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per MONTSERRAT GEA I SÁNCHEZ, 
presidenta del COILL

LES INFERMERES DE LLEIDA estrenem logotip. 
Més enllà de modernitzar la imatge col·legial, 
des del COILL fem una declaració d’intencions 
basada en l’exitós model d’innovació i creixe-
ment econòmic de la “Triple Hèlix”, proposat 
per Etzkowitz i Leydesdorff el 1966. Així doncs, 
hem reinterpretat el trinomi Universitat-Empre-
sa-Administració Pública i l’hem traslladat al 
món de la infermeria: 
    Coneixement 
    (evidència i recerca infermera)
+ Pràctica Clínica 
   (excel·lència i cura infermera)
+ Polítiques de Salut
    (influència en els governs).

El nou logotip (colorista i dinàmic, amb tres 
creus –verda, lila i magenta– en rotació) neix en 
plena efervescència de la campanya “Nursing 
Now”, una iniciativa mundial de tres anys de 
durada i horitzó 2020, promoguda pel Consell 
Internacional d’Infermeria (CIE) i l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS). 

Les infermeres i infermers de Lleida ens sentim 
compromesos i som agent actiu en aquesta 
campanya que té com a principals objectius: 
+ Inversió en formació.
+ Regulació de la professió 
    i condicions laborals.
+ Difusió i implementació de pràctiques 
    innovadores en infermeria.
+ Influència en les polítiques de salut, 
    globals i nacionals, i presa de decisions.
+ Més infermeres en llocs de lideratge 
    i combatre els agents que ens hi exclouen.

Objectius comuns de la infermeria global que 
sobrepassen la nostra zona de confort. És per 
això que des del COILL us encoratgem a tre-
ballar en xarxa, de l’àmbit local al mundi-
al. Per la nostra part, com a entitat col·legial, 
endeguem una sèrie d‘actuacions adreçades 
a crear un marc amable en què les infer-
meres i infermers de Lleida puguem de-
senvolupar les nostres competències en 
plenitud, amb vocació de salut universal. 
Estigueu atentes :)[]

INFERMERES,
EL NOSTRE
MOMENT
DE L’ÀMBIT LOCAL 

AL MUNDIAL



registre
DEL TÍTOL D’ESPECIALISTA

COM REGISTRAR EL TEU TÍTOL 
D’ESPECIALISTA AL COILL?

Cal que portis el títol original i còpia del 
títol d’especialista. En cas de no poder venir 
personalment, la gestió la pot fer una persona 
de la teva confiança.

En cas que encara no hagis registrat el 
títol original d’Infermeria, caldrà portar 
també l’original i còpia del mateix (si s’escau, el 
COILL pot atendre la realització de fotocòpia).

Per a més informació: 
COILL. Paer Casanovas 37, altell.

973 24 37 60 - coill@coill.org
De dilluns a divendres, de 8 a 20h. 

EL COILL FA UNA CRIDA als professionals de la 
infermeria de la demarcació, amb títol d’espe-
cialista, perquè registrin la seva titulació amb 
l’objectiu de tenir sobre la taula dades objec-
tives que demostrin quants professionals de la 
infermeria hi ha i quants en falten. Es tracta, 
doncs, de tenir xifres reals per poder demanar 
el reconeixement de categories laborals per 
part del Departament de Salut i poder sol·licitar 
la creació de places amb la categoria professio-
nal d’infermeres especialistes.

El Col·legi inicia aquesta campanya perquè les 
infermeres i infermers registrin les titulacions 
obtingudes, sigui com a infermera especialista 
o com a infermera, en cas que no s’hagi regis-
trat el títol. Cal conscienciar el col·lectiu infer-
mer de la necessitat de fer aquest pas, ja que 
resulta imprescindible el coneixement d’aques-
tes dades per tal de planificar les polítiques de 
salut. D’altra banda, el registre del títol es re-
quereix des que es va crear el Registre de Pro-
fessionals Sanitaris de Catalunya.

Són moltes les qüestions que, com a col·lectiu 
professional i, en especial, en relació a les es-
pecialitats infermeres; queden encara per resol-
dre. Per poder fer-ho, tirar endavant i tenir més 
força com a professió, cal saber amb qui comp-
ten en cada especialitat. Cal doncs, conscien-
ciar-se i fer efectiu el registre de la titulació. []

TRÀMIT INDISPENSABLE DES QUE ES CREÀ EL 
REGISTRE DE PROFESSIONALS SANITARIS DE CATALUNYA
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MONTSERRAT GEA “Per què, si marxem de viatge, 
ens pregunten amb qui deixem el nen i no 
li pregunten al pare quan viatja?”

Lleida, amb veu de dona
LES INFERMERES LLEIDATANES, PARTICIPEN EN EL PROGRAMA DE SER 
CATALUNYA I APOSTEN PER LA CONCILIACIÓ I LA DONA A LA CIÈNCIA

LES INFERMERES LLEIDATANES aposten i treba-
llen en diferents línies per la Dona a la Ciència i 
el respecte professional, així com fan una crida 
per guanyar terreny en àmbits com la concilia-
ció familiar o trencar estereotips socials sobre el 
rol de les dones i les mares. Així ho va expressar 
Montserrat Gea, presidenta del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida, que va parti-
cipar en la taula rodona “La ciència i el coneixe-
ment de la Jornada Lleida, amb Veu de DONA”, 
organitzada per Ràdio Lleida i SER Catalunya el 
dia 7 de març, en el marc dels actes de reivindi-
cació de la Dona i la igualtat de gènere. 

La coordinadora de Trasplantaments de l’Hospi-
tal Arnau de Vilanova, Mariona Badia; i Dolors 
Melero, controladora de Qualitat en l’àmbit de 
seguretat alimentària de la branca agrorama-
dera, van acompanyar Gea en aquesta taula 
presentada i moderada per la periodista Rosa 
Badia.

La presidenta del COILL va explicar que les in-
fermeres s’han sumat a campanyes relatives 
a potenciar les vocacions femenines en l’àm-
bit de la ciència i la recerca, així com la seva 
promoció i reconeixement. D’altra banda, refe-
rint-se a la conciliació familiar, va explicar com 
moltes professionals encara han de canviar de 
feina durant els primers anys de maternitat. 
Gea va voler destacar la necessitat de canvis, 
no només estructurals sinó també mentals per-
què la societat evolucioni cap a la igualtat real. 
En aquest sentit, es feia la pregunta: “Per què, 
si marxem de viatge, ens pregunten amb qui 
deixem el nen i no li pregunten al pare quan 
viatja?”.

La jornada va comptar amb la participació 
d’una vintena de veus de dones de diferents 
àmbits que participaren en les taules rodones, 
entrevistes, ponències i intervencions progra-
mades.[]

©SER Catalunya
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ENTREVISTA
AMB LA GERENT DE LA 

REGIÓ SANITÀRIA LLEIDA I 
DE LA REGIÓ SANITÀRIA 

ALT PIRINEU I ARAN

“Les infermeres tenim 
una oportunitat d’or 
per empoderar-nos 
en el servei de salut 

a la societat”

DIVINA
FARRENY

entrevista i foto Rafa Gimena

MISSATGES / INGIMAGE

“LES INFERMERES tenim una oportunitat d’or 
per empoderar-nos en el servei de salut a la 
societat”, assegura Divina Farreny, infermera i 
gerent de la Regió Sanitària Lleida i de la Regió 
Sanitària Alt Pirineu i Aran. La revista INF s’ha 
reunit amb la “gestora” de la sanitat pública 
lleidatana per comentar els punts d’actualitat i 
principals reptes de la professió. Tot i identificar 
els punts crítics, Farreny reconeix que “es tracta 
d’un camí llarg, al qual no s’ha de renunciar, 
guanyant terreny de mica en mica”. “Quan arri-
bes a la gestió, davant un “això no es pot fer”, 
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NOUS ROLS

“Aquests rols 
han de ser 

coherents amb 
les competències 

pròpies de cada 
professió. 

El col·lectiu sanitari 
és molt potent 

intel·lectualment 
i s’han de 

promocionar 
tots els àmbits”

sempre ens ho hem de plantejar i repensar, per 
saber si realment les coses no es poden fer o 
simplement no ens hem plantejat de fer-les de 
manera diferent”, puntualitza.

En aquest sentit, Divina vol destacar que 
“l’eficiència és una exigència ètica vers les per-
sones, de les quals tenim cura les infermeres. 
Així com tenir clar que, com a infermeres, hem 
de tenir i potenciar la nostra capacitat transfor-
madora constant”. “No hem d’oblidar que la 
nostra professió és de servei cap a la ciutadania 
i ha de ser un servei de qualitat, i per això ne-
cessitem formació constant i compartiment de 
coneixement. El col·lectiu sanitari és molt po-
tent intel·lectualment i s’han de promocionar 
tots els àmbits”, remarca.

La gerent de les regions de Lleida i Alt Pirineu 
i Aran, anima al col·lectiu infermer a “partici-
par en fòrums i grups de treball per definir els 
principals nous rols que hauran de desenvolu-
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“El més interessant 
seria anar atansant-nos 
a la ràtio de dues 
infermeres per 
cada metge”

par els professionals”. Segons explica, “aquests 
rols han de ser coherents amb les competèn-
cies pròpies de cada professió, amb el treball 
en equip multidisciplinari, amb les necessitats 
de la ciutadania, amb la cartera de serveis de 
cada àmbit assistencial i amb els nous models 
d’atenció.”

“Només en l’àmbit de l’Atenció Primària, quant 
ha evolucionat la infermera, antigament re-
legada a dispensar les receptes, a la potència 
que ara té una professional”, es pregunta re-
tòricament. “Qui pot fer gestió de casos amb 
pacients crònics, qui coneix millor el procés 
d’aquella persona. Està clar que qui ha de coor-
dinar això és la professional de la infermeria”, 
diu. Així mateix, en el disseny o planificació 
dels nous rols, Divina Farreny entén que “les 
infermeres també poden traslladar els valors i 
actituds de la cura infermera, cap a altres pro-
fessions que atenen les persones”, així com es 
poden optimitzar la resta de professions del 
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ESPECIALITATS

“Ens hem de creure 
la potencialitat de 

les especialitats i 
fer gruix per tal de 

donar millor servei”

servei de salut, “cada un ha de fer el que millor 
sap fer. Tot s’està tecnificant, i totes les profes-
sions sanitàries han de guanyar valor afegit”.

Dins d’aquests nous rols de la infermeria, la 
gerent destaca el de “facilitador comunitari i 
transversal entre institucions: municipi, consell 
comarcal, associacions”. Farreny destaca que 
“el 80% dels determinants de salut estan fora 
del sistema sanitari. Les infermeres tenen capa-
citat per la detecció d’actius i fer-los aflorar per 
ajudar a fer reconèixer oportunitats fàcils de fer 
salut. De sistemes sanitaris, hem de passar a 
sistemes de salut”, sentencià.

Interpel·lada per les actuals ràtios d’infermeres 
al sistema de salut català, Farreny constata 
que “actualment és d’una infermera per cada 
metge, quan el més interessant seria anar atan-
sar-nos a la ràtio de països del nostre entorn, 
que és de dues infermeres per cada metge”. 
“L’ampliació d’aquesta ràtio empoderarà les 
infermeres i dotarà de més qualitat el servei 
de salut a les persones”, afegeix. Així, si a la 
mitjana dels països de l’OCDE, el 2017 hi ha-
via 9 infermeres per cada 1.000 habitats, a 
Catalunya només hi havia 6,09; mentre que a 
Madrid era de 6,72 i a Navarra i País Basc era 
de 8,68 i 7,47, respectivament. Al País Valencià 
o Andalusia, hi havia menys infermeres que a 
Catalunya amb 5,21 i 4,16 cada mil habitants, 
respectivament.

Pel que fa a la prescripció infermera, la gerent 
pública assegura que “la regió de Lleida és un 
lloc ideal per la proximitat i menys densitat de 
població per iniciar els protocols que s’hagin 
de validar per la comissió de prescripció infer-
mera”, i anima al col·lectiu a sumar-se a aquest 
procés.

Farreny també analitza el desplegament de les 
especialitats infermeres; en aquest sentit afirma 
que “ens hem de creure la potencialitat de les 
especialitats i fer gruix per tal de donar millor 
servei i que aquests es puguin reconèixer”.[]
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PRESCRIPCIÓ

“La regió de Lleida 
és un lloc ideal per 
iniciar els protocols 
de prescripció 
infermera”

DIVINA FARRENY I JUSTRIBÓ, nascuda a Llei-
da el 1975 i infermera per la Universitat de Llei-
da (UdL), és gerent de la Regió Sanitària Lleida i 
de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. Farreny 
també és llicenciada en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport a l’Institut Nacional d’Educació 
Física de Lleida (INEFC) i Màster en Hisenda au-
tonòmica i local (UdL).

Abans del seu nomenament, Farreny coordina-
va la Secció de Salut Pública de la Diputació de 
Lleida i, entre altres ocupacions com a inferme-
ra, havia exercit principalment a la Residència 
Llar de Sant Josep de Lleida, l’Hospital Universi-
tari Arnau de Vilanova de Lleida, l’Hospital Uni-
versitari de Santa Maria i a l’atenció primària de 
Lleida Rural Sud.

La nova gerent també ha estat vinculada, des 
del 2006, a l’àmbit de l’activitat física i la salut 
i, des del 2008 al 2018, ha estat professora as-
sociada de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
de la Universitat de Lleida.
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EL CONSELL de Col·legis d’Infermeres i Infer-
mers de Catalunya (CCIIC) està duent a terme 
un procés participatiu i de consens per determi-
nar i concloure la definició del model especia-
lista infermer a Catalunya. En representació del 
COILL, Mireia Marimon i Annabel Fernández 
(llevadores), Iraida Gimeno i Veronica Ambrona 
(infermeria comunitària), Antonieta Florensa 
(infermeria geriàtrica) i Miquel Àngel Calderó 
(infermeria de salut laboral), formen part del 
consell assessor del treball.

Una iniciativa que pretén reflectir la suma del 
millor de cada especialitat i l’exemple de treball 
cooperatiu infermer com a resultat de la inte-

racció des de diferents prismes i amb voluntat 
de contínuum acordat.

Els col·legis defensen la formació especialitzada 
com a eina efectiva d’integració en els equips 
de salut amb responsabilitats pròpies i cal po-
sar en valor com i en quina mesura l’aportació 
especialista infermera impacta en les persones 
ateses en els diferents àmbits.

La metodologia emprada en el treball pretén 
construir el mapa dels serveis especialistes a 
Catalunya per explicitar el potencial de cada es-
pecialitat en cada servei i establir la coordinació 
dels diferents perfils especialistes. []

El document sobre els “Estàndards de coneixe-
ment en el Grau d’Infermeria pels àmbits d’in-
teracció”, elaborat pel Col·legi d’infermeres i 
Infermers de Barcelona i adoptat pel Consell de 
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, 
conté la llista de medicaments, subjectes o no 
a prescripció mèdica, que s’ha pogut constatar 
formen part de la pràctica infermera habitual 
en l’àmbit de cura de ferides, estomes, dolor i 
emergències. 

La publicació evidencia el curs, l’assignatura i 
la universitat on es proporciona la formació en 
el Grau d’Infermeria. Aquest treball respon als 
requeriments d’identificació dels estàndards de 
coneixement que exigeix el 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, elaborat des del De-
partament de Salut i en tràmit d’aprovació.[] 

PUBLICACIÓ DELS ESTÀNDARDS DE CONEIXEMENT 
EN EL GRAU D’INFERMERIA PELS ÀMBITS D’INTERACCIÓ

model especialista

consell assessor



“En el Reino Unido se 
rifan a las enfermeras 
españolas porque son 
muy resolutivas, con 
gran conocimiento 
de como manejar a 
pacientes complejos”

M. Carmen 
Portillo 
VegaRE
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DESPUÉS DE TERMINAR la Diplomatura de 
Enfermería en la Universidad de Navarra 
en 1998, Mari Carmen Portillo aterrizó en 
el Reino Unido para realizar estudios de post-
grado, ya que en España no era posible rea-
lizar esa formación en ese momento. Master 
en Ciencias de Enfermería por el King’s College 
de Londres, año 2000, y Doctora en Enfermería 
por la misma universidad inglesa (2006), Por-
tillo es Catedrática en Procesos Crónicos en la 
Facultad de Ciencias de la Salud en la Universi-
dad de Southampton desde 2018. Con anterio-
ridad, ejerció de profesora Contratada Doctora 
en la Facultad de Enfermería de la Universidad 
de Navarra, donde además de la docencia ha 
realizado trabajos de investigación y gestión 
durante diecisiete años. 

Con una dilatada experiencia, tanto en docen-
cia como en investigación, la Dra. Portillo visitó 
la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la 
Universidad de Lleida para impartir y compartir 
sus conocimientos con estudiantes de Master 
y Grado. Habituada a dirigir investigaciones o 
coordinar equipos interdisciplinarios, su cam-
po de investigación se centra en los procesos 
crónicos. “Si tuviera que elegir mi área especial 
de investigación diría que es la convivencia con 
la enfermedad de Parkinson”, apunta Portillo. 

La revista INF habló con ella de investigación 
enfermera y, sobre todo, de cómo se ve la en-
fermería española desde el Reino Unido.

“La movilización de 
recursos humanos y 

las conexiones que 
tienen en Inglaterra son 

incluso desbordantes. 
En investigación, tienen 

muchas redes de trabajo”
entrevista i foto Sara Bobet

MISSATGES / INGIMAGE

SER ENFERMERA EN 
REINO UNIDO
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entrevista
Cuando finalizó la Diplomatura no era 
posible realizar estudios de postgrado en 
España. En ese momento esa formación no 
existía aquí. Si no recuerdo mal, el master se 
aprobó en 2007-08 y el doctorado, mucho más 
tarde porque, obviamente, se necesitan unos 
requisitos para abrir un programa de doctora-
do. Se llevaba un retraso comparado con países 
como el Reino Unido.

¿Cómo ha cambiado en España la for-
mación en enfermería en estos veintiún 
años? Ahora las enfermeras tienen muchas 
más opciones que simplemente terminar una 
Diplomatura, que ahora es un Grado. Es de-
cir, ahora terminan con un Grado y si quieren 
seguir estudiando o formarse en investigación, 
tienen al menos opciones para hacerlo. Yo te-
nía compañeras que hicieron el doctorado en 
España, pero tuvieron que hacer una segunda 
carrera. El no tener que salir fuera, el poder te-
ner acceso a proyectos de investigación y a lide-
rar equipos multidisciplinares de investigación, 
eso supone un gran paso para enfermería.

Cuando llegó a Reino Unido, ¿notó que la 
enfermería estaba más avanzada? He es-
tado en Inglaterra en dos etapas. La primera, 
después de terminar la diplomatura, donde no 
te daban nociones de investigación por aquel 
entonces. Me fui muy verde y ni siquiera sabía 
qué era la investigación. Cuando llegué, ellos 
tenían unas visiones de futuro de proyectos de 
investigación, de contribución al conocimiento 
de la enfermería como disciplina mucho más 
avanzado de lo que había aquí. En esta segun-
da etapa, sigo viendo esas diferencias, aunque 
a otro nivel.

A nivel de formación, ¿cómo se ve a las 
enfermeras españolas en el Reino Unido? 
Esta pregunta la hacen a menudo los estudian-
tes ingleses porque ellos tienen complejo de 
que no tienen demasiada formación científica 
(patología, síntomas, farmacología…). La ver-
dad es que es cierto. Si comparo, en España 
tienen una formación científica muy robusta 
y en el Reino Unido se rifan a las enfermeras 
españolas porque son personas muy resoluti-
vas, con gran conocimiento de como manejar 
pacientes complejos, etc. Les falta la capacidad 
crítica que igual tienen más desarrollada los es-
tudiantes en Reino Unido que además tienen 
control de lo que son las políticas de salud, las 
entienden, son alumnos muchísimo más críti-
cos en el aula. En resumen, hay pros y contras 
en ambos lados, aunque la diferencia principal-
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mente está en la formación científica que en 
España es muy potente.

¿Y desde la práctica clínica?
R. La idolatran. Ellos saben que una enfermera 
española está super preparada. De hecho, hay 
un montón de enfermeras españolas trabajan-
do en el Reino Unido. Son personas que incluso 
muchas veces tienen opciones de ser promo-
cionadas fácilmente, de entrada por la capa-
cidad de trabajo que los españoles tenemos, 
en general. Capacidad de trabajo, ética pro-

fesional, formación científica,…son personas 
que cuando terminan la formación están muy 
maduras, listas para trabajar. En mi opinión, a 
los graduados en Inglaterra les falta ese plus, ya 
que cuando terminan son menos autónomos y 
más inseguros por formación. No es culpa del 
mundo universitario, es por la manera como el 
organismo regulador tiene establecida la enfer-
mería y las competencias.

¿Cómo entra en contacto con la investi-
gación? Empecé en la Universidad de Nava-
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cUnido. Sí, en investigación hay equipos muy 
competitivos, mucho más formados. Algo que 
me gusta mucho es que aquí, en enfermería, 
parece que somos más reticentes a integrarnos 
en equipos multidisciplinares de investigación 
por miedo a perder nuestra esencia. Allí los 
equipos están muy formados, hay mucho po-
purrí de disciplinas, puede liderar cualquiera, 
tienen fondos de investigación masivos y, por 
tanto, consiguen algo tan básico como que el 
tiempo del investigador se pague en las convo-
catorias, eso ya es una diferencia comparado 
con los principales subvencionadores que hay 
aquí en España. Otra diferencia es que la inves-
tigación llega a la práctica, ya que consiguen 
alcanzarla y cambiarla. Eso es lo que ellos lla-
man el impacto de la investigación que, aquí 
en España, no está todavía muy desarrollado.

¿Ha investigado principalmente en el ám-
bito sociosanitario? Sí. Mi ámbito de inves-
tigación es procesos crónicos, lo que es la con-
vivencia con estos procesos, el día a día tanto 
para pacientes como para sus familias. Si tuvie-
ra que elegir mi área especial de investigación 
diría que es la convivencia con la enfermedad 
de Parkinson.

Se ha centrado pues en las enfermeda-
des crónicas. ¿Hacia dónde apuntan las 
últimas líneas de investigación en este 
campo? En la integración de las nuevas tecno-
logías. Algo tan sencillo como mejorar la socia-
lización de los pacientes, porque un fenómeno 
que está echando a perder algunos de los pro-
gramas de automanejo es el sentimiento de so-
ledad y aislamiento social de algunas personas. 
Entonces, algo tan abstracto y tan subjetivo 
com el sentimiento de soledad o el aislamiento 
social se está intentando abordar con nuevas 
tecnologías. Programas informáticos que pon-
gan en contacto a pacientes con otros pacien-
tes, con recursos en la comunidad, etc.

Sus estudios se centran no sólo en el pa-
ciente sino en la persona y su entorno. 
Desde enfermería nuestro fenómeno principal 
son las percepciones y el día a día con una 
enfermedad, más que el tratamiento de la en-
fermedad. Desde nuestro punto de vista igual 
tenemos más paralelismos con los sociólogos, 
ya que nos centramos mucho más en conocer 

rra como docente y gané mucha experiencia 
rápidamente. Cuando llegué a Inglaterra, no 
tenía mucha experiencia práctica porque esta-
ba recién graduada y eso es importante a la 
hora de planificar proyectos de investigación. 
Tener nociones de lo que son los problemas de 
la práctica clínica en enfermería y los pacien-
tes. En ese aspecto, en mi caso, mi experiencia 
fue más dura porque tuve que conseguir ese 
entendimiento de la práctica simultáneamente.
En España, se ha mejorado mucho pero 
todavía nos llevan la delantera en Reino 

“Inglaterra tiene equipos muy 
competitivos de investigación, 
hay mucha investigación que 
consigue alcanzar la práctica y 
cambiarla. Es lo que  llaman el 
impacto de la investigación”



20  inf  MAIG  2019

cuáles son las experiencias del día a día, qué 
elementos psicosociales hacen que una per-
sona se adapte mejor a una enfermedad en 
comparación con otra, estrategias de afronta-
miento, etc.

¿Cómo ve el papel de la enfermera ante 
el diagnóstico de enfermedad crónica? 
En primer lugar, hay que tener buenas herra-
mientas de valoración que se centran en cómo 
determinar si la persona está conviviendo bien 
o mal, ya que cuando se diagnostica la enfer-
medad crónica, se pasa por diferentes estados 
a lo largo del proceso de la enfermedad, a ve-
ces hay complicaciones o al principio hay que 
asimilar el diagnóstico, o si el tratamiento no 
funciona, etc. Lo que necesita la enfermería, 
pensando en la práctica clínica, son una bue-
nas herramientas que no añadan  carga de tra-
bajo y que ayuden a determinar, por ejemplo, si 
la persona acepta bien la enfermedad o si tiene 
buenas herramientas de automanejo de la en-
fermedad o no y de ahí partir para poder hacer 
intervenciones. Y luego con esa información 
poder coordinar otros equipos porque, hoy en 
día, los pacientes son cada vez más complejos. 
Ya no tienes un paciente que tiene sólo una en-
fermedad, tienen varias enfermedades crónicas 
muchas veces o incluso pueden tener una en-
fermedad que parece sencilla pero puede ser 
que tenga complicaciones psicosociales, pro-
blemas de educación que le impidan entender 
cierto material, aislamiento, falta de apoyo…y, 
ahí, enfermería podría coordinar otros servicios 
sociales.

Ha investigado en muchos campos, aun-
que se ha centrado bastante en el Par-
kinson. ¿Han tenido impacto sus estudi-
os? En Inglaterra definimos impacto cuando 
realmente produces un cambio en la sociedad 
o en la práctica clínica. En la fase en la que 
estamos ahora, hemos conseguido bastante 
impacto con alguna de las investigaciones que 
estamos desarrollando. Por ejemplo, una he-
rramienta online que tenemos, y que favore-
ce el desarrollo y la optimización de las redes 
personales en personas con procesos crónicos, 
ha sido adoptada por el NHS (National Health 
Service) y se está aplicando en algunas unida-
des clínicas que ya las utilizan; por ejemplo, 
una enfermera de rehabilitación con pacientes 

“Hemos desarrollado 
una herramienta online, 
que favorece  y optimiza 

las redes personales en 
personas con procesos 

crónicos, que ha sido 
adoptada por el NHS 

(National Health Service) 
y se está aplicando en 

algunas unidades clínicas”
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con EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica). Esto es un inicio de impacto. Conse-
guir un impacto final lleva su tiempo y esta-
mos en ello, aunque se empieza ver ya cam-
bios en práctica clínica.

¿Cómo ve ese impacto en España? Por lo 
que yo he visto, falta visión estratégica. Los 
equipos de investigación tienen que ser poten-
tes y, en ese sentido, merece la pena aliarse con 
otras disciplinas para poder tener un impacto 
mayor. Hace años fundé un programa en la 
universidad de Navarra, el programa RENACE, 
que era multidisciplinar. Teníamos neurólogos, 
sociólogos de otras universidades,… Hay que 
eliminar barreras y trabajar conjuntamente sin 
rivalidades de ningún tipo, para conseguir el 
impacto del que estamos hablando, que es lo 
que yo veo que hay en Inglaterra.

En relación a los recursos para investigar, 
en el Reino Unido hay mucha más dispo-
nibilidad. Pero, ¿qué ocurre con los recur-
sos para el manejo de procesos crónicos, 
estamos también en desventaja? Creo que 
a veces en Reino Unido están más abiertos a 
otro tipo de recursos más alternativos que lo 
que tenemos igual aquí y, por lo que, a veces 
optamos en algunos centros. En Inglaterra es-
tán abiertos a utilizar nuevas herramientas y se 
arriesgan más. Se trabaja más con investiga-
dores de la universidad para cambiar aspectos 
de la práctica. Muchas enfermeras del ámbito 
clínico están formadas en investigación. Algo 
muy interesante que hay allí es programas de 
doctorado mixto (la mitad del tiempo lo sub-
venciona el centro sanitario en el que la perso-
na trabaja y, la otra mitad, se la subvenciona la 
universidad para la que haga el doctorado). Al 
final, esa persona está al galope entre la prác-
tica clínica y la investigación, trayendo ambos 
mundos juntos. Esto también hace que sea 
más fácil, a veces, implantar los resultados de 
la investigación en la práctica. 

¿Qué ha de cambiar en España, respecto 
a la investigación? Hay que aumentar las re-
des de trabajo.  En Inglaterra la movilización de 
recursos humanos y las conexiones que tienen 
son, incluso, desbordantes. Pero eso funciona. 
Tampoco veo tanta rivalidad y van más todos 
a una.[]

“Para las enfermeras 
españolas, el no tener 
que salir fuera, el poder 
tener acceso a proyectos 
científicos y el liderar 
equipos multidisciplinares 
de investigación, supone 
un gran paso para la 
enfermería”
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MARGARITHA PISSAREK I MARIAN-
NE STÖGER, aquests són els noms de 
les dues infermeres austríaques que, a 
instàncies de l’Associació d’Infermeres 
de Corea i amb el suport del Consell 
Internacional de la Infermeria (CIE), po-
drien optar al Nobel de la Pau 2019.

El premi es lliura cada 10 de desem-
bre, a la ciutat noruega d’Oslo. Perquè 
el jurat consideri la candidatura de les 
infermeres, cal assolir l’1.000.000 de 
signatures per passar a l’avaluació que 
dirimeix si s’accepta la candidatura.

Si més no, la mateixa iniciativa ja és un 
èxit per a la infermeria mundial que ja 
ha aconseguit la signatura d’infermeres 
i infermers d’arreu i que, sobretot, ens 
explica una història de superació i va-
lors de la cura infermera.PAU 2019 MAIG  inf  23

INFERMERES AL
NOBEL DE LA



24  inf  MAIG  2019

re
po

rta
tg

e

text Sara Bobet MISSATGES
foto cie

ELS ÀNGELS 
DE L’ILLA 

SOROK
MARGARITHA PISSAREK I MARIANNE STÖGER, 

UNA HISTÒRIA PER LA PAU

L’ASSOCIACIÓ D’INFERMERES DE COREA 
ha dut a terme una recollida de signatu-
res per postular dues infermeres austría-
ques pel Premi Nobel de la Pau. 

La campanya, iniciada a través de la seva pròpia 
pàgina web, exposava les raons per les quals 
Marianne Stöger i Margaritha Pissarek són me-
reixedores del reconegut premi.

MÉS DE QUARANTA ANYS
AMB ELS MALALTS DE LEPRA

Marianne Stöger i Margaritha Pissarek van néi-
xer a Àustria a la dècada dels anys trenta del 
segle XX. Eren infermeres i, amb poc més de 
vint anys, van traslladar-se a l’illa Sorok de Co-
rea del Sud responent a la crida de demanda 
d’infermeres. Allí van passar pràcticament tota 
la seva vida tenint cura de malalts de lepra i les 

seves famílies. Stöger va arribar al 1962 i va tre-
ballar en un sanatori pels afectats de la malaltia 
d’Hansen durant 43 anys. Pissarek hi va anar 
més tard, el 1966, i s’hi va quedar 39 anys.

La seva arribada va ser un impacte pels malalts, 
fonamentalment per dues raons. La primera, 
el seu aspecte físic tan diferent, ja que era el 
primer cop que els nadius veien persones amb 
els cabells rossos i ulls blaus. La segona, i més 
trencadora, va ser la manera de tractar els ma-
lalts. Les dues infermeres mantenien contacte 
directe amb ells, els tocaven les llagues i els de-
sinfectaven el cos sense utilitzar guants i només 
portaven un davantal blanc com a protecció. 
Això va suposar un contrast enorme amb la re-
alitat que hi havia hagut fins aleshores, ja que 
els metges locals evitaven mantenir contacte 
directe amb els malalts i els tractaven a distàn-
cia, malgrat utilitzar diverses capes de guants 
i màscares.
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“ELS ÀNGELS DE L’ILLA SOROK”

Les dues infermeres austríaques eren conegu-
des com “els àngels de l’illa Sorok”. I no només 
pel seu aspecte físic, sinó també per com van 
treballar durant tots aquells anys. Per exemple, 
quan faltaven medicaments pels pacients, fe-
ien campanyes al seu país natal per aconseguir 
finançament. Amb aquest procediment van 
reconstruir també una clínica per pacients tu-
berculosos, cecs i malalts mentals en situació 
de pobresa.

La seva manera de fer era realment admirable 
perquè, a més, van viure de forma austera i 
amb total dedicació a la seva feina. Fins i tot, 
els diners que rebien de la congregació de mis-
sioneres en concepte de despeses de manteni-
ment personal, els destinaven a proporcionar 

aliments pels pacients. D’aquesta manera van 
aconseguir que el nombre de pacients, que era 
d’uns 6.000 quan van arribar, es reduís a uns 
600. La seva manera de cuidar va crear escola i, 
a més, va contribuir a eliminar el prejudici soci-
al sobre els malalts d’Hansen a Corea.

DESESTIGMATITZAR LA LEPRA

“A l’illa es coneixia la lepra com una malaltia 
d’adolescents, ja que la majoria dels malalts 
que la patien la començaven a desenvolupar 
en aquesta primerenca edat”, expliquen des de 
l’Associació d’Infermeria Coreana. 

“Les infermeres es convertien, des d’aquesta 
edat, en part de la família dels afectats”, con-
creten. “Segons les regles internes d’aquell 
temps, si es casaven entre afectats de la ma-
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laltia d’Hansen, havien d’abandonar l’illa i les 
infermeres Marianne i Margaritha proporcio-
naven ajuda econòmica a aquestes parelles per 
formar una llar digna”, relaten. Des de l’asso-
ciació han qualificat a les infermeres com “les 
veritables mares per als malalts d’Hansen”.

Avui dia, totes les infermeres que treballen en 
el sanatori de l’illa Sorok ho fan sense guants. A 
més, l’illa ha esdevingut un destí de voluntari-
at, tant per personal sanitari com per voluntaris 
en general.

TORNADA A CASA

Després de més de quaranta anys a Sorok, Mar-
garitha i Marianne van tornar a Àustria a finals 
del 2005. La seva salut s’havia deteriorat i no 
volien ser una càrrega per a ningú.[]

SIGNA-HI!
ADHESIÓ A LA CANDIDATURA 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdspSxzcG5G0FoWF2pCeXdnVlNcLfMh
uOkYaFtjdsCP2t4oTg/viewform 
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NISSAGA
INFERMERA

MAGDA COSTA 
GEMMA BARBOSA
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està present en la vida dels fills. D’una forma o altra, els infants viuen 
la professió dels seus progenitors i creixen amb aquest contacte diari; 

un contacte que pot influenciar en la tria de la carrera professional. 
La professió infermera no escapa d’aquesta influència. Parlem amb 

infermeres que han transmès, sense pretendre-ho, la passió per cuidar 
els altres, despertant en fills i filles la vocació per dedicar la seva 

carrera professional a la infermeria.

text Sara Bobet 

MISSATGEs                                                  QUAN LA PASSIÓ PER CUIDAR 

S’HERETA
LA FILLA:

GEMMA BARBOSA 
Encara no fa ni un any que la Gemma 
Barbosa es va graduar en infermeria a 
la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
de la Universitat de Lleida (UdL). Als 
seus 23 anys, compagina la feina a l’UCI 
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
(HUAV), on treballa caps de setmana i fa 
torns de nit; amb el postgrau d’Atenció In-
tegral a la persona amb ferides complexes 
de la UdL. La Gemma entra ara en el món 
de la infermeria i ho fa tenint un referent 
molt sòlid, amb més de trenta anys d’expe-
riència i molt coneixement del sector sani-
tari: la seva mare Magda Costa.
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                                                  QUAN LA PASSIÓ PER CUIDAR 

S’HERETA
Gemma, què t’ha dut a ser infermera? La 
infermeria és una professió que he tingut al cap 
des de petita. Recordo demanar-li al meu pare 
que em portés a veure la meva mare a l’hospital 
els caps de setmana que ella treballava. Tot i 
això, en arribar el moment de triar, estava deci-
dida a fer odontologia. Unes pràctiques d’estiu 
en una clínica dental em van fer canviar d’idea. 
Finalment, em vaig decantar per la infermeria.

Com a infermera, què has après de la 
teva mare? És un referent a nivell d’actitud 
i comportament. Les tècniques s’aprenen amb 
la pràctica, però l’actitud i la manera de fer es 
treballa des de ben petit. En aquest sentit, ella 
ha estat un mirall per la seva manera de ser. 
Quan vaig començar a fer les pràctiques durant 
la carrera, em va orientar i guiar per aprendre 
a ser observadora, pacient, meticulosa i saber 
qüestionar-me les coses.
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“Com a mare, 
m’enorgulleix que 
la meva filla sigui 

infermera”
MAGDA COSTA 

“La meva mare 
m’ha transmès 
l’estima i la vocació 
per la infermeria”

GEMMA BARBOSA
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Com a filla, com has viscut la professió de 
la teva mare? Sempre he estat conscient que 
la infermeria et crea un ritme de vida que fa 
que t’hagis d’adaptar segons els torns. He cres-
cut sabent de la importància d’organitzar-se i 
anticipar-se. Som tres germans i he viscut com 
la meva mare arribava a tot arreu gràcies a una 
gran organització i esforç. Per exemple, ella ha 
hagut de compaginar treballar en cap de set-
mana amb poder assistir a les nostres competi-
cions esportives i, quan érem petits, feia el torn 
de nit per poder portar-nos a l’escola cada dia.

És un avantatge que la teva mare sigui 
infermera? En el meu cas, sempre ho he con-
siderat un avantatge. L’estima i la vocació per 
la feina, i per la infermeria en general, que la 
meva mare m’ha transmès crec que és un plus 
que m’ha aportat una motivació extra i unes 
ganes d’estimar la professió com ho fa ella. De 
vegades, si coincidim, sortim juntes del nostre 
torn i tornem a casa parlant sobre dubtes que 
tinc, compartim anècdotes o parlem de qüesti-
ons infermeres.

Quins consells et dóna? Com que treballem 
en àrees diferents i específiques, ella m’orienta 
sobre l’òptima gestió del temps, la humanitat 
i la visualització integral de la persona i el seu 
entorn. Són més aviat consells personals, més 
que professionals.

Què destacaries de la teva mare com a in-
fermera? En ressalto l’observació, l’atenció i la 
delicadesa, en tot moment, cap a les persones 
que cuida. Tot i que jo no he fet pràctiques a 
la seva planta, tinc companyes que han pogut 
treballar amb ella i sempre han tingut molt bo-
nes paraules vers a ella, com a professional i 
com a persona. Des de petita, la meva mare 
m’ha dit “Cuida com t’agrada que et cuidin a 
tu” i aquesta és la filosofia que persegueixo.

“La mare ha hagut de compaginar treballar 
en cap de setmana amb poder assistir a 
les nostres competicions esportives i, quan 
érem petits, feia el torn de nit per poder 
portar-nos a l’escola cada dia”

GEMMA BARBOSA
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LA MARE:
MAGDA COSTA 

Malgrat la manca d’antecedents familiars 
en l’àmbit sanitari, la Magda Costa (Albe-
sa, 1963) va decidir estudiar infermeria. 
Des de ben jove havia mostrat interès per 
les relacions humanes i, a l’hora d’escollir 
destí professional, va pensar que una pro-
fessió de caràcter assistencial s’ajustaria 
a la seva manera de ser. Amb gairebé 35 
anys d’experiència, segueix estimant la in-
fermeria com el primer dia i l’enorgulleix 
que la seva filla hagi heretat la vocació que 
la va dur a dedicar-se a cuidar els altres.

On et vas formar com a infermera? Vaig es-
tudiar la Diplomatura d’Infermeria a la Universitat 
Central de Barcelona (UCB). Vaig formar part de la 
quarta promoció. Recordo que les classes teòriques 
es feien a la Facultat d’Empresarials de l’Avinguda 
Diagonal i les pràctiques a l’Hospital Clínic. La di-
plomatura tenia una durada de tres anys.
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“El que més 
m’agrada és 
veure-la feliç 

amb la feina”
MAGDA COSTA 

“Cuida com 
t’agrada que et 
cuidin, això és el 
que m’ha inculcat 
la meva mare”

GEMMA BARBOSA

La teva filla s’ha graduat recentment 
i, per tant, has vist com han canviat 
els estudis. I tant. Per començar, ara hi 
ha un any més per formar-se i s’ha am-
pliat molt el període de pràctiques. La 
Gemma n’ha fet des del 1r curs. També 
destacaria que es fan més rotatoris i, per 
tant, es veuen més diversitat de serveis. 
A 4t curs del Grau els estudiants fan un 
total de 7 rotatoris de quatre setmanes 
cadascun, exceptuant 8 setmanes en el 
període de Centre d’Atenció Primària. A 
més, hi ha la possibilitat de realitzar pràc-
tiques en altres centres de l’Estat SICUE) 
i de l’estranger, tant en països de la Unió 
Europea (ERASMUS) o d’arreu del món 
(programes de Mobilitat). La preparació 
avui dia és molt completa.

Què destaques de la formació actu-
al? Veig que ara es dóna una visió més 
integral de la persona i la patologia, és a 
dir, es compaginen diverses assignatures 
i coneixement. I, el més important, el co-
neixement es basa sempre en l’evidència 
científica, donat que l’àmbit de la salut 
avança contínuament, cal actualitzar els 
coneixements, protocols, tècniques, etc. 
Un altre aspecte que em sembla fona-
mental és la possibilitat d’escollir en re-
lació a la formació continuada i els post-
graus. Ara, després del Grau, hi ha cursos 
de postgrau, màsters i l’especialitat (EIR). 
En la meva època hi havia poca oferta de 
màsters i, a més, tots s’havien de cursar 
de forma presencial fora de Lleida. Avui 
dia, el ventall d’opcions és amplíssim. Hi 
ha molts cursos de postgrau i màsters, 
tant oficials com propis, en la majoria 

d’universitats. La possibilitat de cursar-los online és 
també un gran avenç. Trobo molt positiu l’existència 
de la fórmula semipresencial que permet compaginar 
formació i treball. Per exemple, la meva filla està tre-
ballant i, alhora, està cursant el Postgrau en Atenció 
Integral a la persona amb ferides complexes de la Uni-
versitat de Lleida.

Quin ha estat el teu recorregut laboral? Un cop 
acabada la Diplomatura, vaig estar dos anys a Barcelo-
na fent substitucions a l’Hospital Clínic (cirurgia, obste-
trícia i nursery/ORL/reforç) i em vaig continuar formant. 
En aquella època encara no es podien cursar les espe-
cialitats de la Diplomatura en Infermeria i vaig estudiar 
les del pla d’estudis anterior: ATS (pediatria, psiquia-
tria, medicina del treball...). Vaig continuar aprenent 
i, finalment, el 1985 vaig tornar a Lleida per treballar 
al servei de nounats de l’HUAV (ara anomenada Unitat 
de Cures Intensives de Nounats-UCIN). Vaig encadenar 
un contracte temporal, amb un interinatge fins que, ja 
el 1987, vaig aconseguir una plaça fixa mitjançant un 
concurs de mèrits (ara es fan oposicions i hi ha l’EIR 
per especialització infermera). Des de llavors, he estat 
infermera del servei de nounats durant vint anys. Ac-
tualment, i des de fa nou anys, treballo en el servei 
Materno-Infantil/Ginecologia de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova.



“Li remarco que cal 
ser observadora, 

responsable i 
respectuosa amb 

les persones”
MAGDA COSTA 

“Des de petita he estat 
conscient de la importància 
de l’organització i 
l’anticipació”

GEMMA BARBOSA
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Què en penses de l’elecció de la 
teva filla? Com veus que sigui infer-
mera? Crec que ha fet una elecció prou 
encertada per poder sentir-se a gust i re-
alitzada. La infermeria és una professió 
que ha estat sempre present en el seu 
dia a dia, des de petita. Ha viscut què 
és treballar de nit, de cap de setmana, 
les guàrdies... Com a mare, m’enorgu-
lleix que la meva filla sigui infermera. La 
nostra professió és vocacional i, no hem 
de pretendre que els nostres fills heretin 
les vostres vocacions, no hem de projec-
tar els nostres interessos o frustracions 
en ells. En el meu cas però, tot ha es-
tat natural. Que la meva filla sigui una 
bona persona i una bona professional 
d’infermeria, de forma lliure i trobant 
els seus propis interessos, m’omple de 
gran satisfacció. El que més m’agrada és 
veure-la feliç en la seva feina. El fet que 
sigui infermera ens aportarà més punts 
en comú i més afinitat a l’hora de com-
partir vivències i compartir moments.

Parlant de compartir, com li transmets els teus 
coneixements? Des de la meva llarga experiència, 
tant professional com personal, aprofito per mostrar-li 
el meu punt de vista quan parlem d’alguns casos o in-
tercanviem experiències. Per damunt de tot li remarco 
que cal ser observadora (per saber detectar les neces-
sitats), responsable (sempre cal fer la feina ben feta) 
i respectuosa amb les persones. Li transmeto que cal 
mostrar una bona actitud i no tenir por a preguntar 
davant els dubtes que puguin sorgir, tant en aquests 
primers anys de feina com quan faci molts anys que 
hi treballi. D’altra banda, ella també m’aporta nous 
coneixements i m’ajuda a actualitzar-me en el nostre 
sector que, en els darrers anys, ha canviat molt.[]
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APCARME MARQUILLES I SANDRA 
ALEXANDRE, AL CAPDAVANT DE LA 
NOVA CONSULTA TERRITORIAL 
DE FERIDES COMPLEXES

Nou servei per atendre lesions que no 
evolucionen cap a la cicatrització en el 
temps esperat o altes hospitalàries de pa-
cients amb ferides d’alta complexitat.

L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LLEIDA va estrenar, 
el passat 1 de març, la Consulta Territorial de 
Ferides Complexes liderada per les infermeres 
Carme Marquilles i Sandra Alexandre. El nou 
servei es prestarà inicialment dos dies a la set-
mana al Centre d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP) Prat de la Riba de Lleida i arriba després 
d’onze anys de la seva gestació inicial que van 
començar Marquilles i la també infermera Car-
me Montsó.

Carme Marquilles i Sandra Alexandre són Màs-
ter en Gestió Integral i Investigació en Ferides 
Cròniques per la Universitat de Cantàbria. Au-
tores de diverses publicacions en revistes, refe-
rents de ferides en Atenció Primària de Lleida, 
docents a l’ICS i al Postgrau de Ferides de la 
Universitat de Lleida i també en el de la Univer-
sitat Tecno-Campus Mataró, adscrita a la Uni-
versitat Pompeu Fabra.

FERIDES CRÒNIQUES 

Les ferides cròniques redueixen de forma im-
portant la qualitat de vida de les persones que 
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APles pateixen i, alhora, suposen un gran desafia-
ment pels professionals d’infermeria. Són una 
important despesa per a la sanitat pública que, 
a més, tendeix a augmentar a mesura que la 
població envelleix.

En el camp de les ferides cròniques, un diag-
nòstic encertat, un tractament apropiat i mesu-
res actives per evitar la incidència de complica-
cions tenen un impacte molt important en els 
costos i en la qualitat de vida del pacient. Per 
aquesta raó, la centralització i estandarditza-
ció són qüestions importants en el tractament 
i la cura d’aquelles ferides més complexes. Tal 
com diuen Marquilles i Alexandre “cada cop 
s’atenen més persones d’edat avançada afec-
tades de més patologies i, aquest fet, també es 
dóna en els pacients amb ferides on cada cop 
hi ha ferides de més complexitat”.

OBJECTIUS DE LA NOVA 
CONSULTA TERRITORIAL DE 
FERIDES COMPLEXES

• Valorar a la consulta els pacients amb ferides 
que no evolucionen favorablement.
• Valorar a domicili els pacients ATDOM amb 
ferides d’evolució tòrpida.
• Valorar als pacients amb úlceres d’etiologia 
venosa candidats a ser derivats al servei de Ci-
rurgia Vascular.
• Valorar els pacients que precisen PAO de 
mitges de compressió a mida i no poden des-
plaçar-se i que, prèviament, no han estat valo-
rats pel servei de Cirurgia Vascular.
• Aplicar i supervisar tècniques de cura avança-
des com la Teràpia de Pressió Negativa.
• Establir una continuïtat en cures des 
d’Hospital-Atenció Primària.
• Supervisar els centres residencials.
• Donar resposta a les consultes Virtuals de 
Ferides.
• Oferir suport i assessorament en referència 
a ferides i materials de cura als professionals 
d’Atenció Primària.
• Participar en la gestió i racionalització dels re-
cursos materials disponibles per a la prevenció i 
tractament de les ferides.
• Coordinar els recursos necessaris dins dels di-
ferents centres assistencials d’Atenció Primària 

i Centres Residencials per al correcte abordatge 
dels pacients amb ferides.
• Oferir la possibilitat d’estades formatives a la 
consulta a altres professionals.
• Formalitzar projectes de recerca en el món 
de les ferides.

CRITERIS D’INCLUSIÓ

• Prescripció Orto-Protèsica (PAO) per mitges 
de compressió a mida en pacients ATDOM que 
no hagin estat visitats anteriorment pel Cirurgià 
Vascular.
• Lesió que no evoluciona cap a la cicatrització 
en el temps esperat.
• Ferides de difícil cicatrització.
• Instauració de teràpia de Pressió Negativa.
• Pre-alta de pacients amb ferides d’alta com-
plexitat.

La derivació dels pacients estarà a l’abast de 
tots els professionals sanitaris de l’Atenció Pri-
mària de Lleida en una visita sense pacient (9E) 
i, posteriorment segons valoració, les professio-
nals responsables de la consulta seran les que 
citaran de forma presencial o al domicili, si cal, 
als pacients.

ORIGEN DE LA CONSULTA

La creació de la Consulta Territorial de Ferides 
Complexes és fruit d’un projecte pioner a Ca-
talunya que va iniciar-se el 2008 gràcies a les 
infermeres Carme Marquilles i Carme Montsó. 
El projecte tenia com a objectiu principal uni-
ficar criteris en la cura de ferides a través de 
la formació actualitzada, segons l’evidència 
científica, dels professionals d’infermeria de 
l’Atenció Primària de Lleida. Així doncs, cada 
centre va escollir una infermera per ser referent 
de ferides. Aquesta professional era qui pos-
teriorment transmetia la formació rebuda a la 
resta de membres de l’equip del seu centre de 
salut, amb un material de suport consensuat 
pel grup de referents. Cal remarcar que els re-
ferents en ferides han jugat, des del principi, un 
paper clau en tot el procés.

Un any després (2009) es va crear el catàleg 
de materials de cura amb la intenció de donar 
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continuïtat en aquesta unificació de criteris. El 
catàleg conté apòsits o material de cada famí-
lia i cada any se’n revisa el contingut, segons 
l’evidència i les necessitats que expressen els 
referents de ferides. Tant el projecte, iniciat fa 
onze anys, com l’elaboració del catàleg, van ser 
pioners al territori català i, avui dia, són diver-
sos els territoris que apliquen aquest model en 
els seus centres.

Després de la creació del catàleg, el 2010 es 
creà una guia breu de consulta; un document 
amb una mida de butxaca molt pràctic pensat 
perquè les infermeres poguessin consultar-lo 
en qualsevol moment. Dos anys més tard, el 
2012, s’inicià la primera formació en ferides als 
Residents MIR i, un cop es van incorporar les 
EIR, també la van rebre.

2013, PRIMERA 
CONSULTA VIRTUAL

La primera Consulta Virtual de Ferides en Aten-
ció Primària es creà el 2013 per donar resposta 
a les diverses consultes dels professionals que 
tracten pacients amb ferides de difícil cicatrit-
zació. Amb el temps s’apreciava que, en molts 
casos, amb aquesta resposta no presencial no 
n’hi havia prou. L’espai virtual no era suficient 
per donar resposta a aquesta situació, donat 
que moltes de les consultes virtuals es trans-
formaven en visites presencials al centre de la 
Bordeta-Magraners on, el 2018, es van atendre 
més de 400 visites de pacients no assignats en 
aquest centre. Dos anys després, s’endega un 
nou projecte liderat per la Sandra Alexandre 



2019 MAIG  inf  41

AP



42  inf  MAIG  2019

AP

en un centre residencial (2015). La intenció és 
ampliar aquesta tasca feta d’unificació de cri-
teris, de formació i disposició de materials de 
cura des del catàleg a les residències geriàtri-
ques del territori. El 2017 es va formalitzar la 
comunicació en temes de ferides entre Hospital 
i Primària, gràcies a la creació de la figura de 
la infermera consultora de ferides, a càrrec de 
la infermera Pilar Ibars de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova.[]

PILAR IBARS, 
INFERMERA 

CONSULTORA DE 
FERIDES CRÒNIQUES 

DE L’HOSPITAL 
UNIVERSITARI ARNAU 

DE VILANOVA

EL CUAP PRAT DE LA RIBA, SEU DE LA CONSULTA DE FERIDES COMPLEXES
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Resum de l’estudi guanyador del Tercer Premi 2018
XXVIè Premi Josep Maria Camps i Balagué d’Investigació Infermera de Lleida

“APLICACIÓ DE L’ESCALA RACE DE VALORACIÓ 
NEUROLÒGICA EN PACIENTS AMB CODI ICTUS ACTIVAT”
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a Título: “Aplicació de l’Escala RACE 

de valoració neurològica en 
pacients amb codi ictus activat”.

Autora: Noemí Espies.

r e s u m
INTRODUCCIÓ
I JUSTIFICACIÓ
Tot i els avenços en el coneixement de la fisio-
patologia i tractament en l’àrea de la patologia 
vascular cerebral, l’ictus continua essent una 
important preocupació en l’àmbit de la salut 
pública. A nivell global, constitueix la tercera 
causa de mortalitat en homes després de la ma-
laltia cardiovascular i el càncer i la primera en 
dones. A més, l’ictus és la primera causa mèdi-
ca de discapacitat permanent en l’edat adulta 
(1). Degut a l’envelliment poblacional es preveu 
un increment de la incidència i prevalença de 
l’ictus en els pròxims anys a Catalunya (2).  

El 80-85% dels casos d’ictus són de naturalesa 
isquèmica. L’ictus hemorràgic constitueix el 15-
20% dels casos i en ambdós tipus el dany ce-
rebral irreversible segueix un curs dinàmic, sent 
cada vegada més gran a mesura que passa el 
temps des de l’inici dels símptomes (2). 

L’aparició de noves  eines  diagnòstiques  i te-
rapèutiques  eficaces  han canviat espectacular-
ment l’atenció a les malalties cerebrovasculars 
en les últimes dècades. No  obstant,  és  neces-
sari  impulsar  i  coordinar  accions  per  millorar  
els  resultats  en  tots  els camps d’actuació. 

A l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 
Lleida (HUAV) s’ha dissenyat una trajectòria  clí-
nica del Codi Ictus on hi consten les actuacions 
a seguir en un pacient amb criteris d’activació 
de Codi Ictus. A més dels criteris d’activació, 
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pacients i, per això, és de gran utilitat l’escala 
catalana RACE de recent aparició on la infer-
mera  hi  té  un  paper  molt  important  a  les  
urgències  hospitalàries.
  

ICTUS I CODI ICTUS.
MARC TEÒRIC
El Codi Ictus (CI) és un protocol d’actuació mul-
tidisciplinar que permet la ràpida identificació 
dels símptomes suggestius d’ictus, la notifica-
ció i el trasllat immediat a l’hospital més idoni, 
establint mecanismes que faciliten la coordina-
ció entre els serveis hospitalaris i que possibili-
tin un millor pronòstic. L’objectiu fonamental 
és la selecció d’aquests pacients en els quals 
és fonamental minimitzar el temps dels des-
plaçaments i exploracions diagnòstiques amb 
la finalitat d’aconseguir la instauració del trac-
tament reperfusor en el mínim temps possible, 
per un equip especialitzat. Això focalitza la de-
dicació dels recursos només en aquells pacients 
en els que els tractaments en fase aguda poden 
ser eficaços (3).

Els criteris d’activació són (4):

• Evolució dels primers símptomes inferior a 8 
hores, inici desconegut o ictus del despertar.
• Pacients amb sospita d’ictus (RÀPID positiu).
• Pacients amb bona qualitat de vida prèvia, 
bona situació mèdica, funcional i cognitiva   
prèvia a l’ictus  (RANCOM negatiu).
• L’edat no suposa un límit.

ESCALA RAPID = Rigui, Aixequi els braços, Par-
li, sospita de Ictus, Derivació ràpida.

ESCALA RANCOM = Caminava, podia anar sol 
al bany, podia vestir-se sol.

Els criteris de NO activació són: 

• Més de 8h d’evolució (fins 12 hores si sospita 
de territori vertebro-basilar).
• Escala RANCOM+.
• Sospita de síncope, crisis comicial, migranya, 
trastorns metabòlics (hipoglucèmia) i intoxica-
cions (5). 

L’escala Rapid Arterial Occlusion Evaluation 
(RACE) va ser dissenyada amb l’objectiu princi-
pal de detectar a nivell prehospitalari als paci-
ents amb ictus agut per oclusió arterial de gran 
vas cerebral. 

L’escala RACE valora 5 ítems: Parèsia facial,  pa-
rèsia braquial o del braç, parèsia crural o de la 
cama, desviació oculocefàlica i afàsia/agnòsia (6) 
els valors son de 0-2 ictus amb afectació lleu, 
3-5 ictus amb afectació intermèdia i 6-9 ictus 
amb afectació greu.

OBJECTIUS 
L’objectiu principal és aplicar l’Escala RACE com 
a instrument efectiu de selecció de candidats a 
rebre tractament fibrinolític a l’àrea d’urgènci-
es per part dels professionals d’infermeria als 
pacients afectats d’ictus. 

Com a objectius secundaris comparem si el gè-
nere té una relació amb la selecció dels paci-
ents candidats a entrar al registre de l’Escala 
RACE i la descripció de la procedència, el mitjà 
de transport, la situació funcional prèvia i les 
constants vitals de les persones amb codi ictus 
activat associades a ser tractats amb tracta-
ment fibrinolític. 

METODOLOGIA
S’ha realitzat un estudi observacional i descrip-
tiu de tipus transversal. Ens aporta informació 
de pacients amb codi ictus des del 15 de gener 
al 30 de setembre. Lleida té una població de 
139.809 habitants i es va calcular la mostra per 
estimar una proporció i, a causa que es volien 
estimar diversos paràmetres, es va triar la pos-
tura de màxima indeterminació (p = 50), supo-
sant normalitat, per a un α = 0,05, assumint 
un marge d’error (ε) d’un 0,03. La mida de la 
mostra va ser de 124 persones. 

Es va incrementar un 14% la mostra per pos-
sibles pèrdues per falta de registre del full a la 
reanimació de tots els codi ictus. Així doncs, la 
mostra total va ser de 141 persones. Es va uti-
litzar el mostreig no probabilístic, en concret, el 
mostreig consecutiu.
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querir l’accés a la història clínica del pacient, 
pel que no va ser necessària l’autorització del 
CEIm de l’hospital. Les dades van ser anonimit-
zades i l’accés va ser restringit a l’equip inves-
tigador. La confidencialitat de les dades va ser 
d’acord a la LOPD de 2002.

Com a variable principal tenim la Presència d’ic-
tus amb activació de codi ictus. 

I les variables secundàries són: Gènere Mitjà de 
transport, Lloc de procedència, Pot dutxar-se 
sol? Pot passar-se una tarda sol/a a casa?, Pot 
anar a comprar sol/a?, Constants vitals (Pressió 
arterial, Freqüència cardíaca, Freqüència respi-
ratòria, Glicèmia capil·lar, Temperatura,) Dades 
escala RACE -hemisferi esquerra (parèsia facial, 
parèsia braç, parèsia cama, desviació ocular/
cefàlica, afàsia), Dades escala RACE -hemisferi 
dret (parèsia facial, parèsia braç, parèsia cama, 
desviació ocular/cefàlica, agnòsia). Total escala 
RACE.

La base i procés de dades fou realitzat amb el 
paquet estadístic SPSS 20.0 per a Windows. 
El  nivell  de  significació  per  a  totes  les  
anàlisis fou de p<0,05 i un índex de confian-
ça igual o superior al 95%. Es va realitzar una  
anàlisi  descriptiva  univariant  de cadascuna 
de les variables amb mesures de distribució de 
freqüències.

RESULTATS
Es determina que del total de la mostra, un 
49,2% eren homes i un 50,8% dones i que el 
98,3% de les persones van acudir amb l’Am-
bulància de Serveis d’emergències Mèdiques 
(SEM) a urgències i l’1,7% va acudir amb ve-
hicle propi. S’observa que el 80.8% arriben 
al servei d’urgències procedents de domicili, 
mentre que un 3,8% venen d’un centre d’aten-
ció primària, igual percentatge tenen els que 
provenen d’una residència geriàtrica, d’altra 
banda un 5,8% venen del carrer, finalment en 
un 5,8% no han registrat aquesta dada. En la 
valoració de la situació funcional prèvia RAN-
COM, els resultats mostren que el 87% si que 
poden dutxar-se sols, mentre que un 13% no 
ho pot fer; que el 90,7% sí que poden passar-se 

una tarda o matí sol/a a casa mentre que un 
9,3% no ho pot fer; que el 85,2% sí que poden 
anar a comprar sol/a, mentre que un 14,8% no 
ho pot fer. 

Els resultats dels valors de la escala RACE mos-
tren que el pacients als quals hem valorat l’he-
misferi esquerre: no presenten parèsia facial un 
32,1%, mentre que un 28,6% presenten una 
parèsia facial lleugera i un 39,3% una parèsia 
facial moderada/severa; presenten parèsia ab-
sent o lleugera al braç, un 25%, igualment un 
25% presenten una parèsia al braç moderada 
i un 50% una parèsia del braç severa; presen-
ten parèsia absent o lleugera de  la cama un 
28,6%,  mentre que un 35,7% presenten una 
parèsia al braç moderada i un 35,7% una parè-
sia de la cama severa; veiem que un 60,7% dels 
pacients no presentava desviació ocular/cefà-
lica, mentre que un  39,3% sí en presentava; 
s’observa que un 57,1% dels pacients obeeix 
les dos ordres (tancar els ulls i fer un puny), 
mentre que un 14,3% nomes obeeix una or-
dre i un 28,6% no n’obeeix cap i, finalment, 
un 20,7% dels pacients tenen un valor total 
de RACE de 0, un 6,9% dels pacients tenen un 
total de RACE d’ 1 i 3, un 10,8% dels pacients 
tenen una RACE de 4, un 3,4% tenen una RACE 
de 5, un 20,7% dels pacients tenen una RACE 
de 6, un 13,8 tenen una RACE de 7, un 10,3% 
tenen una RACE de 8 i, finalment, un 3,4% te-
nen una RACE de 9.

Els resultats dels valors de la escala RACE mos-
tren que el pacients als quals hem valorat l’he-
misferi dret: no presenten parèsia facial un 
22,9%, mentre que un 40% presenten una 
parèsia facial lleugera i un 37,1% una parèsia 
facial moderada/severa; dels pacients als quals 
hem valorat l’hemisferi dret presenten parèsia 
absent o lleugera al braç  un 22,9%,  igualment 
un 22,9% presenten una parèsia al braç mode-
rada i un 54,3% una parèsia del braç severa; 
dels pacients als quals hem valorat l’hemisferi 
dret,  presenten parèsia absent o lleugera de  
la cama un 38,2%,  mentre que un 29,4% 
presenten una parèsia al braç moderada i un 
32,4% una parèsia de la cama severa; veiem 
que un 48,6% dels pacients no presentava des-
viació ocular/cefàlica  mentre que un  51,4% sí 
en presentava; dels pacients als quals hem va-
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41,2%, mentre que un 20,6% presenten aso-
matognòsia o anosognòsia  i un 38,2% presen-
ten ambdós conceptes, és a dir, no reconeixen 
el braç esquerra i moure els braços i aplaudir. 
Un 8,3% dels pacients tenen un valor total de 
RACE de 0, 1 o 2, un 11,1% dels pacients tenen 
una RACE de 3, un 16,7% tenen una RACE de 
4, un 2,8% dels pacients tenen una RACE de 5, 
un 13,9% una RACE de 6, un 8,3% una RACE 
de 7, i un 11,1% una RACE de 8 i 9.

La precisió de l’escala RACE per predir un ic-
tus és alta, amb una eficiència del 79,5%, amb 
una sensibilitat del 88,8%, una especificitat 
del 33,3%, un valor predictiu positiu (VPP) del 
88,8% i un valor predictiu negatiu (VPN) del 
33,3% per al diagnòstic d’ictus agut (7).

CONCLUSIONS
Les conclusions apunten a que només el 54% 
de les persones que van entrar a la Reanimació 
amb un Codi Ictus activat van ser registrades a 
la fulla d’infermeria per a la valoració i aplicació 
de l’escala RACE. 

El gènere no va obtenir diferències significati-
ves en aquest estudi, gairebé va haver-hi la ma-
teixa proporció de dones i d’homes. La majoria 
de pacients amb codi ictus activat arribaren al 
servei d’urgències del HUAV amb ambulància i 
un 80.8% dels pacients provenen directament 
del seu domicili.

Molts dels pacients estudiats, entre el 85,2% i 
el 90,7% tenen una escala RANCOM negativa, 
la qual cosa permet observar que pocs pacients 
s’exclouen per la capacitat funcional prèvia, 
ja que la majoria gaudeix d’una bona situació 
funcional.

Més d’un 50% dels pacients tenen una escala 
RACE major de 4 i s’han de considerar priori-
taris per realitzar les proves complementàries i 
valorar si poden rebre el tractament fibrinolític 
el més aviat possible.

L’estudi conclou que la precisió de l’escala 
RACE per predir un ictus és alta.[]
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INFERMERES I LLEVADORES DEL COILL han par-
ticipat, juntament amb pediatres, en l’elabora-
ció d’una guia sobre lactància materna i cura 
del nadó que es dóna gratuïtament a les dones 
embarassades que visiten l’atenció primària a la 
província de Lleida. La guia “Soc aquí, Mare!, 
es va presentar el passat mes de març i és el 
fruit d’un treball iniciat fa dos anys per un grup 
de professionals de l’Institut Català de la Salut 
a Lleida amb pediatres, infermeres de pediatria 
i llevadores d’Atenció Primària i una pediatra 
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
(HUAV).

El principal objectiu de la publicació ha estat 
consensuar i unificar la informació escrita que 
les llevadores faciliten a les mares quan estan 
embarassades i, també, la dels professionals de 
pediatria un cop el nadó ha nascut.

CONSELLS, INFORMACIÓ 
I DIFICULTATS

“Soc aquí, Mare!” és una guia que explica els 
beneficis de la lactància materna (LM) per in-
tentar aconseguir lactàncies maternes exclusi-
ves de sis mesos (sense cap altre tipus d’aliment 
ni aigua) i per mantenir-la, com a mínim, els 
primers dos anys de vida del nen o nena, tal 
com recomana l’OMS des de fa temps.

SOC AQUÍ, 
MARE!

GUIA DE LACTÀNCIA MATERNA I CURA DEL NADÓ



Infermeres i llevadores del COILL han 
participat, juntament amb pediatres, en 
l’elaboració d’una guia sobre lactància 
materna i cura del nadó que es dóna 
gratuïtament a les dones embarassades 
que visiten l’Atenció Primària a la 
província de Lleida. La guia “Soc aquí, 
Mare!, es va presentar el passat mes de 
març i és el fruit d’un treball iniciat fa 
dos anys per un grup de professionals 
de l’Institut Català de la Salut a Lleida 
amb pediatres, infermeres de pediatria 
i llevadores d’Atenció Primària i una 
pediatra de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova (HUAV).

2019 MAIG  inf  49

gu
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mençament de la LM, de manera molt gràfi-
ca. Parla de les diferents posicions per alletar 
i, en el cas d’optar per una agafada dirigida, 
com s’ha de fer en cadascuna de les posicions 
per tal d’assolir l’èxit. Tracta com resoldre les 
dificultats que poden sorgir durant la lactància, 
l’extracció i la conservació de llet i la popanal-
gèsia, així com informa dels grups de suport i 
recursos a la xarxa.

D’altra banda, “Soc aquí, Mare” recull informa-
ció sobre la cura del nadó en relació a qüestions 
com la pell, la higiene, la cura del melic, el pas-
seig, el xumet, la son, el plor, les malalties, les 
vacunes i la prevenció d’accidents. Finalment, 
s’aporta informació dels sistemes de retenció 
infantil/cadiretes.
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El projecte ha estat coordinat per Mireia Ortiz, 
pediatra, neonatòloga i IBCLC de l’HUAV; Ra-
mon Capdevila, Pediatra del CAP Borges Blan-
ques i expert en LM i Yolanda Florensa, lleva-
dora ASSIR Lleida al CAP Bordeta-Magraners 
i experta en LM. També hi han col·laborat les 
llevadores de l’ASSIR Lleida expertes en LM: 
Cristina Barana, Maria Jounou, Sònia Capdevila 
i Dolors Creus i els pediatres d’Atenció Primària 
Lleida Mireia Biosca, Mireia Carulla, Mercedes 
Lozano i Victòria Sant Jose. Finalment, l’equip 
l’ha completat les infermeres de pediatria Este-
la Jimenez-Mena i Inma Palomera. A més, cal 
agrair la col·laboració d’en Miquel Flores, Neus 
Pociello, Nuria Palencia, Sandra Castro i Laura 
Vals.

Cal un gran esforç, per part de tots els professi-
onals, perquè els missatges que es transmeten 
a les mares siguin els mateixos i tothom seguei-
xi el mateix camí. Aquest és el pròxim projecte 
que persegueix aquest equip.[]
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“MÉS PARLAR QUE ACTUAR: 
GÈNERE I DIVERSITAT ÈTNICA 
EN LES PRINCIPALS UNIVERSITATS 
DE SALUT PÚBLICA”
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Melisa Mei Jin Tan, MSc
Escola de Salut Pública Saw Swee Hock, Universitat 
Nacional de Singapur, Singapur

Shweta Rajkumar Singh, MBBS
Escola de Salut Pública Saw Swee Hock, Universitat 
Nacional de Singapur, Singapur

Rina Yu Chin Quek, MSc
Institut de Ciències Clíniques de Singapur (A * STAR), 
Singapur

Emeline Han, MSc
Escola de Salut Pública Saw Swee Hock, Universitat 
Nacional de Singapur, Singapur

Vegeu Mieng Tan, MSc
Escola de Salut Pública Saw Swee Hock, Universitat 
Nacional de Singapur, Singapur

Victoria Haldane, MPH
Institut de Política Sanitària, Gestió i Avaluació, Universitat 
de Toronto, Toronto, ON, Canadà

Montserrat Gea-Sánchez, doctora
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, Grup de Recerca 
en Salut (GRECS), Institut de Recerca Biomèdica de Lleida 
(IRBLleida), Lleida, Espanya.
Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació, Cultura (GESEC), 
Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST), 
Universitat de Lleida, Lleida, Espanya

Helena Legido-Quigley, doctora
Departament de Salut i Desenvolupament Global, Escola 
de Higiene i Medicina Tropical de Londres, Londres, 
Regne Unit.
Escola de Salut Pública Saw Swee Hock, Universitat 
Nacional de Singapur, Singapur

La investigadora Montserrat Gea, infermera i presidenta del COILL, ha participat en 
l’estudi de recerca internacional del qual se n’ha fet ressò The Lancet i The Times.

RECERCA INTERNACIONAL DE LA INFERMERIA 
LLEIDATANA, A LA PRESTIGIOSA “THE LANCET”

Sostre de vidre per 
a les dones i les 
minories ètniques 
en les universitats 
de Salut Pública
RESSENYA publicada a la Revista The Lancet
Política sanitària | Tom. 393, Núm. 10171, P594-600, 09 
de febrer de 2019

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(18)32609-6/fulltext

“LA MILLORA de la progressió professional de 
les dones i les minories ètniques en les uni-
versitats de salut pública és un repte, des de 
fa temps, que creiem que podria abordar-se 
incloent dades de diversitat del personal en 
rànquings universitaris. Presentem els resultats 
d’una investigació de mètodes mixtos de dife-
rències relacionades amb el gènere i la diferen-
ciació de l’ètnia en la progressió professional a 
les 15 universitats de ciències socials i de salut 
pública més ben classificades del món, inclo-
ent-hi una anàlisi de la intersecció entre sexe i 
ètnia. El nostre estudi va revelar que les dispa-
ritats de gènere i ètniques clares es mantenen 
en els llocs acadèmics més alts, tot i que es van 
informar de polítiques i plans d’acció de diver-
sitat. A totes les universitats, la representació 
de les dones es va reduir entre els nivells aca-
dèmics mitjans i sèniors, tot i que les dones su-
peren en nombre als homes al nivell júnior. Les 
dones de minories ètniques podrien tenir un 
desavantatge més gran, ja que els acadèmics 
de minories ètniques constitueixen una petita 
proporció de posicions júnior i la proporció de 
minories ètniques disminueix al llarg del camí 
de l’antiguitat”. ©THE LANCET
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ROCA SUBSTITUEIX 
JOAN BLANCO AL CAPDAVANT 

DE LA FACULTAT

Judith Roca, 
nova degana 
d’infeRmeRia i 
fisioteRàpia

foto i text Universitat de Lleida

UdL

JUDITH ROCA I LLOBET és la nova degana 
de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de 
la Universitat de Lleida (UdL) durant els prò-
xims tres anys. Roca, que va ser escollida per 
13 vots a favor i 7 vots en blanc, substitueix 
en el càrrec en Joan Blanco, que dirigia el 
deganat des del 2013. 
 
Professora de la UdL des de 2013, Judith 
Roca va ser coordinadora de titulació d’In-
fermeria, secretària acadèmica i, aquest 
últim curs, va exercir com a vicedegana de 
la facultat al campus d’Igualada. Abans de 
fer classes a la UdL, havia estat docent a la 
Facultat de Ciències de la Salut de la Univer-
sitat Ramon Llull.
 
Interessada per la pedagogia i la innovació 
docent, les prioritats de la nova degana pas-
sen per “treballar per l’excel·lència acadèmi-
ca, tot consolidant les titulacions que s’im-
parteixen tant a Lleida com a Igualada, així 
com aprofitar al màxim les possibilitats for-
matives que ofereix el centre de simulació 
4DHealth” de la capital de l’Anoia, explica.[]
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text Amb la col·laboració de 
Maria Viladrosa i Sílvia Tormo
foto ©Martí Coma (Congrés)

LA INFERMERIA LLEIDATANA van tenir 
una presència destacada en el XXVIè 
Congrés Nacional Català d’Urgències i 
Emergències que va celebrar-se els dies 
4 i 5 d’abril al Palau de Congressos de 
la Llotja de Lleida. El Congrés, organit-
zat pel Servei d’Urgències de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
(HUAV) amb el lema “El repte és l’excel-
lència”, va comptar amb l’assistència 
de quatre-cents professionals d’arreu 
de Catalunya de diferents àmbits de les 
urgències, amb sessions dedicades al 
rol d’infermeria en aquest sector, com 
la que va inaugurar el congrés sobre 
el “Pacient agitat a Urgències, després 
de la contenció verbal qui indica la con-
tenció mecànica”, amb la participació 
del tècnic d’ambulàncies de Lleida, Jor-
di Farran.

Durant el congrés, algunes infermeres 
lleidatanes van actuar de moderado-
res en diferents taules rodones. Així, a 
la primera jornada en la d’Infermeria 
Pràctica Avançada aquest rol el va fer 
la Noemí Espies, infermera del servei 
d’urgències de l’HUAV que va distribuir 
les intervencions de la Lidia Miralles, de 
l’Hospital de Viladecans, i la Maria Jimé-
nez, del Departament d’Infermeria de la 
Universitat Rovira i Virgili que van parlar 
del triatge avançat en el servei d’urgèn-
cies hospitalàries i de la pràctica avan-
çada en les emergències extrahospitalà-
ries, respectivament. Espies va moderar 
també la sessió de comunicacions orals 
del primer dia. A la taula rodona “I ara 
que ja està bé, què? Protocol a l’alta del 
pacient amb diabetis des d’urgències”, 
la infermera del Servei d’Urgències de 
l’HUAV, Sílvia Tormo va ser també mo-
deradora.

Altres intervencions lleidatanes de la 
primera jornada van ser al taller “Intro-
ducció a la punció ecoguiada en l’accés 
venós perifèric” adreçat a infermeria i 
on la responsable va ser la Marta Fer-
miñán, infermera del servei d’urgències 
de l’HUAV. El taller va ser realitzat per 

DESTACADA 
PARTICIPACIÓ DE 
LES INFERMERES 

DE LLEIDA 
AL CONGRÉS 

D’URGÈNCIES I 
EMERGÈNCIES
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jandro Bergua –DUIs de l’HUAV– que 
van mostrar com fer ús de l’aparell d’ul-
trasò per identificar i puncionar venes 
d’utilitat pel tractament que necessitarà 
el pacient i que presenten dificultat en 
la visualització o palpació. A més, en la 
secció Update II, la Rosana Barta, infer-
mera del servei d’urgències de l’HUAV i 
impulsora de les guies BPSO va interve-
nir en la taula “Podem aplicar la Guia de 
cures centrades en la persona i família 
al Servei d’Urgències?” explicant la seva 
experiència. Finalment, la participació 
de les infermeres lleidatanes durant el 
primer dia també va incloure la inter-
venció de Maria Viladrosa, infermera 
referent al servei d’urgències de l’HUAV 
que va presentar la professora d’ESADE 
Marta Grañó que va pronunciar la con-
ferència inaugural del congrés sota el tí-
tol “La il·lusió de la Urgència per canviar 
el món”.

La segona jornada del congrés va seguir 
amb la presència de la infermeria lleida-
tana. Sílvia Tormo, del servei d’urgències 
de l’HUAV va ser una de les moderado-
res de la sessió de comunicacions orals 
breus i Núria Amador, també infermera 
de l’HUAV va intervenir dins la taula ro-
dona “Codi Sèpsia, més enllà del qSofa 
i la Sirs” amb la ponència “l’Experiència 
del dia a dia. La visió d’infermeria en el 
codi sepsis”.

En aquest segon dia les taules rodones 
i els tallers es van succeir. Pel que fa a 
les taules, la del “Pacient Politraumàtic: 
en parlem?” va ser moderada per Ele-
na Castro, infermera sotscap territorial 
SEM de Lleida i l’Alt Pirineu-Aran i hi 
va participar l’infermer del SEM US-
VAm aeri/terrestre de Tremp, USVAi de 
Lleida, David Besó; i la infermera Núria 
Jové, TES Egara, USVB d’Almacelles i in-
fermera d’urgències a l’HUAV. Tots dos 
van donar a conèixer les circumstàncies 
del Codi PPT en la seva implementació 
i coordinació en els diferents nivells as-
sistencials.
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rebuig al Tractament”, Maria Viladrosa, 
infermera referent del servei d’urgènci-
es de l’HUAV, va moderar el debat sobre 
quin és el posicionament dels professi-
onals d’urgències davant el rebuig al 
tractament i quins són els aspectes ètics 
i legals d’aquest rebuig. 

A la taula “Experiència dels pacients da-
vant una emergència greu” es va parlar 
de la humanització de la urgència sota 
la moderació de la Marta Fermiñán, in-
fermera del servei d’urgències de l’HU-
AV.

Finalment, més infermeria lleidatana en 
el taller sobre ’”Antídots i Utilització de 
la xarxa d’antídots”, que pretenia actu-
alitzar els coneixements i les fonts d’in-
formació sobre indicació, posologia, 
forma d’administració i disponibilitat 
dels principals antídots i on la respon-
sable va ser la infermera del servei d’ur-
gències de l’HUAV, Sílvia Tormo. 

Pel que fa al taller “Adequació i apropi-
ació del tractament antibiòtic empíric a 
urgències”, estava adreçat també a la 
infermeria i va consistir en actualitzar 
coneixements sobre les indicacions del 
tractament antibiòtic precoç a urgènci-
es i les guies per l’elecció de l’antibiòtic 
empíric segons el tipus d’infecció.

Molta presència infermera doncs, en 
el XXVIè Congrés Nacional Català d’Ur-
gències i Emergències; dos dies plens 
d’activitats científiques, amb taules 
rodones, conferències magistrals, sim-
posis, cursos formatius precongressu-
als, presentacions de comunicacions, 
exposició de pòsters electrònics i altres 
activitats. L’objectiu era clar: intercanvi-
ar idees i experiències entre els professi-
onals del col·lectiu sanitari per avançar, 
progressar i consolidar el desenvolupa-
ment científic dels darrers anys, tenint 
en compte la sostenibilitat del sistema 
sanitari actual. La infermeria lleidatana 
hi va ser present.[]
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EL DIVENDRES, 22 de març, va tenir lloc la reu-
nió anual de ginecòlegs, obstetres, llevadores i 
infermeres de Catalunya a Martorell, bressol de 
la primera casa de parts pública de Catalunya. 

La taula rodona titulada “Organització i res-
ponsabilitat compartida entre llevadores i met-
ges especialistes en els processos obstètrics” va 
comptar amb la participació de la vocal Lleva-
dora del Coill i membre de la Comissió de lle-
vadores del Consell, Annabel Fernández, amb 
la ponència “La llevadora i el part: retornant al 
paradigma original”.

En aquesta ponència es va exposar el rol 
d’acompanyament al part normal de les lleva-
dores a través de la història i des de l’actual 
evidència científica, tot posant en valor el ves-
sant holístic d’aquesta assistència. També es va 
enfocar l’exercici de la professió des de l’ètica 
professional i des de l’autoritat competencial 
legislada a nivell europeu i espanyol. Per clou-
re, va recordar la Campanya “Nursing Now”, 
impulsada per l’OMS i el Consell Internacional 
d’Infermeres, la qual impulsa la visibilització de 
les infermeres i llevadores i l’excel·lència pro-
fessional.[]

“La llevadora i el part: 
retornant al paradigma original”
Ponència d’Annabel Fernández, vocal Llevadora del COILL a la 
reunió catalana de ginecòlegs, obstetres, llevadores i infermeres
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màsteR class sobRe 
conflictes al coill
foto acitsl

L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’INFERMERIA 
DEL TREBALL I SALUT LABORAL (ACITSL) va 
organitzar al COILL, el passat 27 de març, la 
Màster Class “Espais de diàleg com a eina de 
resolució de conflictes”. 

Una formació per a infermeres i infermers, 
amb l’objectiu de dotar-los de coneixements 
per reconèixer una situació de conflicte i ac-
tuar a temps, possibilitar una primera inter-
venció i desbloquejar-la perquè la situació 

no s’enquisti. També es va fer referència a 
les tècniques solucionadores com la col-
laboració de les parts o el disseny d’altres in-
tervencions de forma combinada amb altres 
professionals.

La Màster Class va anar a càrrec de Javier Wil-
helm Wainsztein, psicòleg clínic i mediador, 
codirector del Màster en Mediació de la Uni-
versitat Pompeu Fabra i director de l’empresa 
Mediació i Convivència SL.[] 

25è aniveRsaRi
unitat sociosanitàRia  

del santa maRia

LA UNITAT SOCIOSANITÀRIA (USS) de 
l’Hospital Universitari de Santa Maria 
de Lleida, especialitzada en processos 
de rehabilitació, ha fet 25 anys. Els seus 
pacients provenen majoritàriament dels 
hospitals universitaris Arnau de Vilanova 
i Santa Maria i són atesos per un equip 
multidisciplinari. També hi ha pacients 
que vénen de l’Atenció Primària, del pro-
grama d’atenció domiciliària (PADES) i 
d’altres hospitals públics o privats.

La USS té com a objectiu la rehabilitació i 
retorn a domicili dels pacients. Les pato-
logies més freqüents són les fractures de 
fèmur, els ictus, la insuficiència cardíaca i 
la cura de ferides complexes després d’un 
procés quirúrgic. També s’atén pacients 
en situació de malaltia avançada, majo-
ritàriament per processos oncològics. La 
unitat es manté, des de fa tres anys, en-
tre els tres primers centres sociosanitaris 
amb major complexitat de Catalunya i és 
un centre de referència per la complexitat 
dels pacients.

Per commemorar l’aniversari se celebrarà 
una jornada, el pròxim mes d’octubre.[]
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CONFERÈNCIA MAGISTRAL “LA MATERNITAT 
PROGRAMADA” PER A LES LLEVADORES LLEIDATANES

AMB LA CONFERÈNCIA MAGISTRAL 
“La maternitat programada”, a càrrec 
del doctor Carlos García-Ochoa del 
Fresno, va cloure el curs sobre Inferti-
litat que les Llevadores del Col·legi Ofi-
cial d’Infermeres i Infermers de Lleida 
(COILL) van iniciar el dimarts, dia 5 de 
febrer. García-Ochoa és uròleg, andrò-
leg i especialista en laboratori de Re-
producció Assistida; i fundador de la 
Clínica CEFIVA.

Amb aquest curs d’infertilitat les pro-
fessionals s’han preparat per a analitzar 
i acompanyar l’impacte que aquesta 
qüestió té en la parella. L’objectiu va ser 
adquirir els coneixements bàsics per de-
tectar problemes i orientar les usuàries 
en la recerca d’una possible solució.

La formació va anar a càrrec de dife-
rents professionals que van abordar 
qüestions sobre les causes femenines i 
masculines de l’esterilitat i les proves de 
diagnosi; es va parlar també dels límits 

biològics de la fertilitat, els tractaments 
hormonals o les tècniques de reproduc-
ció i les complicacions que hi poden 
haver. Altres temes van ser l’equilibri 
emocional en la parella infèrtil, els as-
pectes ètics i legals de la Reproducció 
Assistida, l’ús de l’acupuntura i la influ-
ència de la nutrició i l’estil de vida en el 
procés i el paper de la infermeria en una 
clínica de reproducció assistida.

El curs, celebrat a la seu del COILL, va 
comptar amb la participació dels gine-
còlegs Jaume Tarazona, Marta Canals, 
Andrés Hernáiz i Carlos Godino. Altres 
professionals que van impartir coneixe-
ments van ser els uròlegs i andròlegs, 
Ramon Bordalba i Carlos García-Ochoa; 
la infermera especialitzada en acupun-
tura Isabel Loizu; la nutricionista Naila 
Martínez; el psicòleg Àlex Palau, la biò-
loga i màster en embriologia Sònia Gili, 
l’infermer i doctor en ginecologia Jordi 
Cortada i la gerent de FIV Lleida, Mont-
serrat Echauz.[] 



INFERMERES LLEIDATANES ES FORMEN 
EN ALIMENTACIÓ VEGETARIANA
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INFERMERES LLEIDATANES van iniciar, 
el passat 8 de març, un curs per en-
tendre les claus d’una dieta vegetaria-
na saludable en les diferents etapes de 
la vida de les dones, mitjançant el co-
neixement dels nutrients dels aliments 
naturals. Les infermeres van poder co-
nèixer les bases de la dieta vegetariana 
per oferir un adequat consell dietètic 
als usuaris dels centres de salut.

El curs organitzat pel Col·legi Ofici-
al d’Infermeres i Infermers de Lleida 
(COILL), va ser conduït per Mercedes 
Blasco, màster en Nutrició i Salut, fi-
lòsofa i documentalista especialitzada 
en alimentació vegetariana i sobirania 
alimentària. Blasco va centrar el seu 
treball, des dels anys noranta, en la in-
vestigació vegetariana, tant a través de 
tallers pràctics com de teoria nutricio-
nal. Ha publicat diversos llibres sobre 
alimentació i productes vegetarians, i 
col·labora amb les revistes “Integral” i 
“CuerpoMente”, entre d’altres.

La formació es va estructurar en dues 
parts dividides en quatre sessions. La 
primera part es va centrar en l’alimen-
tació vegetariana, parlant dels ma-
cronutrients (carbohidrats, proteïnes, 
greixos, minerals, oligoelements, vita-
mines) i es van fer tallers d’elaboració 
d’aliments. En la segona sessió, es tre-
ballà l’organització del menú, el menú 
setmanal, la cistella de la compra…i 
va finalitzar amb un taller d’elaboració 
d’aliments. La segona part del curs es 
centrava en les etapes de la vida de les 
dones, partint de la dona embarassa-
da, la mare lactant i l’alletament fins a 
l’etapa de deslletament. A més, es va 
tractar sobre la infància, l’adolescència 
o la pubertat per consolidar models sa-
ludables de vida. Altres etapes van ser  
la dona adulta, la fertilitat, la dona me-
nopàusica o la tercera edat.

També es van celebrar diferents tallers 
d’elaboració d’aliments per consolidar 
els coneixements impartits.[] 
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CURS DE SUPORT VITAL AVANÇAT (SVA) 
AMB DAVID I MÒNICA BESÓ

EL CURS DE SUPORT VITAL AVANÇAT 
(SVA) del mes de març –especialment 
dirigit a infermeres que treballen en 
àrees d’urgències, intensives, reani-
mació o serveis amb altes probabilitats 
d’atendre aturades cardiorespiratòries 
amb equip i material per dur a terme el 
SVA– va anar a càrrec de David Molina 
i Mònica Besó que van explicar les tèc-
niques d’acord amb les recomanacions 
de l’European Resuscitation Council 
2015. 

La formació va incloure tallers i simu-
lacions sobre el 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, els accessos vas-
culars, reanimació cardiovascular pe-
diàtrica, aturada cardíaca en situacions 
especials, decisions relacionades amb 
la ressuscitació, la síndrome coronària 
aguda o les cures postressuscitació, en-
tre d’altres. 

El curs sobre SVA, també va incloure 
una fase prèvia online de 30 hores de 
formació.[] 



ATENCIÓ A NENS I ADOLESCENTS 
AMB PATOLOGIES MENTALS
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Conèixer i comprendre les principals 
patologies en salut mental infantil i 
juvenil, així com aprofundir en la pràc-
tica clínica diària en trastorns mentals 
de nens i adolescents són alguns dels 
objectius de la formació que les infer-
meres lleidatanes van seguir al Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Llei-
da (COILL). 

Els trastorns de la conducta alimentària 
o el dèficit d’atenció i/o hiperactivitat 
en el cas dels adolescents i el diag-
nòstic d’Enuresi i Encopresi en el cas 
d’infants, van ser algunes de les pato-
logies analitzades. L’objectiu principal 
era proporcionar a les infermeres eines 
per la detecció, tractament i prevenció 
basades en l’evidència científica davant 
les dificultats específiques derivades 
del trastorn, tenint en compte diferents 

ambients; des de la família, a l’escola, 
passant per l’entorn social i laboral.

La formació va anar a càrrec de Maria 
José López, màster en salut mental i 
psiquiatria, i de Josep Anton Pérez, es-
pecialista en salut mental i psiquiatria, 
tots dos professionals del CSMIJ Lleida 
Hospital Sant Joan de Déu. 

Les assistents poden, ara, desenvolupar 
les seves funcions assistencials, tant en 
estats de descompensació aguda com 
en situacions d’estabilitat o cronicitat. 
També han assolit coneixements bàsics 
sobre la promoció de la salut, la pre-
venció de situacions de risc, la detecció 
de símptomes d’alteracions físiques o 
mentals… o la rehabilitació de la per-
sona perquè pugui viure sense estig-
matització dins de la comunitat.[] 
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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

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

Dates i horaris: Per determinar.

Hores lectives: 28.

Lloc: COILL

Places: 25.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

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

Es demana confirmació de l’assistència i 
efectuar l’ingrés de la matrícula entre el 23 
d’abril i el 6 de maig de 2019, bé per telèfon 
al 973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
coill@coill.org

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

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

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

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir els 7 punts, entre la prova 
pràctica i la teòrica.

Per a més informació: 
coill@coill.org

curs COILL
LECTURA 
RADIOGRÀFICA 
AVANÇADA



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

Docent:
Rafael Garrido Díaz.

Durada: 
24 hores.

Dates i horaris: Dies 23, 28 i 30 de maig 
i 4, 6 i 11 de juny de 2019.
- A triar:
• Matins: de 9 a 13h
• Tardes: de 16 a 20h

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

Places: 30.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

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

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula del 2 al 17 de maig 
de 2019, bé per telèfon al 973 24 37 60 o bé 
per correu electrònic a: coill@coill.org.

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

METODOLOGIA

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

CONTINGUT

• Record anatòmic sistema específic de la 
conducció.
• Fonaments d’electrofisiologia cardíaca.
• Estudi de l’ona P i T. Estudi del complex QRS. 
• Criteris de normalitat ECG. Rutina 
d’interpretació.
• Creixement de cavitats. Creixement auricular. 
Hipertròfia ventricular. Criteris d’ESTES.
• Bloqueig de branca del H H. Bloqueig 
fascicular. Bloqueig Bifascicular Anterior. BBFP.
• Alteració de la repolarització: Síndrome 
Coronari Agut.
• Taller sobre ECG normals i patològics.
• Taquiarrítmies, Bradiarrítmies.
• Estudi pràctic de les arrítmies amb 
simulador: Taller d’arrítmies.
• Alteracions de la conducció A-V.
• Síndromes de preexcitació: Wolf-Parkinsons-
Withe; Long-Ganong-Levine. Mahaim.
• Alteracions electrolítiques en l’ECG: Hiper-
hipo potasemia; hiper-hipocalcemia.
• Alteracions farmacològiques en l’ECG: 
Amiodarona, antidepressius tricíclics, 
haloperidol...

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

Per a més informació: 
coill@coill.org

E C G
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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: 
2 opcions a escollir
21 de maig: de 14 a 20 h.
20 de juny: de 8 a 14 h.

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 
telèfon al 973 24 37 60 o bé per correu elec-
trònic a: coill@coill.org: i efectuar l’ingrés de la 
matrícula.

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.[]

curs COILL
SUPORT VITAL 
BÀSIC (SVB) 
I DEA
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curs COILL
INICIACIÓ A 
LA RECERCA 
INFERMERA

Nivell: Bàsic

Docent: Anna Espart.

Durada: 10 hores

OBJECTIU
• Donar les bases als alumnes perquè s’iniciïn 
en la recerca infermera.

CONTINGUTS
• Què és el mètode científic i quina és la seva 
utilitat en la Recerca Infermera?
• Bases de dades i cerques bibliogràfiques.
• Tipus de dissenys en recerca científica: 
variables; instruments de mesura; població i 
mostra.
• Tipus de dissenys en recerca científica: 
metodologia quantitativa i
qualitativa.
• Anàlisi de dades.
• Divulgació científica en Infermeria.

METODOLOGIA
Combinació de classe teòrica-pràctica partici-
pativa amb la utilització de documentació amb 
exemples il·lustrats en format paper, visuals, 
vídeos i altres mètodes per aconseguir la impli-
cació i participació dels inscrits al curs.

AVALUACIÓ
Assistència al curs i participació activa.

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

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
• Col·legiades COILL 60 euros.
En el cas de superar l’avaluació, 
es retornarà el 50% de la matrícula.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 100 euros. 

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

DATES PER DETERMINAR
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curs COILL
RECERCA I 
EXPERIÈNCIES 
INFERMERES 
APLICADES A LA 
PRÀCTICA CLÍNICA

Nivell: Principiant (es recomana haver realitzat 
algun curs introductori de recerca científica)

Durada: 10 hores

OBJECTIU
• Acostar la recerca Infermera als alumnes per-
què puguin conèixer de primera mà experiènci-
es reals de la recerca en Infermeria.

CONTINGUTS
• Recerca infermera en la pràctica clínica.
• Competències infermeres en recerca.
• Barreres en la recerca infermera.
• Grups de recerca clínica.
• Experiències en recerca clínica.

METODOLOGIA
Curs pràctic en què a partir de l’experiència 
de les docents, es donaran eines, recursos i 
estratègies, per dissenyar un possible projecte 
de recerca Infermera per a poder-lo portar a la 
pràctica.

AVALUACIÓ
Assistència al curs i participació activa.

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

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
• Col·legiades COILL 60 euros.
En el cas de superar l’avaluació, 
es retornarà el 50% de la matrícula.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 100 euros.

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

DATES PER DETERMINAR
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curs COILL
DIVULGACIÓ 
CIENTÍFICA I 
DEFENSA EN 
PÚBLIC DE PÒSTERS 
I COMUNICACIONS

Nivell: Principiant (es recomana haver realitzat 
algun curs introductori de recerca científica)

Durada: 10 hores

OBJECTIU
• Donar les eines i estratègies necessàries per-
què les Infermeres que vulguin fer divulgació de 
la recerca, ho facin de manera efectiva i adient.

CONTINGUTS
• Per què divulgar la recerca en Infermeria?
• Canals de divulgació.
• Tipus de comunicació.
• La comunicació oral.
• El pòster científic.
• Estratègies per a maximitzar l’èxit de la 
nostra divulgació científica.

METODOLOGIA
Combinació de classe teòrica-pràctica partici-
pativa amb la utilització de documentació amb 
exemples il·lustrats en format paper, visuals, 
vídeos i altres mètodes per aconseguir la impli-
cació i participació dels inscrits al curs.

AVALUACIÓ
Assistència al curs i participació activa.

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

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
• Col·legiades COILL 60 euros.
En el cas de superar l’avaluació, 
es retornarà el 50% de la matrícula.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 100 euros.

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

DATES PER DETERMINAR
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