (9)” i “Balance 
and gait associated with two measure of fear of fa-
lling. Study in physical active older women”. 

A més, per aconseguir els objectius d’aquesta tesi 
doctoral, es va veure convenient realitzar una revisió 
sistemàtica en forma d’article el títol del qual és: “El 
ejercicio físico y su efectividad sobre la condición físi-
ca en persones mayores frágiles. Revisión sistemática 
de ensayos clínicos aleatorizados” (10). 
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icL’augment de l’esperança de vida i la disminu-
ció de les taxes de natalitat presenten un de-
safiament per a molts països d’arreu del món. 
A Europa, el 2060 els més grans de 65 anys 
comprendran el 30% de la població, i una per-
sona de cada vuit tindrà 80 anys o més (1). En 
el cas d’Espanya, les persones més grans de 65 
anys van representar el 18,2% de la població 
total el 2014 (2). S’espera que aquest percentat-
ge augmenti el 24.9% al 2029 i el 38.7% en el 
2064 (2). A més, hi ha un desequilibri marcat en 
aquest grup d’edat, ja que les dones més grans 
de 65 anys superen un 34% als homes en la 
població general (2). 

Així mateix, en el procés d’envelliment normal, 
les persones tendeixen a disminuir el seu nivell 
d’activitat física, la qual cosa condueix a una 
disminució de la condició física (3). Com a con-
seqüència d’aquest envelliment, es produeixen 
canvis en l’estructura i funció de l’organisme. 
Aquests són deguts a la combinació de pro-
cessos singulars i la interacció entre factors ge-
nètics i ambientals, l’aparició de determinades 
malalties i els devastadors efectes del sedenta-
risme (4) que poden acabar debilitant les capa-
citats físiques de les persones grans. Aquests 
canvis poden produir pèrdua de funcions i d’in-
dependència, que condueix a l’increment de la 
discapacitat per a realitzar les activitats de la 
vida diària (AVD). 

Darrerament hi ha hagut un major reconeixe-
ment de la importància de la detecció precoç 
de la sarcopènia i la fragilitat en les persones 
grans (5,6). Existeixen diferents definicions de 

fragilitat (5). Una descripció operativa, i potser 
la més reconeguda, és la que proposa Fried i 
col·ls. el 2001 (7), que defineixen la fragilitat 
com una “síndrome biològica” de reserva dis-
minuïda i resistència a factors estressants que 
resulta de disminucions acumulades en múlti-
ples sistemes fisiològics, i causa vulnerabilitat a 
patir esdeveniments adversos”. 

Un dels esdeveniments adversos de la fragilitat 
i una de les principals causes de morbiditat en 
aquest col·lectiu són les caigudes (8,9). La inesta-
bilitat en la marxa i les caigudes són freqüents 
en les persones grans (10), i cal saber que poden 
conduir a una restricció de la mobilitat, a una 
pèrdua de seguretat, a por de caure i a depres-
sió, la qual cosa incrementa el risc de depen-
dència d’un cuidador i d’institucionalització (11–

13). La por de caure és una de les conseqüències 
psicològiques més importants que comporta 
aquesta situació, i fruit d’aquesta por es produ-
eix una disminució de l’activitat física, cosa que 
condueix a una disminució del control postural 
i dificultat per realitzar les AVD, cosa que aug-
menta encara més la por de caure, originant 
aquest cercle que no s’acaba (13). 

Amb l’envelliment, les persones grans tenen 
una reducció de la massa muscular (14). Sota 
aquestes circumstàncies, si realitzen menys ac-
tivitats a causa de la seva por de caure, con-
dueix a què la seva força muscular i la seva 
resistència es deteriorin i tot això comporta un 
canvi del seu estat físic (4). La disminució de les 
habilitats motrius de les persones grans, com 
la força muscular, la flexibilitat, l’agilitat i la re-
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ic sistència, comporten una dificultat al caminar i 
pèrdua d’equilibri (15,16). 

La fragilitat i la por de caure són dues síndro-
mes geriàtriques que tenen un origen multifac-
torial (17–19). A la llum de la informació de què 
disposem avui dia, podem afirmar que la fragi-
litat física i la por de caure són el resultat de la 
combinació de factors relacionats amb l’estat 
de salut i factors socials que interactuen amb 
canvis fisiològics associats a l’edat (19,20). La in-
activitat física, la percepció de mala salut i la 
pèrdua de confiança es poden observar com a 
resultat d’aquesta por de caure (19). La pèrdua 
de massa muscular relacionada amb l’edat i la 
sarcopènia, és un component clau de la sín-
drome de fragilitat i afecta negativament a la 
condició física (21,22). 

Per tant, sembla ser que a més de la inactivitat 
física, un nivell més baix de condició física con-
tribueix a la fragilitat i a la por de caure en les 
persones grans.

OBJECTIUS

Objectiu general
Valorar les relacions dels components de la 
condició física (força muscular, resistència aerò-
bica, flexibilitat, equilibri dinàmic/agilitat i equi-
libri estàtic i durant la marxa) amb la fragilitat i 
la por de caure en les persones grans que viuen 
a la comunitat.   

Objectius específics
• Analitzar les diferències en el nivell de condi-
ció física entre les dones que realitzen exercici 
físic i les insuficientment actives. 
• Conèixer els beneficis de l’exercici físic sobre 
la condició física en les persones grans fràgils.  
• Valorar la relació entre els problemes de 
l’equilibri i de la marxa amb la fragilitat en do-
nes grans físicament actives.
• Examinar la relació entre la por de caure i les 
caigudes en persones grans. 
• Valorar la relació entre els problemes de 
l’equilibri i de la marxa amb la por de caure 
mitjançant dos instruments de mesura dife-
rents en dones grans físicament actives.

METODOLOGIA

• ESTUDI 1: Evolució del procés de fragilitat de 
les persones grans, (enquesta FRALLE).

Disseny de l’estudi: Estudi descriptiu, longitudi-
nal i prospectiu. Es desenvolupa en dues fases 
ben diferenciades. Una primera fase transver-
sal, en què es va dur a terme un estudi descrip-
tiu i analític de les variables objecte d’estudi i 
una segona fase longitudinal, amb una mitjana 
de seguiment de dos anys. 

Població i mostra: La població estava consti-
tuïda per les persones de 75 anys o més que 
residien en els seus habitatges familiars a la 
ciutat de Lleida. La mostra es va obtenir de 
les persones que disposaven de targeta sani-
tària. La mesura de la mostra resultant va ser 
de 571 individus. De totes maneres, tenint en 
compte les possibles pèrdues d’individus en la 
fase longitudinal, es va estimar un 10% més de 
mostra, la qual cosa representava una mostra 
total de 628 persones. Posteriorment, a partir 
de les dades de la targeta sanitària, es va realit-
zar un mostreig aleatori estratificat per centres 
d’atenció primària (n=7) per a la selecció dels 
individus. 

Recollida de dades: Les dades es van obtenir 
a partir de l’Enquesta de Fragilitat de Lleida 
(Enquesta FRALLE), fase transversal. Després 
d’una mitjana de seguiment de 24 mesos, es 
van recollir, per via telefònica, les dades de la 
fase longitudinal, recollides en l’Enquesta FRA-
LLE dissenyada per al seguiment.

• ESTUDI 2: Relació de la condició física amb 
la fragilitat i la por de caure en les dones grans 
físicament actives, (enquesta AFFRALLE). 

Disseny de l’estudi: Estudi observacional, des-
criptiu i transversal a dones de 60 anys o més 
que participaven en diverses activitats que or-
ganitzen les llars municipals per a jubilats de 
l’Ajuntament de la ciutat de Lleida.

Població i mostra: Es van incloure totes les 
dones de 60 anys o més que pertanyien a 
les llars de jubilats de Lleida. La mostra es va 
obtenir d’aquelles dones que van voler for-
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dones.

Recollida de dades: Les dades es van obtenir de 
l’enquesta sobre activitat física i fragilitat de les 
dones grans de Lleida (AFFRALLE), una enques-
ta per avaluar la condició física i l’estat general 
de salut de les dones grans. 

Variables i instruments de mesura utilitzats a 
la tesi (Estudi 1 i 2): Variables sociodemogrà-
fiques,  condició física, fragilitat, por de caure, 
caigudes, nombre de caigudes, risc de caigu-
des, caigudes en el seguiment (utilitzada no-
més al primer estudi), deteriorament cognitiu, 
comorbiditat, símptomes de depressió, capaci-
tat funcional, estat nutricional, qualitat de vida. 
Anàlisi estadístic (Estudi 1 i 2): Es va realitzar 
l’anàlisi descriptiva de les variables registrades: 
per a les variables quantitatives, es van emprar 
mesures de tendència central i de dispersió, 
mentre que per a les variables qualitatives, es 
van calcular les freqüències relatives. Per ana-
litzar la comparabilitat inicial dels grups en 
variables quantitatives, es van aplicar compa-
racions de mitjanes: ANOVA i t-test de Student 
per a les proves paramètriques o la prova U de 
Mann-Whitney o de Kruskal-Wallis per a les no 
paramètriques. Les variables qualitatives es van 
contrastar mitjançant Xi-quadrat de Pearson o 
Test exacte de Fisher. Finalment, es van realitzar 
regressions logístiques o lineals múltiples per a 
conèixer els factors associats independentment 
a la variable dependent. 

DISCUSSIÓ

Aquest capítol il·lustra les relacions entre els 
resultats que s’han observat en els articles fruit 
d’aquests estudis. S’ha realitzat en resposta als 
objectius de l’estudi. 

Objectiu 1: Diferències en el nivell 
de condició física entre les dones 
que realitzen exercici físic i les 
insuficientment actives

En primer lloc, per a respondre al primer objec-
tiu, es va utilitzar l’estudi realitzat a 171 dones 

de 60 anys o més que participaven en diverses 
activitats que organitzen les llars municipals 
per a jubilats de l’Ajuntament de la ciutat de 
Lleida. Aquest objectiu avalua les diferències en 
la condició física entre les dones que realitzen 
activitats dirigides i les dones insuficientment 
actives, i secundàriament, la relació entre la 
condició física amb el risc de caigudes i amb la 
capacitat funcional. 

Per a observar les diferències pel que fa a la 
condició física entre el grup de dones que re-
alitzen exercici i el grup de dones insuficient-
ment actives, després de la recollida de dades 
es va construir una variable (Grup) dividida en 
quatre categories: Tres grups de dones que 
realitzaven activitat física (tai-chi, gimnàstica 
recreativa, condicionament físic aquàtic), i un 
quart grup de dones insuficientment actives. 

Pel que fa a la condició física, l’anàlisi bivariat 
va revelar que l’entrenament físic va millorar la 
força de les extremitats inferiors en aquestes 
persones, la qual cosa era coherent amb els 
resultats d’estudis previs (1). També es va poder 
observar que la flexibilitat en els membres infe-
riors era millor en el grup de gimnàstica recre-
ativa que en el grup insuficientment actiu. En 
línia amb estudis anteriors (2,3), els tres grups 
que realitzaven activitats dirigides van presen-
tar una major resistència aeròbica que el grup 
insuficientment actiu. 

Els factors associats independentment amb 
l’exercici en l’anàlisi multivariat van ser l’equili-
bri dinàmic/agilitat i el control de la marxa. Els 
resultats del l’equilibri dinàmic/agilitat, mesu-
rats amb la prova 8-Foot Up-and-Go, van ser si-
milars als obtinguts per Salles i Marcon (4), on la 
reducció del temps d’execució de la prova per 
part dels participants indicava una milloria en 
l’equilibri dinàmic. Els resultats del control de 
la marxa, mesurats amb el test de Tinetti, tam-
bé van ser consistents amb els resultats d’altres 
autors que van utilitzar la mateixa prova i van 
mostrar millores en aquesta variable després de 
fer un programa d’exercici (5).

En el nostre estudi, les dones que tenien millors 
nivells de condició física tenien menys risc de 
patir caigudes. Segons estudis anteriors, el risc 
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bri millora (6). Tanmateix, Vera i Campillo van 
observar que la força de l’extremitat superior 
era necessària per asseure’s i aixecar-se i era un 
factor de risc per a les caigudes en les perso-
nes d’edat avançada que vivien a la comunitat i 
que tenien problemes d’estabilitat (7). Al mateix 
temps, els resultats del nostre estudi mostren 
una associació entre tenir poca flexibilitat en els 
membres superiors i un major risc de caigudes, 
cosa que també reporten altres estudis (8,9). 

Pel que fa a l’associació entre un baix nivell de 
condició física i la discapacitat bàsica i instru-
mental de la vida diària es va trobar que una 
pitjor condició física estava significativament 
associada amb una major dificultat per dur a 
terme ABVD i AIVD i això ha estat corroborat en 
altres estudis. Landers i col·l. (10) van observar 
que els programes d’exercici que incloïen l’equi-
libri, la flexibilitat i les activitats de resistència 
muscular ajudaven a les persones grans a man-
tenir la seva capacitat per a realitzar les AVD. 

Objectiu 2: Beneficis de l’exercici físic 
sobre la condició física en les persones 
grans fràgils 

Es va dur a terme una revisió sistemàtica d’es-
tudis aleatoritzats on es van recollir dades de 
1130 persones per veure l’efecte de l’exercici 
físic sobre la condició física en persones grans 
fràgils. 

L’activitat física, mitjançant exercicis de resis-
tència i exercicis aeròbics, exerceix un efecte 
beneficiós sobre la pèrdua progressiva de mas-
sa i de força muscular (sarcopènia) pròpia de 
l’envelliment (11), sent la sarcopènia un impor-
tant indicador de fragilitat, alhora que intervé 
en la gènesi de la discapacitat (12). 

La condició física està formada per diferents 
paràmetres que es poden veure afectats i que 
amb programes d’entrenament multicom-
ponent se’n pot objectivar una milloria (13–17) i 
també una reducció en la incidència de caigu-
des en persones nonagenàries (14), milloria en 
la realització de les AVD (16,18), disminució del 
deteriorament cognitiu i emocional (19), major 
suport social i millora de la qualitat de vida (16).

Pel que fa a la força muscular en persones 
fràgils, diversos estudis tenen com a objectius 
millorar la força de les extremitats inferiors a 
través de l’exercici físic (14,17,18,20). A l’estudi de 
Cadore i col·l. (14) amb persones nonagenàries, 
els autors van concloure que els programes 
d’entrenament de la força poden ser ben tole-
rats per persones fràgils.  

Un altre paràmetre de la condició física és 
l’equilibri. Pel que fa a aquest paràmetre, en 
molts estudis es va trobar una milloria en el 
grup que realitzava exercici en comparació 
amb un grup control que no en realitzava 
(14,18,16,21,22). 

La velocitat de la marxa també va millorar en les 
persones fràgils després de la intervenció, tal 
com reporten alguns autors (14,18,17,20,22,15). 

L’equilibri i la velocitat de la marxa s’han deter-
minat com un dels millors indicadors de fragili-
tat en persones grans fràgils (23), i estan directa-
ment relacionats amb l’alteració de la marxa i el 
risc de caigudes (24). Amb això podem veure que 
l’entrenament de la força i potència muscular 
no només milloraria l’equilibri i la velocitat de la 
marxa, sinó també preservaria la funcionalitat i 
evitaria que les persones grans prefràgils s’en-
dinsin en un estat de fragilitat més gran.

És important estudiar l’efecte que l’exercici fí-
sic exerceix en les dones, ja que el sexe femení 
és més susceptible de canvis neurofisiològics 
amb l’envelliment i de malalties degeneratives 
com l’osteoporosi, la qual cosa al seu torn pot 
afectar l’equilibri postural i augmentar el risc 
de caigudes (25). Concretament, un estudi rea-
litzat a dones (20), mostra que es van obtenir 
millores en la força muscular i en la velocitat 
de la marxa.

Algun d’aquests estudis observen una reduc-
ció de la puntuació de la fragilitat després d’un 
programa d’exercicis multicomponent, combi-
nat amb l’entrenament físic exercicis de força, 
flexibilitat i equilibri i un programa d’entrament 
funcional (18,17,16). Les activitats centrades en 
l’entrenament han demostrat la seva eficàcia 
en retardar, i inclús revertir, la fragilitat i la dis-
capacitat (26). 
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icObjectiu 3: La relació entre els problemes 
de l’equilibri i de la marxa amb la fragili-
tat en dones grans físicament actives

Els resultats recollits en la mateixa mostra que 
respon al primer de 171 dones de 60 anys o 
més que participaven en diverses activitats que 
organitzen les llars municipals per a jubilats, 
van objectivar a l’anàlisi bivariat que l’equilibri, 
l’agilitat i la velocitat de la marxa eren factors 
associats a la fragilitat. Altres autors descriuen 
aquests tres paràmetres com els millors indica-
dors de fragilitat en persones grans (23). Pel que 
fa a altres variables associades a la fragilitat, els 
símptomes depressius, la discapacitat bàsica i 
instrumental, així com el deteriorament de la 
qualitat de vida tant en el seu component físic 
com en el mental, van ser factors associats a 
la fragilitat, tot i que la discapacitat no es va 
ajustar en l’anàlisi multivariat. 

Finalment, els factors associats independent-
ment a la fragilitat a l’anàlisi multivariat van 
ser pitjor equilibri estàtic i durant la marxa, 
els símptomes depressius i la pitjor qualitat de 
vida. 

Aquests resultats del nostre estudi estan 
d’acord amb estudis previs que van trobar dife-
rències significatives pel que fa a l’equilibri pos-
tural entre els no fràgils i els prefràgils i fràgils 
(27,28). D’altra banda, està comprovat que els pa-
ràmetres específics de la marxa poden quanti-
ficar aspectes relacionats amb la fragilitat com 
la pèrdua de massa muscular i de l’equilibri i 
poden afegir precisió en la detecció de la fragi-
litat (29). Així mateix, de la mateixa manera que 
en un estudi previ realitzat a la comunitat de 
Lleida, existeix una forta relació entre la presèn-
cia de símptomes depressius i la fragilitat (30). 
Tanmateix, en consonància amb els resultats 
d’altres autors, les puntuacions més baixes dels 
CSF i CSM de la qualitat de vida, es van associar 
a la fragilitat (31). Està descrit que les baixes pun-
tuacions d’aquestes escales són indicadores de 
considerables limitacions físiques i repetides di-
ficultats psicològiques (32).

Objectiu 4: La relació entre la por de 
caure i les caigudes en les persones grans

L’estudi realitzat a la població més gran de 75 
anys que resideix en els seus habitatges famili-
ars a la ciutat de Lleida dóna suport a la impres-
sió , àmpliament acceptada, que una història 
prèvia de caigudes és un factor de risc per a 
tenir por de caure (33–35). En el nostre estudi, les 
persones que havien patit una caiguda ante-
rior tenien el doble de probabilitats de caure 
que els que no n’havien experimentat cap (OR 
2.48), fins i tot després d’ajustar-se per factors 
sociodemogràfics i per l’estat de salut.

A més de les caigudes anteriors, el model de 
regressió logística final va revelar que el sexe fe-
mení, les comorbilitats, els símptomes depres-
sius i la discapacitat eren els principals factors 
associats amb la por de caure, la qual cosa va 
confirmar la construcció d’aquesta síndrome 
multifactorial (35–39).

D’altra banda, també hi ha evidència que la 
por de caure es pot utilitzar per predir caigudes 
(38,40,41). Els resultats de l’estudi donen suport a 
aquesta conclusió, tot i que l’ús de la pregun-
ta única per a conèixer si la persona té por de 
caure només era significativa en el model no 
ajustat i no ho va ser després de l’ajustament. 
Altres estudis han reportat resultats similars 
(40,42). Aquests contradiuen els presentats per 
Friedman i col·l. (41), que va identificar la por de 
caure a l’inici com a predictor independent de 
noves incidències de caigudes després d’ajus-
tar-la per diverses variables. De fet, l’única vari-
able que es va trobar com a determinant de la 
presència de caigudes dos anys després va ser 
el sexe femení (38,41). Així mateix, després d’ana-
litzar el model de Cox es va poder observar una 
interacció significativa amb el sexe. Particular-
ment, hi va haver una relació diferent respecte 
a l’ús de l’historial de caigudes prèvies per a 
predir les caigudes al seguiment, ja que aquest 
factor solament es va associar amb els homes. 

Objectiu 5: La relació entre els problemes 
de l’equilibri i de la marxa amb la por 
de caure mitjançant dos instruments 
de mesura diferents en dones grans 
físicament actives

Finalment, i de la mateixa manera que per al 
primer i per al tercer objectius, per a respondre 
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ic a l’últim objectiu es va utilitzar l’estudi realitzat a 
les dones que acudien a les llars municipals per a 
jubilats de Lleida. 

En aquest estudi es van utilitzar dos instruments 
per a mesurar la por de caure. El primer instru-
ment va ser la pregunta simple “Té por de caure 
(41,43,44)?” i el segon va ser l’escala FES-I (43,45).  

L’equilibri dinàmic deficient, els símptomes de-
pressius i la qualitat de vida, segons el compo-
nent sumatori físic relacionats amb la salut, van 
ser factors independents associats amb la por de 
caure amb les dues mesures utilitzades. Aquest 
resultat és similar a un estudi recent de Hoang i 
col·l. (45), que van valorar la por de caure a través 
de la FES-I. A més d’aquestes variables, en altres 
estudis previs s’ha observat que la por de caure 
augmenta amb l’edat (46–48) i s’associa amb una 
capacitat reduïda per a dur a terme activitats de 
la vida diària (49,50),, variables que en el nostre es-
tudi no es van associar independentment. Una 
explicació podria ser que les dones que van par-
ticipar en aquest estudi eren físicament actives i 
que moltes d’elles van acudir al centre per rea-
litzar programes d’exercicis. Aquestes condicions 
són favorables perquè l’edat i el desenvolupa-
ment de les activitats de la vida diària no interfe-
reixin amb la por a caure.

Està demostrat que la por de caure està estreta-
ment relacionada amb l’equilibri i la marxa en les 
persones grans (51). Igual que altres estudis (51,52), 
l’equilibri dinàmic deficient mesurat mitjançant el 
test Up-and-Go va estar relacionat amb por de 
caure, ja que les dones sense por de caure van 
obtenir millors puntuacions en aquesta prova. 
En altres paraules, van requerir menys temps per 
aixecar-se, caminar i tornar a la cadira per asseu-
re’s, la qual cosa va evidenciar un millor equilibri 
dinàmic/agilitat.
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CONCLUSIONS I 
IMPLICACIONS SANITÀRIES

L’exercici és important en les dones, ja que una 
bona condició física, tenint en compte els seus 
components, pot prevenir la discapacitat, el 
risc de caigudes, la por de caure, els símptomes 
depressius, i pot millorar la qualitat de vida en 
aquest col·lectiu. Uns bons nivells d’equilibri i 
durant la marxa i una millora dels símptomes de-
pressius i de la qualitat de vida poden prevenir la 
síndrome de la fragilitat. En les persones grans 
la por de caure pot ser tant causa com conse-
qüència de les caigudes. La infermera comunità-
ria té la competència de facilitar la informació i 
el coneixement a la població gran, pel que fa als 
beneficis de les activitats físiques, davant la fragi-
litat i la por de caure i així poder evitar i/o retardar 
l’aparició de dependència i molts problemes de 
salut.[]
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curs COILL
SUPORT VITAL 
BÀSIC (SVB) 
I DEA

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

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

Dates i horaris: 
• Opció matí: 
Dilluns 26 de novembre de 2018.
De 8 a 14h
• Opció tarda: 
Dijous 20 de desembre de 2018.
De 14 a 20h

Durada: 6 hores presencials.

Lloc: COILL

Places: 8 per torn (matí o tarda).

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 10 euros.
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). 

Matrícula oberta fins a exhaurir places.
Es demana confirmació de l’assistència, bé per te-
lèfon al 973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
coill@coill.org: i efectuar l’ingrés de la matrí-
cula.

Per a més informació: 
coill@coill.org

OBJECTIU

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

ACREDITACIÓ

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

CONTINGUTS

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

AVALUACIÓ

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

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

Docents: 
David Marc Besó i Tudel
Mònica Besó i Tudel

Dates i horaris: 
• Fase no presencial
Del 28 de gener al 10 de març de 2019.
• Fase presencial
Dies 12 i 13 de març de 2019.
De 9 a 14h i de 15 a 20h.

Durada: 
Fase on-line: 30 hores. 
Fase presencial: 20 hores.

Lloc: COILL

Places: 10.

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 efectu-
ar l’ingrés de la matrícula del 7 al 18 de gener 
de 2019, bé per telèfon al 973 24 37
60 o bé per correu electrònic a:
coill@coill.org.

Per a més informació: 
coill@coill.org

OBJECTIU

• Difondre les tècniques de suport vital avançat
pròpies del personal d’infermeria d’acord amb 
les recomanacions del European Resuscitation 
Council 2015.

CONTINGUTS

Fase on-line: 
• Reconeixement del pacient crític i prevenció 
de l’aturada cardíaca.
• Reanimació cardiopulmonar bàsica 
i utilització del desfibril·lador etern 
automatitzat.
• Maneig de la via aèria i la ventilació.
• Accessos vasculars.
• Algoritme de Suport Vital Avançat (SVA).
• Monitoratge cardíac, electrocardiografia i 
reconeixement del ritme.
• Arítmies periaturada.
• Reanimació cardiopulmonar (RCP) pediàtrica.
• Aturada cardíaca en situacions especials.
• Síndrome coronària aguda: CODI IAM.
• Decisions relacionades amb la ressuscitació.
• Cures post ressuscitació.
Fase presencial amb tallers i simulacions 
integrades sobre:
• Reconeixement del pacient crític i prevenció 
de l’aturada cardíaca.
• Reanimació cardiopulmonar bàsica 
i utilització del desfibril·lador etern 
automatitzat.
• Maneig de la via aèria i la ventilació.
• Accessos vasculars.
• Algoritme de Suport Vital Avançat (SVA).
• Monitoratge cardíac, electrocardiografia i 
reconeixement del ritme.
• Arítmies periaturada.
• Reanimació cardiopulmonar (RCP) pediàtrica.
• Aturada cardíaca en situacions especials.
• Síndrome coronària aguda: CODI IAM.
• Decisions relacionades amb la ressuscitació.
• Cures post ressuscitació.

AVALUACIÓ

Es realitzaran una prova pràctica i una pro-
va teòrica (valorada cadascuna en 40 punts). 
S’obtindrà la qualificació d’Apte quan es superi 
el 70% d’encerts, en cadascuna de les proves. 
Només s’avaluarà els alumnes que hagin assis-
tit al 100% de les sessions presencials. (Control 
d’assistència mitjançant signatura en full de 
control a l’inici i fi de cadascuna de les sessions 
presencials i seguiment de formació on-line).[]

curs COILL
SUPORT VITAL 
AVANÇAT (SVA) 
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Dirigit a: 
Llevadores i llevadores internes residents (LLIR) 
col·legiades al COILL.

Docents: 
Professionals i col·laboradors de FIV Lleida, clínica 
d’infertilitat:
• Dr. Jordi Cortada, 
   infermer i doctor en ginecologia.
• Dr. Jaume Tarazona, ginecòleg.
• Dra. Marta Canals, ginecòloga.
• Dr. Andrés Hernáiz, ginecòleg.
• Dr. Carlos Godino, ginecòleg.
• Dr. J. Ramon Bordalba, uròleg i andròleg.
• Sra. Isabel Loizu, infermera especialitzada 
   en acupuntura.
• Sra. Naila Martínez, nutricionista.
• Sr. Àlex Palau, psicòleg.
• Sra. Sònia Gili, biòloga i Màster 
   en embriologia.
• Sra. Montserrat Echauz, gerent FIV Lleida
• Dr. Carlos García-Ochoa del Fresno, uròleg, 
  andròleg i especialista en Laboratori de 
  Reproducció Assistida. Fundador clínica 
  CEFIVA.

Dates i horaris: 
Dies 5, 12, 19 i 26 de febrer de 2019.
De 15 a 20h.
Durada: 20 hores.
Lloc: COILL
Places: 25.

INSCRIPCIÓ INFERMERES COL·LEGIADES COILL
Es demana confirmació de l’assistència, entre els 
dies 23 de gener i 1 de febrer de 2019, bé per te-
lèfon al 973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
coill@coill.org.

OBJECTIU
• La introducció dels grans blocs motius d’infertilitat 
en la parella per poder dotar les llevadores dels 
coneixements bàsics que els permetin detectar els 
possibles problemes i a més orientar les usuàries en 
la recerca d’una possible solució.

CONTINGUTS
• Introducció a l’anatomia i Fisiologia dels aparells 
reproductors femení i masculí.
• Causes femenines i masculines de l’esterilitat i 
proves diagnòstiques.
• La primera visita en esterilitat.
• Genètica Bàsica.
• Els límits biològics de la fertilitat.
• Tractaments hormonals.
• Tècniques de reproducció i tècniques avançades.
• Reproducció, nutrició i estil de vida.
• Complicacions en TRA.
• Equilibri emocional en la parella infèrtil.
• El paper de l’infermer en una Clínica de 
Reproducció Humana Assistida.
• L’Acupuntura en el procés de la RA.
• Els aspectes ètics i legals de la Reproducció 
Assistida.
• Conferència Magistral de Cloenda: 
“La maternidad programada”.

ACREDITACIÓ
Acreditat amb 2,6 crèdits pel Consell Català de 
Formació Continuada de les Professions Sanitàries. 

AVALUACIÓ
Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes.
• Superar un cas pràctic i assolir el 70% 
d’encerts en l’examen tipus test sobre con-
tinguts teòrics directament relacionats amb 
els objectius específics d’aquesta formació.[]

Per a més informació: 
coill@coill.org

curs COILL
CURS BÀSIC 
D’INFERTILITAT 
PER A LLEVADORES
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Dirigit a: 
Infermeres, llevadores i llevadores internes 
residents (LLIR).

Docent: Mercedes Blasco Gimeno.
Màster en Nutrició i Salut, filòsofa i documentalista 
especialitzada en alimentació vegetariana i sobira-
nia alimentària. Ha publicat diversos llibres sobre ali-
mentació i productes vegetarians, i col·labora amb 
les revistes Integral i CuerpoMente, entre d’altres.

Dates i horaris: 
Dies 22, 23, 29 i 30 de març de 2019.
Durada: 30 hores.
Lloc: COILL
Places: 25.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
• Col·legiades COILL 100 euros 
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es retor-
narà el 50% de la matrícula a totes aquelles perso-
nes 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 retornarà el 80% de la matrícula a les col·legiades 
en situació d’atur.
Es demana confirmació de l’assistència i efectu-
ar l’ingrés de la matrícula, del 4 al 15 de març de 
2019, bé per telèfon al 973 24 37 60 o bé per cor-
reu electrònic a: coill@coill.org.

ACREDITACIÓ
Sol·licitada acreditació pel Consell Català de 
Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

AVALUACIÓ
Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 80% de les classes.
• Assolir el 70% d’encerts en l’examen ti-
pus test sobre continguts teòrics directa-
ment relacionats amb els objectius específics 
d’aquesta formació.[]

OBJECTIU
• Entendre les claus d’una dieta vegetariana 
saludable en les diferents etapes de la vida de les 
dones mitjançant el coneixement dels nutrients 
dels aliments naturals. El personal d’infermeria 
coneixerà les bases de la dieta vegetariana per 
oferir un adequat consell dietètic als usuaris. 

CONTINGUTS
I PART: L’ALIMENTACIÓ VEGETARIANA
Divendres 22 de març (9-14h)
Presentació del curs. / Els Macronutrients I: Els 
carbohidrats simples i complexos. Fonts. / Els Ma-
cronutrients II: Les proteïnes. La combinació dels 
aminoàcids. Fonts. / Taller d’elaboració d’aliments: 
Cereals i pseudocereals; Llegums. Soja i derivats; i 
Ous, llet i derivats làctis.
(15-20h)
Els Macronutrients III: Els greixos saturats, monoin-
saturats i poliinsaturats. Fonts. / Els Micronutrients I: 
Minerals i oligoelements. Fonts. / Els Micronutri-
ents II: Vitamines hidrosolubles i liposolubles. Els 
antioxidants. Fonts. / Taller d’elaboració d’aliments: 
Fruits secs i llavors oleaginoses; Fruites fresques i 
dessecades ; i Verdures i hortalisses.
Dissabte 23 de març (9-14h)
Introducció a l’organització del menú. / Dinàmica. 
El menú setmanal. La cistella de la compra. / L’or-
ganització diària dels menús. / Taller d’elaboració 
d’aliments: Esmorzar, Primers plats i Segons plats.
II PART: 
LES ETAPES DE LA VIDA DE LES DONES
Divendres 29 de març (9-14h)
La dona embarassada. / La mare lactant. / L’alleta-
ment i el deslletament. Els primers aliments. / Taller 
d’elaboració d’aliments: Fonts de ferro i calci vege-
tals; L’aigua i la fibra; i Les farinetes.
(15-20h)
La infància, dels 18 mesos fins als 11 anys: crea-
ció d’hàbits. / L’adolescència, dels 12 als 18 anys: 
consolidar models saludables de vida. / La pubertat, 
la menstruació, els TCA. / Taller d’elaboració d’ali-
ments: Plats infantils atractius i sans; Patés i entre-
pans; i Berenars i àpats informals.
Dissabte 30 de març (9-14h)
La dona adulta. La fertilitat. / La dona menopàusi-
ca. / La tercera edat de la dona. / Taller d’elaboració 
d’aliments: Llet, derivats làctics i llets vegetals; An-
tioxidants i antiaging; i Aliments i complements pel 
sistema nerviós. 

Per a més informació: 
coill@coill.org

curs COILL
CONSELL ALIMENTARI 
EN L’ÀMBIT DE LA 
INFERMERIA: LA DIETA 
VEGETARIANA EN LES 
ETAPES DE LA VIDA
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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: Semipresencial amb possibilitat de seguir 
les classes via streaming. 
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



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

MATRÍCULA EXHAURIDA 



MATRÍCULA EXHAURIDA 

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 totes les avaluacions rebrà:

• El títol de Màster de 60 crèdits ECTS 

expedit per la UdL

• El títol de Suport Vital Bàsic amb DEA expedit pel 

Consell Català de Ressuscitació.

• El títol de SVA expedit pel Col·legi Oficial d’Infermeres 

i Infermers de Lleida amb l’acreditació de la Comissió 

de Formació Contínua.

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 tres dies en un centre extrahospitala-

ri on es practicaran tots els coneixements adquirits a 

l’aula (maneig de persones accidentades, trasllat, au-

toprotecció, metodologia d’actuació 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

COORDINACIÓ ACADÈMICA

Joan Blanco i Elena Castro.

ORGANITZACIÓ

Centre de Formació Contínua (CFC - UdL) i COILL.

https://masteremergencies.wixsite.com/lleida
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/2105
masteremergencies@gmail.com
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El Màster d’Infermeria aplicada 
a les cures en l’àmbit de l’emer-
gència ha estat dissenyat d’acord 
amb les millors evidències for-
matives, tant nacionals com in-
ternacionals, i es porta a terme 
gràcies a la col·laboració de la Fa-
cultat d’Infermeria i Fisioteràpia, 
el Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) i el Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida 
(COILL).



ATENCIÓ 
INTEGRAL 

A LA 
PERSONA 

AMB 
FERIDES
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POSTGRAU
UNIVERSITARI

15a
edició

MATRÍCULA OBERTA

Les úlceres i ferides en general són un tipus de lesió amb les què es 
troben molts pacients, sobretot d’edat avançada.
Aquest curs proporciona a l’alumne les claus per recrear les con-
dicions fisiològiques més adequades de manera que l’organisme 
sigui capaç 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’organisme pròpiament. 
El nostre treball consistirà a oferir als interessats la forma d’actuar 
més adequada d’acord als recursos dels què disposa, però sempre 
afavorint i respectant la seqüència natural del procés de cicatritza-
ció, per la qual cosa és imprescindible conèixe’l al detall. 
Adreçat a tots els professionals del món sanitari, ja sigui de l’àmbit 
hospitalari, residencial o d’atenció al domicili.

CONTINGUTS ESPECÍFICS ACADÈMICS
• Crèdits: 30 ECTS
• Modalitat formativa semipresencial:
- La part presencial del curs es porta a terme els dilluns de gener 
a juny, de 9.30 a 14h (més una tarda al mes, els mesos de febrer, 
març, abril i maig).
- La part no presencial del curs consisteix a realitzar una sèrie d’ac-
tivitats a través de la plataforma virtual i un treball en grup.

Pla d’Estudis

Mòdul I: FERIDES COMPLEXES. GENERALITATS
• Concepte de ferida complexa
• Context de la ferida crònica: el pacient, abordatge integral.
• Procés de cicatrització. Cicatrització de les ferides complexes
• Preparació del llit de la ferida. La cura local
• Aspectes legals i econòmics de les ferides complexes
Mòdul II: ABORDATGE INTEGRAL DE LA PERSONA 
                AMB FERIDES COMPLEXES
• Atenció a la persona amb lesions per pressió
• Atenció a la persona amb úlceres d’etiologia venosa.
• Atenció a la persona amb úlceres d’etiologia arterial.
• Atenció a la persona amb peu diabètic
• Valoració i cura de la pell perilesional
Mòdul III: FERIDES COMPLEXES D’ALTRES ETIOLOGIES
• Atenció al pacient cremat.
• Ferides d’origen neoplàstic.
• Ferides complexes en el pacient geriàtric
• Ferides de baixa prevalença.
• Atenció a la persona ostomitzada
• Estudis de casos.
Mòdul IV: TALLERS PRÀCTICS
• Teràpia de pressió negativa
• Sutures
• Exploració vascular
• Exploració del peu diabètic
• Col·locació d’embenats compressius multicapa
Mòdul V: PROJECTE DE FINAL DE POSTGRAU
• Elaboració d’un projecte d’investigació sobre qualsevol aspecte 
de l’abordatge de les ferides complexes

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/2106
https://feridescroniques.wix.com/lleida
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 DOCTORATS

SALUT

INTERUNIVERSITARI

CURES 
INTEGRALS I 
SERVEIS DE 

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
formaciocontinua@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.



 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.
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