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LA CREACIÓ DE LA MARCA SOCIAL DEL COILL 
és un acte de compromís que implica l’accep-
tació de la dimensió més plena de la nos-
tra responsabilitat social. 

En aquest número de l’INF trobareu tres arti-
cles que, de forma explícita, defineixen aquesta 
plenitud:
• El primer, la crònica de la Diada a Lleida, que 
ens permet reconeixer-nos com el gran col-
lectiu que som.
• El segon, el del Congrés del CIE de Singapur, 
amb la campanya Nursing Now com a parai-
gües i la crida a l’empoderament de les infer-
meres. 
• I per últim, el reportatge sobre l’Agenda 
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible. Diset fites que cal acomplir perquè, de 
manera directa o indirecta, afecten la salut del 
planeta i, en conseqüència, la de les persones.

Algú pensa que podem quedar al marge 
d’aquestes iniciatives? Algú pot dubtar que 
el nostre paper és primordial perquè el nostre 

territori no es despengi d’aquestes iniciatives 
mundials? Us diré que no. 

En dades de l’OMS, el personal d’infermeria 
conforma més del 60% de la força de treball en 
salut i, tot i això, només cobreix el 80% de les 
necessitats d’atenció de les persones. En tant 
ens esbarallem per aconseguir més infermeres, 
amb qui i on calgui, no podem quedar-nos cre-
uades de braços… Infermeres, hem d’espa-
bilar! Hem de ser millors. Hem d’aprendre més 
i tenir la intel·ligència per detectar i obrir-nos 
pas en altres camps que ens brindin l’oportu-
nitat de traslladar l’aportació infermera a altres 
disciplines. Us sona el terme “determinants de 
la salut”? Doncs no trobareu cap realitat, cap 
activitat que no repercuteixin, en major o me-
nor grau, en la salut de les persones. Treballem 
en equip amb altres professionals, perquè no-
més així podrem pal·liar aquestes mancances 
que, de moment, deixen al 20% de la població 
mundial fora del sistema de salut.

 #INFERMERESdeLLEIDA, fem-nos visi-
bles: estem cridades a bastir ponts.[]

per MONTSERRAT GEA I SÁNCHEZ, 
presidenta del COILL
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LA DOCTORA en Inferme-
ria, Maravillas Torrecilla, 
va guanyar la Beca al Mi-
llor Projecte de Recerca 
Infermera de Lleida 2019, 
que enguany ha arribat a la 
novena convocatòria i tenia 
una dotació de 6.000 euros, 
pel seu projecte sobre "Co-
nocimientos, necesidades y 
actuaciones de profesionales 
de Atención Primaria de salud 
frente a la violencia de género 
de Cataluña. Implicación de 
profesionales de Enfermería". 
Torrecilla disposa d'un any per 
fer la recerca i presentar-ne 
els resultats. El veredicte es 
va donar a conèixer el passat 
7 de maig, en el decurs de la 
celebració de la Diada de la 
Infermeria de Lleida, celebra-
da al Parador del Roser i or-
ganitzada pel Col·legi Oficial 
d'Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL); un acte que 
l'òrgan col·legial va aprofitar 
per presentar la nova imatge i 
la marca social "Infermeres de 
Lleida". 

També es van conèixer les 
conclusions del primer any 
de la posada en pràctica del 
projecte "Escuela de padres. 
Un paso más en la humaniza-
ción de los cuidados en UCIN", 
guanyador de la Beca 2018, 
atorgada a Noemí Espies.
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Durant la diada es van lliurar també els 
XXVII Premis Josep Maria Camps i Balagué 
d'Investigació d'Infermeria de Lleida que 
enguany arribaven a la vint-i-setena edició. El 
primer premi va ser pel projecte de recerca in-
fermera presentat per Gemma Amat i Laura 
Paloma Fürstenheim: "Elaboració d'un model 
predictiu per a la identificació del risc de rea-
guditzacions en els pacients amb Malaltia Pul-
monar Obstructiva Crònica (MPOC)". El premi 
estava dotat amb 1.800 euros més la inscripció 
al XXIII Encuentro Internacional de Investiga-
ción en Cuidados que se celebrarà a Barcelona 
el pròxim mes de novembre.
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Pel que fa a la resta de treballs guardonats, 
els 1.200 euros del segon premi van ser per a 
l'equip format per Benjamí Monsonís, Joan 
Blanco, Sònica Aguiló i Josep M. Gutiérrez 
per la seva proposta sobre "Mejora de los índi-
ces de calidad de una unidad de hospitalización 
a través de la implementación de una Guía de 
Buena Práctica Clínica sobre la valoración del 
riesgo y prevención de las lesiones por presión". 
El tercer premi va quedar desert.
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la marca social del COILL que 
també estrena logotip

El Col·legi Oficial d'Infermeres 
i Infermers de Lleida (COILL) va 
aprofitar la Diada de la Inferme-
ria 2019 per presentar el nou 
logotip de l'entitat –que s'havia 
avançat en assemblea– i la mar-
ca social del col·lectiu, creats per 
l'equip de l'agència de comunica-
ció i premsa del Col·legi, Missat-
ges-Gestió de Comunicació. 

La nova imatge que representa 
el COILL està basada en l'exitós 
model d'innovació i creixement 
econòmic de la "Triple Hèlix" que 
ha estat reinterpretat i traslladat 
al món de la cura infermera amb 
el trinomi: Coneixement (evidèn-
cia i recerca infermera), Pràctica 
Clínica (excel·lència i cura infer-
mera) i Polítiques de Salut (influ-
ència en els governs). Pel que fa 
al nou logotip (colorista i dinà-
mic i amb tres creus –verda, lila 
i magenta– en rotació) neix en 
plena efervescència de la campa-
nya "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). 

A més, el COILL ha llançat la mar-
ca social "Infermeres de Lleida", 
un lema que posa èmfasi en la 
proximitat de les infermeres a la 
comunitat i que les posiciona en 
el territori. El col·legi reivindica 
així la professió infermera com a 
agent imprescindible en la cons-
trucció d'un model territorial que 
asseguri la salut i el benestar de 
les persones, alhora que referma 
el compromís professional de la 
infermeria lleidatana.
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DE LA DIADA
La jornada de celebració va 
començar amb la conferència 
inaugural de l'actriu i drama-
turga Lara Díez que va parlar del 
vessant més humà de les inferme-
res, emfatitzant la seva valentia i 
del seu gran potencial en el camp 
de la gestió, ressaltant un cop més 
la part humana del col·lectiu que 
"ens ajudarà a caminar més ferms 
en la salut, donant una mica més 
de sentit a aquesta existència que 
compartim", va dir. Díez, reconegu-
da amb el Premi Crítica Serra d'Or 
2019, va fer un discurs en què va 
posicionar les infermeres com a 
grans connectores entre diferents 
camps o situacions. "Entre la vida 
i la mort", va esmentar, "la teoria i 
la pràctica, o la salut i la malaltia", 
el col·lectiu infermer actua de pont 
d'unió, fent un gran paper d'acom-
panyament. Finalment, l'actriu llei-
datana va demanar que es poten-
ciï la recerca infermera, la qualitat 
d'atenció i de procés i la comunica-
ció perquè "la infermeria hi pugui 
abocar tots els seus coneixements 
en benefici de la comunitat", va dir.

La Diada, també va tenir un emo-
tiu record per a l'històric presi-
dent del COILL, Manuel Sam-
pedro, de la mà de M. Montserrat 
Duch i Miquel Àngel Calderó, vice-
presidenta i secretari, respectiva-
ment de l'entitat. Calderó, va apro-
fitar per traslladar al col·lectiu la 
importància de documentar i pre-
servar la història de les infermeres 
de Lleida, com a patrimoni comú.

L'acte va cloure amb una copa de 
cava solidari Bertha (Beca al Mi-
llor Projecte de Recerca Infermera 
amb Impacte Social).
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HOMENATGE A LES INFERMERES I INFERMERS JUBILATS

Tot seguit, durant la celebració del sopar, que va aplegar més d'un centenar d'infermeres al restaurant 
del Parador (antiga església de Sant Domènec), la presidenta del COILL, Montserrat Gea –acompanyada 
de les també infermeres, Divina Farreny, gerent de la Regió Sanitària Lleida i de la Regió Sanitària Alt Piri-
neu i Aran; i Gemma Espigares, diputada al parlament de Catalunya i membre de la Comissió de Salut–, 
va donar la benvinguda a les noves col·legiades i col·legiats i, també, va lliurar les insígnies col·legials a 
les infermeres i infermers jubilats: Adelaida Bacardí Marimon, Mª Carmen Beltrán Asensio, Sara Bosch 
Aquilue, Montserrat Casadellà Quer, Àngel Fondevila Duaigües, M. Teresa Gallart Pocino, Charo Lostes 
Domper, Alejandra Manso Talayero, Mª. Ángeles Mayor Cañizares, Peña Navarro Blasco, Blanca Nieves 
Ortega Jiménez, Mª Carmen Parache Coyo, Margarita Pera Santandreu, Rosa M. Puigredon Penella, 
Conxita Ripoll Giménez i Montserrat Tarragó Valentines.

Fèlix Larrosa –llavors alcalde– i Xavier Rodamilans –antic regidor de Drets a les Persones– també es van 
atansar al Parador per saludar les Infermeres de Lleida, en representació de l'Ajuntament de Lleida.

La jornada va estar conduïda per Mariví Chacón, presentadora del Magazín de Diari de Nit, a Lleida TV i, 
a més, va haver sorteig de regals, patrocinat per AMA Assegurances i Aeromón Viatges.[]
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Mundial de la Infermeria, el 
2020, i la campanya Nursing 
Now com a revulsiu perquè les 
infermeres siguin protagonistes 
de les polítiques de salut a ni-
vell internacional; han estat les 
línies mestres del Congrés del 
Consell Internacional d'In-
fermeria (ICN) celebrat a fi-
nals de juny i començaments de 
juliol a Singapur. Una trobada 
internacional que va comptar 
amb comunicacions i presen-
tacions de projectes lleidatans 
i en la qual es va presentar el 
Repte Nightingale per a for-
mar 20.000 joves infermeres en 
lideratge durant el 2020. El di-
rector general de l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS), Te-
dros Adhanom, no va voler fal-
tar a la cita i, fora de programa, 
es va presentar a la trobada per 
donar el seu suport a les infer-
meres de tot el món.

text i foto Rafa Gimena

MISSATGES / ICN
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MILLORA LA QUALITAT DE 
VIDA I SERVEI ALS CENTRES 
SOCIOSANITARIS DE 
LLARGA ESTADA

ESTUDI PRESENTAT 
PER LOURDES TERÉS, AL CIE

"Una ràtio suficient d'infermeres, la dismi-
nució de rotació de personal, l'acompa-
nyament en els canvis, fomentar les rela-
cions horitzontals entre el personal en la 
presa de decisions i el lideratge infermer, 
son clau per millorar la qualitat de vida i 
el servei als pacients de centres sociosa-
nitaris i residències de gent gran", segons 
conclou l'estudi presentat per la infermera llei-
datana Lourdes Terés.

Terés va exposar els resultats de l'anàlisi qua-
litativa de la seva tesi doctoral al Congrés del 
Consell Internacional d'Infermeria que es va 
celebrar a Singapur entre els dies 27 de juny 
i 1 de juliol. La infermera va pronunciar una 
comunicació oral sobre l'organització del ser-
vei d'infermeria en centres de llarga estada a 
Catalunya, realitzat amb la col·laboració de di-
ferents instituts, universitats i òrgans col·legials 
d'Espanya i el Canadà liderats, respectivament, 
per la Dra. Montserrat Gea i la Dra. Katherine 
McGilton. Els organismes espanyols implicats 
en l'anàlisi han estat el Consell de Col·legis d'In-
fermeres i Infermers de Catalunya i el Grup de 
Recerca en Cures de la Salut (GRECS) de l'Ins-
titut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLlei-
da) i la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la 
Universitat de Lleida. Per la part canadenca han 
intervingut el Toronto Rehabilitation Institute 
i la Lawrence S. Bloomberg Facultat de Nur-
sing de la Universitat de Toronto. Les doctores 
McGilton i Gea s'han dedicat els últims anys a 
construir una xarxa internacional formada per 
diferents països (USA, Canadà, Espanya, Suïssa, 
etc.) i que, per tant, pot ajudar al fet que més 
països aportin informació sobre les condicions 
dels professionals en centres de llarga estada 
que solen ser les més precàries dins el col·lectiu 
infermer.
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BPSO® GUIES DE BONES PRÀCTIQUES

També en el marc del Congrés Internacional, 
la infermera Mercè Folguera a l'Hospi-
tal Universitari de Santa Maria (HUSM), 
i l'infermer Josep Maria Gutiérrez, a 
l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
(HUAV), han constatat com s'han reduït 
les lesions per pressió en aquests dos 
centres, després de la implantació de la guia 
de bones pràctiques de prevenció d'aquestes 
ferides, en el marc del Programa d'implanta-
ció de Bones Pràctiques en Cures mitjançant 
els Centres Compromesos amb l'Excel·lència 
en cures (BPSO®). Aquest estudi compta tam-
bé amb la col·laboració de la Facultat d'Infer-
meria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida.
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La participació lleidatana en la confe-
rència es va completar amb en Miquel 
Àngel Calderó que va presentar 
un pòster sobre la implementa-
ció conjunta de la Guia de Bones 
Pràctiques centrades en la per-
sona i família en els hospitals uni-
versitaris Arnau de Vilanova (HUAV) 
i Santa Maria (HUSM), de Lleida, així 
com a la Facultat d'Infermeria i Fisio-
teràpia de la Universitat de Lleida que, 
en tres anys, ha aconseguit ajudar els 
professionals de la salut a adquirir els 
coneixements necessaris per desen-
volupar l'empoderament de la relació 
terapèutica amb els pacients i les seves 
famílies en els serveis de salut.
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Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida, 
Montserrat Gea, que es va congratular 
pel paper de les infermeres i infermers 
lleidatans a la trobada internacional, va 
anunciar “la coordinació i planificació de 
diferents activitats amb el grup motor de 
la campanya internacional Nursing Now 
amb motiu de la proclamació per part de 
l’OMS de l’any 2020 com a l’Any de la In-
fermeria”.

EL REPTE NIGHTINGALE 
INSPIRA FORMAR 
EN LIDERATGE 20.000 
JOVES INFERMERES, 
DURANT EL 2020

#NightingaleChallenge

El Repte Nightingale, presentat al Congrés de 
l'ICN, insta cada ocupador de l'àmbit de la salut 
a tot el món a proporcionar formació en lide-
ratge i desenvolupament per a 20.000 inferme-
res i llevadores joves, durant 2020 Any de la 
Infermera i la Llevadora.

"És fonamental que les infermeres estiguin 
apoderades per a exercir un paper més 
gran en els equips multidisciplinaris tre-
ballant amb tot el seu potencial per inno-
var, liderar i defensar", va afirmar Annette 
Kennedy, presidenta del Consell Internacional 
d'Infermeres (CIE). "Escoltem una vegada i una 
altra que a les infermeres se'ls impedeix exercir 
com a líders. Hem d'aprofitar l'oportunitat que 
ens brinda 2020 per modelar un futur diferent 
per a la nostra professió, invertint en la propera 
generació. En acceptar el Repte Nightingale els 
dotem de noves habilitats, experiències i con-
fiança i junts enderrocarem les barreres que 
frenen les infermeres i veurem com la nostra 
professió arriba noves cotes".

El Repte Nightingale insta a cada ocupador 
d'infermeres i llevadores a acceptar aquest 
desafiament, amb la finalitat de tenir almenys 
20.000 infermeres i llevadores de 35 anys o 
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menys beneficiant-se del mateix el 2020, amb 
la participació d'almenys 1000 ocupadors. 
Cada empresari ha de determinar la millor res-
posta al Repte Nightingale, però els seus pro-
grames han d'incloure una oportunitat de des-
envolupament professional, per aprendre sobre 
lideratge i l'organització en sentit més ampli. 
Per exemple, els programes podrien incorporar 
qualsevol combinació de curs formal, mento-
ratge, shadowing o aprendre d'altres professi-
onals o sectors.

"El Repte Nightingale és una oportunitat per a 
totes les organitzacions participants de formar 
part d'un moviment mundial per desenvolupar 
la infermeria i l'obstetrícia”, ha afirmat Lord 
Nigel Crisp, copresident de la campanya Nur-
sing Now. “Acceptar el repte Nightingale és de-
mostrar el compromís d'invertir i defensar la in-
fermeria i l'obstetrícia en un moment en què les 
dues professions rebran l'atenció de tot el món 
al llarg de l'Any de la Infermera i la Llevadora".

"El Repte Nightingale és una part integral de la 
finalitat del Nursing Now de millorar la salut a 
nivell global, elevant el perfil i l'estatus de les 
infermeres”, va afirmar Sheila Tlou, copresi-
denta de la campanya Nursing Now i exminis-
tra de Salut de Bostwuana. "Si veritablement 

volem oferir una atenció de salut ràpida i d'alta 
qualitat per a tots, els governs, els ocupadors i 
els líders de l'àmbit de la salut han de fer que la 
inversió en infermeria i obstetrícia sigui el seu 
objectiu número u per al 2020", va puntualitzar 
l'experta en salut i formadora d'infermeres.

NURSING NOW

El CIE ha llançat un nou Programa de Liderat-
ge en Polítiques d'Infermeria per contribuir a 
aquest repte plantejat en l'àmbit de Nursing 
Now. Aquesta nova iniciativa està adreçada a 
la impartició de programes breus, eficaços i lo-
cals per al desenvolupament d'infermeres líders 
establertes i emergents en hospitals, serveis 
comunitaris, universitats, reguladors, ministeris 
de salut i organitzacions no governamentals. 

Aquesta oferta, única en el seu gènere, se cen-
tra en el desenvolupament tant de líders a nivell 
individual com de les seves organitzacions, a 
més de la sinergia entre tots dos. Personalitza-
da en funció de les necessitats i circumstàncies 
de cada organització, es tracta d'una iniciativa 
rendible, que ofereix aliances amb organitza-
cions de salut regionals i globals i permet que 
la seva organització destaqui com a soci visible 
i actiu en l'Any de la Infermera i la Llevadora.
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EL DIRECTOR DE 
L'OMS RECONEIX EL 

PAPER TRANSFORMADOR 
DE LES INFERMERES

El director general de l'Organització Mundial 
de la Salut (OMS), el doctor Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, no es va voler perdre el 
Congrés Internacional del Consell Internacional 
d'Infermeria (ICN) i es va dirigir a la sala plenària 
per anunciar que "és hora d'anar més enllà 
en l'atenció a la salut, i les infermeres i 
llevadores són una part essencial en el 
lideratge d'aquesta transformació".

El director general de l'OMS, ferm partidari de 
la professió d'infermeria, un cop es va veure a 
l'auditori davant les 5.000 infermeres congre-
gades va assegurar que era "un gran honor es-
tar amb vosaltres. (...) La vostra és una força a 
tenir en compte i, en aquest ambient, puc veu-
re la vostra energia! Aquesta energia és molt 
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important per assolir els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible: l'agenda 2030. Una força 
que pot aconseguir la salut per a tothom. Una 
força que pot assolir la cobertura universal de 
salut. El paper de les infermeres és molt impor-
tant, i per això dic força, força i més del 50% 
de la força de treball de la salut són infermeres 
i llevadores. Vostès fan una gran contribució 
i impacte i és per això que qualsevol país pot 
reconèixer a les infermeres i llevadores com a 
membres clau. Vostès són una força a tenir en 
compte i una força que pot ajudar a universa-
litzar el servei de salut. És un honor estar aquí".

El Dr. Tedros també va voler destacar el paper 
de la presidenta de l'ICN, Annette Kennedy, 
"vostè ha fet un treball realment sorprenent 

en mobilitzar la força laboral d'infermeria glo-
bal i en destacar el treball increïble que fan les 
infermeres i el seu valor per a tots nosaltres. 
Felicitacions a vostè i a totes les infermeres pel 
120 aniversari del Consell Internacional d'Infer-
meres. (…) L'ICN és un soci molt important per 
l'OMS en una varietat de temes, que inclouen 
atenció mèdica universal, qualitat d'atenció, 
malalties no transmissibles, resistència als an-
timicrobians i més…", va afegir.

Tedros Adhanom va visitar el Congrés interna-
cional de l'ICN a Singapur, fora de programa 
i per sorpresa pels assistents, després de con-
cloure la seva visita a la Cimera del G20 a Osaka 
(Japó), on va fer una crida als països del G20 
perquè inverteixin en salut.[]
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(ONU) va establir, l’any 2000, els Objec-
tius de Mil·lenni (OMD); així com, una sè-
rie d’indicadors que permetessin la seva 
avaluació en 2015. El compromís de l’As-
semblea, constituïda per gairebé dos-cents 
països, es va centrar en vuit premisses que, 
després de la seva revisió, han passat a ser 
17 i conformen el full de ruta de l’Agenda 
2030 de Desenvolupament Sostenible.

Tenint en compte que cap dels objectius 
proposats escapa als indicadors de salut, la 
infermeria –actualment organitzada entorn 
de la campanya mundial Nursing Now, amb 
extensions en molts dels països membre de 
l’Assemblea– està cridada a jugar un paper 
decisiu en aquesta iniciativa que pretén ser 
“una oportunitat perquè els països i les se-
ves societats emprenguin un nou camí amb 
el qual millorar la vida de tots, sense deixar 
ningú enrere”, tal com explica l’ONU en la 
seva presentació.

LES INFERMERES, VIGILANTS 
I SOLUCIONADORES

La cura infermera és un dels camps 
que, pel seu contacte i actuació col-
laborativa amb el pacient, té un major 
coneixement de la població i no només 
del seu estat de salut, també dels determi-
nants socials més transversals, que influei-
xen en el benestar d’aquestes persones. Des 
de qualsevol àmbit, la infermeria –i, molt 
especialment, l’Atenció Primària– és la clau 
d’accés a la informació necessària per a la 
detecció, avaluació i (quan la cura inferme-
ra ho permeti) solució o pal·liació d’aquests 
desequilibris que situen a gran part de la 
població en situació de risc i que es recullen 
en els 17 Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS –SDGs en anglès–).

En un planeta en què més del 10% de la po-
blació mundial –836 milions de persones– 
viu en la pobresa extrema o es malbarata 
més d’un terç dels aliments produïts, un 
pes baix o les dietes hipocalòriques, brou 

de cultiu de moltes de les pandèmies que 
assolen el tercer món, són indicadors ine-
quívocs de la necessitat d’implementar po-
lítiques de creixement econòmic i ocupació 
inclusives per conquerir els objectius de Fi 
de la pobresa (1) i Fam zero (2).

Més directa és l’acció de la infermeria en el 
que a Salut i benestar es refereix, capítol 
tercer dels objectius proposats. Des de les 
campanyes de vacunació fins a l’assumpció 
del lideratge i la influència en les polítiques 
de salut, les infermeres són vitals.

L’ONU també recull la importància de 
l’Educació de qualitat (objectiu quart) 
que, més enllà de principis tan bàsics com 
l’alfabetització universal o la promoció de la 
cultura, té un camp ampli en l’educació en 
valors saludables, com a acció de preven-
ció; tant en comunitats exposades a alertes 
sanitàries com en el mal anomenat primer 
món en el qual ja es destapen autèntiques 
pandèmies com l’obesitat o el tabaquisme.

La igualtat de gènere és un altre dels 
grans reptes de la nostra societat. Una rea-
litat polièdrica amb tantes cares com a for-
mes de desigualtat i/o violència existeixen i 
que ens situen davant el cinquè dels ODS. 
La detecció de possibles casos de violència 
sexista, l’assessorament i acompanyament 
de les víctimes; o la defensa i promoció de 
l’adequació de les polítiques i sistemes de 
salut a les necessitats de totes i cadascuna 
de les identitats de gènere existents, són 
tan sols alguns dels exemples d’actuació 
infermera en aquest àmbit.

L’Agenda 2030 de l’ONU no oblida factors 
mediambientals tan importants com són 
l’Aigua neta i sanejament (objectiu 6), o 
l’Energia assequible i no contaminant 
(objectiu 7). Són moltes les infermeres que 
treballen en zones llunyanes, en què la salu-
britat de l’aigua és determinant en malalties 
com la malària; però també són moltes les 
que ho fan en comunitats més pròximes en 
què, castigades per la pobresa energètica, 
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calefacció i es multipliquen les malalties oculars, 
cardiorespiratòries… i, fins i tot, en casos extrems, 
amb resultat de mort.

La infermeria del treball també té molt a aportar 
per a la consecució de l’objectiu número 8 que, 
sota el lema Treball decent i creixement eco-
nòmic, posa la lupa sobre la qualitat del medi la-
boral. Cal destacar que l’observació i avaluació de 
com redunda l’activitat productiva en la salut del 
treballador/a és la base de les normatives de se-
guretat i salut laboral i dels plans de prevenció i 
riscos laborals que s’adopten en totes les empreses. 
En un sentit més ampli, l’ONU aborda el seu novè 
objectiu –que tracta sobre la Indústria, innova-
ció i infraestructures– des de la perspectiva de la 
inversió i els recursos materials; o l’ODS número 12 
que crida a la Producció i consum responsable.

Amb una visió més geolocalitzada, l’ODS número 
10 Reduir la desigualtat en i entre els països 
i el número 11 Ciutats i comunitats sosteni-
bles, aposten per mesures transversals que van 
des d’abolir qualsevol forma de desigualtat fins a la 
promoció de polítiques de mobilitat sostenible per 
preservar la qualitat de l’aire i prevenir les malalties 
cardiorespiratòries.

I és que la salut del planeta, com a reflex de la sa-
lut de les persones, preocupa cada vegada més. 
Adoptar mesures urgents per Combatre el canvi 
climàtic i els seus efectes (objectiu 13); Conser-
var i utilitzar en forma sostenible els oceans, 
els mars i els recursos marins (objectiu 14); o 
la Vida d’ecosistemes terrestres (objectiu 15) 
apel·len a la sostenibilitat mediambiental. La raci-
onalització de l’ús de l’energia (especialment de la 
climatització) en els equipaments hospitalaris o la 
bona gestió dels residus i mostres biològiques en 
els centres de salut, són algunes de les iniciatives 
que contribueixen a la preservació del planeta.

L’Organització de les Nacions Unides, en el seu ODS 
número 16, recorda la importància de Promoure 
societats justes, pacífiques i inclusives que no 
s’entendrien sense l’accés universal a la salut; o 
sense les Aliances per assolir els objectius (17) 
recollides en el seu últim epígraf.

OBJECTIUS SALUDABLES 
I COMPROMÍS DE LA 
INFERMERIA MUNDIAL

Tot i que que l’Agenda 2030 ve 
encapçalada pels governs membre, 
l’ONU anima a la “creació de grups 
locals que tinguin per objecte im-
pulsar l’acció per a la consecució 
dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible”, així com a registrar les 
iniciatives a la plataforma https://
sustainabledevelopment.un.org/
partnerships/ “per informar, educar, 
interactuar i mantenir-se inspirat”.

Per la seva banda, el Consell In-
ternacional d’Infermeria (CIE) s’ha 
posicionat a favor de la iniciativa i 
apunta que “les infermeres, en la 
seva qualitat de proveïdores pri-
mordials d’assistència sanitària a 
totes les comunitats i en tota classe 
d’escenaris, són fonamentals per 
l’assoliment dels Objectius de De-
senvolupament Sostenible. De fet, 
si els governs i els líders mundials 
no inverteixen en la professió de la 
infermeria, no podrem tenir èxit”. 
A més, el CIE s’ha adherit a l’alian-
ça promoguda per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) Units 
per accelerar el progrés cap a 
la iniciativa conjunta d’Objec-
tius de Desenvolupament Salu-
dable relacionats amb la salut i 
el benestar de tots.[]

text Montse Gimena

MISSATGES
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LA DIRECCIÓ GENERAL de Professionals de la 
Salut (DGPS) està ultimant els preparatius per 
a l’aprovació en Consell de Govern del decret 
d’acreditació infermera per a l’exerci-
ci de la indicació, ús i autorització de la 
dispensació de medicaments i productes 
sanitaris d’ús humà. Una acreditació que ha 
de permetre que les més de 45 mil inferme-
res i infermers exercents a Catalunya dispensar 
medicaments i productes no subjectes a pres-
cripció mèdica a partir de març del 2020. La 
DGPS estima que el decret s’aprovarà a 
finals d’agost.

El director general de professionals de la salut, 
Marc Ramentol i la subdirectora general d’or-
denació i desenvolupament professional, Alicia 
Ávila, han presentat a la Comissió de crisi de 
la prescripció infermera els principals trets ca-
racterístics d’aquest decret en el qual es recull 
el procediment que les infermeres i infermers 
han de seguir per exercir el seu dret a obtenir 
l’acreditació tant en àmbits de cures generals 
com en el de cures especialitzades.

El decret regularà el procediment d’acreditació 
de les infermeres i infermers per a la coneguda 
com a “prescripció infermera”, tal com recull el 
Real Decreto 1302/2018, de 22 d’octubre i que 

estableix el desplegament que depèn de cadas-
cuna de les comunitats autònomes.

En el moment en què es publiqui al DOCG, 
s’iniciarà el procediment per a demanar aques-
tes acreditacions a través d’un procés extraor-
dinari que durarà 4 mesos per a totes les infer-
meres i infermers que treballin al SISCAT i, de 
forma paral·lela, un procés ordinari per a la res-
ta d’infermeres del sector privat, que treballin 
en exercici lliure o infermeres del SISCAT que, 
posteriorment als primers 4 mesos, necessitin 
fer alguna sol·licitud.

El procés extraordinari per a les infermeres del 
SISCAT (unes 30 mil, segons dades de la DGPS) 
s’ha habilitat per agilitzar el procediment i 
aconseguir acabar el 2019 amb aquestes acre-
ditacions ja atorgades. En els primers quatre 
mesos a partir de l’aprovació del decret, els 
centres de treball del SISCAT seran els encarre-
gats de facilitar a l’administració la informació 
personal i professional de les seves infermeres i 
infermers que compleixin els criteris per dema-
nar l’acreditació, prèvia autorització d’aques-
tes. D’aquesta manera, les infermeres del SIS-
CAT no hauran de fer la sol·licitud d’acreditació 
sinó que ho faran les seves empreses. La resta 
d’infermeres i infermers podran demanar la 

ACREDITACIÓ

PRESCRIPCIÓ INFERMERA
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seva acreditació de forma ordinària de forma 
telemàtica i amb signatura digital. Tots els 
procediments es duran a terme, a partir de la 
publicació del decret en el DOGC a través del 
portal canalempresa.gencat.cat o a través de la 
seu electrònica seu.gencat.cat

CRITERIS D’ACREDITACIÓ

Els requisits per poder demanar l’acreditació 
per a la dispensació de medicaments i produc-
tes no subjectes a prescripció mèdica són, en 
el cas de l’àmbit de cures generals, estar en 
possessió del títol de grau en infermeria, diplo-
matura en infermeria o ATS o equivalent i acre-
ditar una experiència laboral mínima d’un any 
com a infermera. En cas de no tenir aquesta 
experiència mínima, com és el cas de les recent-
ment graduades, aquestes hauran de superar 
un curs d’adaptació gratuït i on-line, de 5 hores 
i amb contingut vinculat a la receptació i siste-
mes d’informació. 

En el cas de voler-se acreditar en cures espe-
cialitzades, cal disposar també del títol d’in-
fermera especialista i acreditar una experiència 
mínima d’1 any com a infermera especialista, 
és a dir, en un lloc de treball reconegut com a 

tal. Les IIR’s, que no tindran l’any d’experiència, 
poden també aconseguir l’acreditació superant 
el curs d’adaptació.

Segons el text del projecte de decret, l’admi-
nistració té un termini de 6 mesos per a 
respondre a les sol·licituds d’acreditació, mo-
ment en què s’hauran d’haver resolt les adapta-
cions al Sistema Integrat de Recepta Electrònica 
(SIRE) que possibilitin l’accés de les infermeres 
acreditades i puguin dispensar medicaments i 
productes sanitaris no subjectes a prescripció 
mèdica a través de la recepta electrònica.

Pel que fa als medicaments subjectes a 
prescripció mèdica, aquests estan pen-
dents de l’elaboració de protocols i guies 
de pràctica clínica per part de la Comisión 
Permanente de Farmacia del Consejo Interterri-
torial del SNS i que disposa de dos anys de ter-
mini per a resoldre, segons estableix el Real De-
creto 1302/2018. En aquest sentit, Ramentol 
ha transmès als representants de la Comissió 
de Crisi de la Prescripció Infermera, que s’es-
tan “estudiant fórmules legals que permetin 
resoldre aquesta qüestió sense haver d’esperar 
aquests dos anys”.[]

Més informació: www.consellinfermeres.cat

PRESCRIPCIÓ INFERMERA
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EL CONSELL de Col·legis d’Infermeres i Infer-
mers de Catalunya va participar l’11 de juliol, 
en la presentació del document “Recomanaci-
ons per a una publicitat igualitària”, una guia 
en la qual el CCIIC –com a membre de l’Obser-
vatori de la Igualtat de Gènere (òrgan assessor 
del Govern adscrit a l’Institut Català de les Do-
nes) i representat per Montserrat Gea Sánchez 
(titular) i Dolors Llorens Basses (suplent)– hi ha 
participat activament.

L’acte, celebrat al Palau Robert, es va obrir amb 
una conferència de premsa que va anar a càr-
rec del president del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC), Roger Loppacher; la presiden-
ta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Núria 
Balada; i la degana del Col·legi de Publicitaris i 
Relacions Públiques de Catalunya, Rosa Romà. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar eines 
a l’empresariat i al sector publicitari perquè es 
puguin beneficiar dels avantatges econòmics, 
laborals, d’imatge corporativa i de producte 
que aporta la incorporació d’una comunicació 
publicitària no sexista.

El CCIIC valora molt positivament la iniciativa 
tant pel que fa al tractament de gènere de les 
persones com a individu com dels col·lectius 
amb un alt percentatge de dones com és el 
cas de la professió infermera. Cal lluitar per la 
visibilització de la professió sense estereotips 
sexistes, trencar amb els sostres de vidre pro-
fessionals vinculats a la discriminació de gènere 
per avançar com a persones, com a col·lectiu i 
com a societat.

LA VEU DELS EXPERTS

El president del CAC va dir que “el Consell va 
començar a analitzar l’any 2004 la presència 
de la dona en els informes de pluralisme polític 
i la conclusió és que l’evolució és positiva, però 
que encara s’està lluny d’una situació igualità-
ria”. Pel que fa a la publicitat, va indicar que en 

el darrer informe sobre publicitat de joguines 
es van analitzar per primer cop les plataformes 
d’intercanvi de vídeos, i es va constatar que en 
aquestes plataformes hi ha un gran nombre 
d’estereotips de gènere, qüestió que ha qua-
lificat de “preocupant”. Roger Loppacher va 
afegir que una enquesta recent del CAC encar-
regada al Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) mos-
trava que el 60% de la ciutadania creu que 
la publicitat no dóna una imatge acurada 
de la dona.

La presidenta de l’ICD va destacar que “només 
tindrem una societat igualitària i sense 
violències masclistes quan a la comunica-
ció social i els imaginaris s’hi incorporin 
les dones de manera equilibrada, diversa, 
digna i justa. Només així se superarà la vi-
olència simbòlica actual”. Núria Balada va 
subratllar que “tots els mitjans de comunicació 
i empreses tenen l’obligació de complir el que 
estableix la Llei d’igualtat efectiva de dones i 
homes, i superar el sexisme comunicatiu. Cal 
prendre consciència que els estereotips sexistes 
són la base de la desigualtat de dones i homes, 
i les discriminacions de gènere”.

La degana del Col·legi de Publicitaris i Relaci-
ons Públiques de Catalunya va dir: “Un estudi 
recent conclou que el 76% de les consumidores 
i el 71% dels consumidors consideren que la 
manera en què els retrata la publicitat s’allunya 
de la realitat. Això ens demostra que alguna 
cosa ha de canviar en la comunicació amb 
perspectiva de gènere. Hem de pensar però, 
que la igualtat no ha de treballar-se només des 
de la comunicació, sinó que ha de ser tractada 
corporativament”.

L’acte va comptar, també, amb la taula rodo-
na “Claus per aconseguir una publicitat igua-
litària” on van participar persones expertes de 
l’àmbit de la publicitat: Ana Aguirre, responsa-
ble de Comunicació de Foment del Treball; Pilar 
Medina, professora de la Universitat Pompeu 

RECOMANACIONS PER A UNA
PUBLICITAT IGUALITÀRIA
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Fabra; Iolanda Casalà, directora d’Anàlisi Estra-
tègica d’Ogilvy, i Miquel Campmany, responsa-
ble de Comunicació al Consumidor de Nestlé. 
La taula va ser moderada per Carme Figueras, 
consellera del CAC.

La nova publicació conté dos decàlegs. El pri-
mer posa èmfasi en els beneficis que té per a 
les empreses anunciants fer una publicitat su-
peradora d’estereotips sexistes i el segon faci-
lita una guia a les agències de publicitat per 
crear campanyes igualitàries. També conté un 
apartat de recursos, una llista d’estereotips se-
xistes per facilitar-ne la detecció, així com les 
lleis a complir.

ESTEREOTIPS DE GÈNERE I IGUALTAT

Les empreses, amb la seva responsabilitat so-
cial, són agents essencials per assolir els Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides per al 2030 i, en concret, l’ob-
jectiu d’igualtat de gènere. Les recomanacions 
ofereixen una llista original i exhaustiva d’este-
reotips per facilitar-ne la identificació.

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes, defineix els estereo-
tips de gènere com a imatges simplificades que 
atribueixen uns rols fixats sobre els comporta-
ments pretesament “correctes” o “normals” de 
les persones en un context determinat en fun-
ció del sexe al qual pertanyen.

Aquests estereotips de gènere s’apliquen tant a 
homes com a dones; tanmateix, mentre els es-
tereotips masculins dominants solen compor-
tar connotacions considerades positives (poder, 
força, estatus, autoritat...), els femenins acos-
tumen a tenir connotacions més aviat negati-
ves (dependència, feblesa, irracionalitat, super-

ficialitat...). És per això que els estereotips de 
gènere són a la base de la discriminació 
entre dones i homes: contribueixen a jus-
tificar i perpetuar aquesta discriminació, i 
utilitzar-los d’una manera continuada pot 
reforçar desigualtats i prejudicis.

En el cas de la publicitat i dels mitjans de co-
municació, l’ús dels estereotips de gènere hau-
ria de ser especialment acurat, ja que tots dos 
sectors s’adrecen a audiències àmplies i tenen 
poder amplificador. Cal tenir en compte que els 
estereotips no són inalterables, que responen a 
èpoques concretes i que s’han d’actualitzar per 
adequar-los als temps que vivim.

ENTITATS QUE HI HAN COL·LABORAT

Han col·laborat en el projecte de “Recomana-
cions per a una publicitat igualitària” el Grup 
de Treball d’anàlisi de la imatge pública de les 
dones de l’Observatori de la Igualtat de Gène-
re (OIG), dependent de l’Institut Català de les 
Dones i integrat per representants del CAC, 
l’ICD, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs de Ca-
talunya, la Direcció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència, la Direcció General de 
Comunicació del Govern, el Consell del Col·legi 
de Metges de Catalunya, l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya, la Direcció 
General de la Policia i l’Associació Catalana de 
Municipis.

També hi han col·laborat l’Asociación de Usua-
rios de la Comunicación; Autocontrol; Ellas de-
ciden; l’Observatori de les Dones en els Mitjans 
de Comunicació, la Unió General de Treballa-
dors i la Universitat Rovira i Virgili.[]

CAC
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mare com de l’àvia”. Així ho expressa l’Anna Pau Massoni, infermera 
del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) que ha viscut què és dedicar-

se a cuidar els altres des que té ús de raó. La seva mare, la Maria 
Antònia Massoni, és infermera en actiu; i la seva àvia, la Margarita 
Piñeiro, està jubilada des de fa anys, però estava molt vinculada a 

l’àmbit sanitari, ja que va treballar com auxiliar de clínica a la Perpetuo 
Socorro. Tres generacions de dones que es mouen per la vida de 

manera diferent, que parlen diferent, senten diferent i valoren el dia a 
dia amb un sentiment especial.

text Sara Bobet 

MISSATGEs

 3 GENERACIONS
DEDICADES A CUIDAR

LA FILLA:
ANNA PAU 
MASSONI 

INFERMERA DEL SEM
L’ANNA PAU va créixer en un entorn de-
dicat a cuidar els altres. Els seus records 
d’infantesa la traslladen sovint als passa-
dissos de la Clínica Perpetuo Socorro o als 
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida (HUAV) on treballava la seva mare 
i on ella, de vegades, li portava el dinar. 
Parlar de la feina de la mare o de l’àvia era 
molt habitual a casa, a l’hora dels àpats o 
en qualsevol altre moment. La infermeria 
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 3 GENERACIONS
DEDICADES A CUIDAR

formava part del dia a dia a la seva llar i, sens 
dubte, aquesta mena d’immersió va influir en 
la seva decisió de formar-se en aquest camp a 
la Universitat de Lleida, on es va graduar for-
mant part de la promoció 1999-2002.

Un cop acabada la formació, l’Anna va traslla-
dar-se a França on va treballar durant nou me-
sos per tornar després a l’HUAV, concretament 
al servei de Tocoginecologia. Temps després va 
entrar al servei d’UCI del mateix hospital, on va 
exercir fins al 2007, per passar un any més tard 
al servei d’Urgències també de l’HUAV. Va ser 
llavors que va començar a compaginar aquesta 
feina amb guàrdies al SEM i, des del 2010, tre-
balla exclusivament com interina en una base 
concertada de l’ICS i, com a eventual, en una 
base SEM a l’Alt Pirineu.
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De la seva mare, la Maria Antònia Massoni, 
confessa haver après moltes coses. Per ella és 
el seu referent. Recorda haver viscut amb resig-
nació la professió, ja que durant uns deu anys 
la seva mare feia doble torn (al matí treballava 
a la sanitat privada i, a la tarda, a la pública). 
Rememora uns temps durs, on esperaven sota 
la cura de l’àvia, l’arribada de la mare per anar 
a dormir. Després era l’àvia la que anava a la 
feina d’auxiliar a la maternitat de la Clínica Per-
petuo Socorro. Molt d’esforç i sacrifici que ha 
estat tot un exemple per l’Anna.

Tot i que no considera un avantatge que la 
seva mare sigui infermera, l’Anna Pau reconeix 
que és a ella a qui acudeix davant un dubte, 
especialment en qüestions de cures, un camp 
en què la seva mare és especialista. Comenten 
casos, parlen de possibles solucions, es recol-
zen per encarar problemes i, segons diu l’Anna 
“ella m’entén quan tinc molts dies de guàrdia 
seguits”. En definitiva, la mare és un gran re-
ferent, ja que “és una persona molt inquieta 
i sempre intenta donar tot el possible per ga-
rantir les millors cures als seus pacients. És una 
gran professional amb una enorme capacitat 
de perseverança i força de voluntat”, diu l’An-
na. D’ella ha après que “en aquesta professió, 
si tens interès, no t’estanques i sempre pots 
aprendre coses noves”, comenta l’Anna Pau.

“En aquesta 
professió, si 
tens interès, 

no t’estanques 
i sempre pots 

aprendre coses 
noves”

ANNA PAU 
MASSONI
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tarda en el mateix centre o bé a l’inrevés, al 
matí es tractaven casos pràctics i, a la tarda, 
hi havia la formació. Tot sota la supervisió de 
les monges del centre que eren les tutores i, 
alhora, responsables. Així doncs, Massoni va 
acabar els estudis el 1980, moment en què es 
va col·legiar. La convalidació DUI vindria quatre 
anys més tard.

Amb una àmplia experiència professional i gai-
rebé a les portes de la jubilació, Maria Antònia 
Massoni veu que la infermeria ha canviat molt, 
sobretot gràcies als avanços tècnics. “Les infer-
meres tenen més competències i responsabili-
tats. Han aparegut especialitats infermeres, ara 
ha augmentat la presa de decisions i, també, 
hi ha un increment de professorat infermer a 
les universitats, de doctorats en infermeria i la 
investigació infermera està creixent”, diu Mas-
soni.

Després de quaranta-quatre anys d’experiència 
professional en l’àmbit sanitari (cinc com auxili-
ar de clínica i trenta-nou com infermera), Maria 
Antònia Massoni creu que la formació teòrica 
és ara més completa però, pel que fa a la pràc-
tica, considera que “està una mica més justa 
per començar a portar una planta o servei, do-
nada la tecnologia actual. Tot i això, la possibi-
litat de formar-se ara amb cursos, postgraus i 
màsters és molt gran”, diu.

Els seus 39 anys com a infermera els ha passat 
en diferents serveis. A l’ambulatori, urgències, 
cirurgia general, i des de fa 23 anys és infer-
mera referent a la Unitat d’Hospitalització Do-
miciliària de l’HUAV, predominantment a l’àrea 
quirúrgica. De la seva filla Anna, confessa ha-
ver après la perseverança i les ganes de seguir 
aprenent. Se sent molt orgullosa i contenta que 
la seva filla sigui també infermera i és conscient 
que, possiblement, l’ambient familiar hagi po-
gut influir en aquesta decisió. A la pregunta: 
hauries preferit que la teva filla no fos inferme-
ra?, Maria Antònia respon taxativament: “No. 
Ha fet allò que li agrada i s’ha especialitzat en 
atenció extrahospitalària. N’estic orgullosa”.

LA MARE:
MARIA ANTÒNIA 
MASSONI PIÑEIRO
INFERMERA DE LA UNITAT 
D’HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA 
DE L’HUAV
La Maria Antònia Massoni (64 anys) va en-
trar en el món sanitari com auxiliar d’infer-
meria. Era un sector que li agradava i no li 
era aliè, ja que la seva tieta era infermera i 
la seva mare auxiliar de clínica. En aquells 
temps l’entrada a l’Escola d’Infermeria es 
feia amb el Graduat Escolar. Eren tres anys 
de formació a l’Hospital de Santa Maria de 
Lleida. Classes als matins i pràctiques a la 
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“La mare és una 
persona molt 

inquieta i sempre 
intenta donar 
tot el possible 

per garantir les 
millors cures als 

seus pacients”

ANNA PAU 
MASSONI

““Les infermeres 
tenen més 
competències i 
responsabilitats. 
Han aparegut 
especialitats 
infermeres, ara 
ha augmentat la 
presa de decisions 
i, també, hi ha 
un increment 
de professorat 
infermer a les 
universitats, 
de doctorats 
en infermeria i 
la investigació 
infermera està 
creixent””

MARIA ANTÒNIA MASSONI 
PIÑEIRO



LA PADRINA:
MARGARITA 
PIÑEIRO SÁNCHEZ
AUXILIAR DE CLÍNICA JUBILADA
La Margarita Piñeiro té 84 anys i està jubi-
lada. Ella és la primera de les tres genera-
cions d’aquesta família dedicada a la cura 
dels altres. Després de fer els estudis prima-
ris al col·legi Dominiques de Lleida, va co-
mençar a treballar en un consultori mèdic 
amb només 14 anys. Va treballar dos anys 
com a “practicant” i, més tard, el 1972 va 
entrar a la clínica Perpetuo Socorro com a 
auxiliar de clínica a la planta de maternitat. 
La Margarita recorda que hi havia una au-
xiliar per tota la planta i una infermera per 
tota la clínica en el torn de nit en què ella 
treballava.[]
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PRESERVAR EL CAPITAL    VENÓS DELS PACIENTS
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HUAV
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A FINALS DEL 2017, la direcció d’Inferme-
ria de l’Hospital Universitari Arnau de Vi-
lanova (HUAV) va apostar per la creació 
d’un equip de teràpia intravenosa (ETI) 
que es va implantar dins del gabinet de 
radiologia vascular intervencionista (RVI). 
El nou equip, especialitzat en els accessos 
vasculars, pretén millorar la tasca de la 
infermeria d’hospitalització en la canalit-
zació, cuidatges i manteniment de catè-
ters venosos, amb l’objectiu de disminuir 
les venipuncions repetides i ajudar així en 
la preservació del capital venós dels pa-
cients.

Aquest equip d’infermeria, format per Ferran 
Padilla, Jordi Farrero, Alejandro Bergua, 
Estefanía Barranco, María José Casals, 
Anna Escolà i Mari Carmen Serret, ha nas-
cut amb força, empenta i moltes ganes de tre-
ballar per millorar la pràctica clínica en aquest 
camp per beneficiar els pacients. 
Mostra d’aquest tarannà és el reconeixement 
que quatre dels seus membres (Padilla, Farrero, 
Barranco i Casals, referent d’infermeria del ser-
vei de radiologia) van rebre en el XIII Congrés 
de la Societat Espanyola de Radiologia 
Intervencionista d’Infermeria celebrat el 
passat mes de març a Santander. El comi-
tè científic del congrés els va atorgar el Pre-
mi Javier Rey a la millor comunicació per un 
dels dos projectes presentats. Concretament, la 
comunicació guanyadora duia el títol “Creació 
d’un Equip de Teràpia Intravenosa dins d’un 
servei de Radiologia Vascular Intervencionista”. 
Parlem amb l’equip del projecte premiat i de la 

text Sara Bobet

foto Julià Escudé

MISSATGES

EQUIP DE TERÀPIA INTRAVENOSA
GABINET DE RADIOLOGIA 

VASCULAR INTERVENCIONISTA

HOSPITAL UNIVERSITARI 
ARNAU DE VILANOVA
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ttasca que du a terme l’equip d’infermeria del 
Servei de Radiologia Intervencionista de l’HUAV 
de Lleida.

entrevista
Com va gestar-se el projecte? Per què 
vau decidir de dur-lo a terme? El projecte 
es va gestar a finals del 2017, quan la direcció 
d’infermeria de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova (HUAV) de Lleida va apostar per for-
malitzar un equip de teràpia intravenosa (ETI) 
a l’hospital per tal de garantir uns estàndards 
de qualitat en teràpia intravenosa i ajudar a la 
tasca de canalització dels accessos vasculars als 
pacients.
La decisió final de formalitzar i implantar l’ETI 
dins del gabinet de radiologia vascular inter-
vencionista (RVI) està relacionada amb la ne-
cessitat de la instauració dels accessos venosos 
en un ambient de màxima esterilitat, tenint en 
compte criteris de cost/benefici, i disminuir les 
bacterièmies relacionades amb els catèters vas-
culars (BRCV) a més a més de les complicacions 
de la canalització dels accessos venosos al mí-
nim. Tot això, amb el suport de professionals 
formats en la canalització d’accessos vasculars 
i en el control de les seves possibles complica-
cions.
Des del primer dia que van comunicar-nos 
l’oportunitat de poder crear un nou equip 
especialitzat en els accessos vasculars, no va 
haver-hi cap dubte de què això seria una gran 
ocasió per poder aportar una millora quali-
tativa en els accessos vasculars i, també, una 
oportunitat personal per poder iniciar-nos en 
aquest àmbit específic del món de la terà-
pia endovenosa, que utilitzem cada dia en la 
pràctica clínica, i a més, cada dia augmenta la 
demanda de medicaments farmacològics més 
complexos i tractaments més llargs. Per aquest 
motiu ens vam presentar a l’hospital com un 
equip de suport, que vol ajudar a millorar la 
gran tasca de la infermeria d’hospitalització en 
la canalització, cuidatges i manteniment dels 
catèters venosos, intentant disminuir les veni-
puncions repetides, ajudant també de retruc en 

la preservació de manera adequada el capital 
venós dels pacients.

Quins són els passos a seguir per crear un 
equip de teràpia intravenosa dins d’un 
servei de radiologia vascular intervenci-
onista? La creació d’un ETI dins d’un servei 
de radiologia vascular intervencionista es pot 
realitzar de moltes maneres diferents i, segu-
rament, cap seria millor que l’altra. En el nostre 
cas, es va decidir crear un cronograma amb 4 
fases ben diferenciades. Es va aconseguir un 
ordre rigorós en els passos, on tots els profes-
sionals que formen part d’aquest equip s’han 
format de manera adequada en la canalització 
d’accessos vasculars.
A la fase 1 es va iniciar la formació dels pro-
fessionals de l’equip que ens vam formar amb 
professionals experts en la canalització d’acces-
sos venosos ecoguiats, més concretament en 
catèters venosos centrals d’inserció perifèrica 
(PICC) i catèters de línia mitjana (Midline). Pri-
merament, vam tenir una formació teòrica i, 
després, una pràctica amb models de simulació 
d’accés vascular. Un cop apresa la teoria i la 
pràctica es van realitzar els primers casos amb 
pacients de l’hospital, primer acompanyats pels 
experts en la canalització de catèters ecogui-
ats, com són els professionals d’hospital de dia 
oncohematològic de l’HUAV (que ja fa temps 
que insereixen aquest tipus de dispositiu ideal 
per tractaments de quimioteràpia), i després, 
de manera autònoma.
Durant la fase número 2 es va crear l’agenda 
d’infermeria i es van elaborar els circuits de 
consulta. També es va dissenyar un document 
informatiu de presentació del nou equip a 
l’hospital i la descripció de les seves funcions 
pels professionals de les unitats d’hospitalitza-
ció. Es van dissenyar protocols, com el del “Cir-
cuit de petició a l’equip de teràpia intravenosa 
per la instauració de vies centrals d’inserció 
perifèrica” i es van consultar altres protocols 
que ja havien estat creats per altres professio-
nals sanitaris de l’hospital, com per exemple, el 
“Procediment d’instauració ecoguiada i mante-
niment dels catèters venosos centrals d’inserció 
perifèrica (PICC d’alt flux) al servei oncohema-
tològic: Punta oberta PICC d’alt flux (Power 
PICC) 1, 2 o 3 llums”.
Durant la fase número 3 es van impartir sessi-
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de les unitats assistencials de l’hospital, on se’ls 
va informar dels tipus de catèters que es dispo-
saven en aquell moment, de com podien fer la 
interconsulta i per quin pacient la podien de-
manar. A més a més, se’ls van lliurar els proto-
cols que podien consultar per fer les cures dels 
catèters. Durant les sessions es va incidir molt 
en la importància de la proactivitat a l’hora de 
garantir el capital venós del pacient.
Finalment, durant la fase número 4 es va iniciar 
el registre de l’activitat de l’ETI, on els profes-
sionals de l’equip, van fer uns registres des de 
la inserció del catèter fins al dia de l’extracció, 
registrant els catèters implantats, la unitat sol-
licitant, motiu i totes les complicacions que 
anaven sorgint.
Després d’un any d’activitat, es va procedir a 
l’avaluació i la millora del circuit amb l’anàlisi 
de les dades recollides i es va fer entrega a la 
direcció d’infermeria de l’informe de l’activitat 
de l’ETI durant tot aquest curs.

En quina evidència científica us heu ba-
sat? Existeix molta evidència científica sobre 
la necessitat de la creació dels ETI dins dels 
hospitals, la qual demostra la gran rendibilitat 
quant a cost/benefici per a pacients, professi-
onals i institucions, demostrant una efectivitat 
inequívoca en la reducció de la incidència de les 
BRCV, les complicacions potencials i els costos 
econòmics.
Dins de tota l’evidència científica que existeix, 
nosaltres ens hem basat en els criteris de la CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention), 
que és la responsable de proporcionar orien-
tació en forma de recomanacions, les quals es 
consideren normes d’aplicació voluntària, a 
través de les “Guies per a la prevenció d’infecci-
ons relacionades amb el catèter intravascular”. 
També hem seguit les recomanacions de l’As-
sociation for Vascular Access (AVA), associació 
relativa als accessos vasculars que publica les 
directrius i documents de posició relativa als 
accessos vasculars.
Així mateix, ens hem basat amb les guies del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i 
del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, algunes com: la “Guia de Pràctica 
Clínica sobre Teràpia Intravenosa amb Dispo-
sitius no Permanents en Adults” del Ministeri 

de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat que va ser 
editada el 2014, i la guia de “Prevenció de la 
infecció relacionada amb el cateterisme intra-
vascular” del Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, editada el 2012.
A més, també ens hem basat amb les reco-
manacions exposades a la “Infusion Therapy 
Standards of Practice” de la Infusion Nurses 
Society (INS) editades el 2016, la “Nursing Best 
Practice Guidelines Program: Care Assessment 
and Device Selection for Vascular Access” de 
l’Associació d’Infermeres Registrades d’Ontàrio 
(RNAO), i el “Manual GAVeCeLT sobre catèters 
PICC i MIDLINE” del grup d’experts en accessos 
vasculars “Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo 
Termine” – Accessos Venosos Centrals a Llarg 
Termini, editat el 2016.
Cal destacar que els professionals que formen 
l’equip han realitzat cursos i experts sobre la 
teràpia intravenosa i la canalització d’acces-
sos venosos, prioritzant els recomanats per la 
SEINAV (Societat Espanyola d’Infusió i Acces-
sos Vasculars), per la qual cosa s’han adquirit 
uns coneixements i unes habilitats que doten 
l’equip d’una gran destresa en la valoració dels 
pacients, la canalització de catèters i en la reso-
lució dels possibles problemes que puguin sor-
gir durant el procediment de canalització del 
catèter i en els cuidatges posteriors.

Quin és el perfil de la infermera/infermer 
d’aquest servei? El perfil de la infermera i 
infermer del servei, de manera més formal, 
es basa amb els criteris que proposa l’Institut 
Català de la Salut (ICS) en la llista de perfils 
professionals definits, més concretament en 
el d’”Infermer/a de gabinets intervencionis-
tes”, on els requisits són: ser diplomat/ada en 
infermeria – graduat/a d’infermeria, tenir un 
postgrau en infermeria hemodinàmica i inter-
vencionisme vascular o experiència prèvia de 
tres mesos en funcions similars (àrees d’hemo-
dinàmica, arrítmies i intervencionisme). També 
es valora tenir coneixements en radioprotecció 
i radiologia vascular, en electrocardiografia i 
en suport vital bàsic i avançat en malalt adult 
i pediàtric. A més, també tenir coneixements 
sobre els fonaments en intervencionisme, en 
vigilància i control dels registres hemodinà-
mics, expert en cures al pacient crític (ja que 
hi ha molts cops que el pacient arriba al servei 
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ten situació d’urgència vital), en les aplicacions 
informàtiques més habituals relacionades amb 
l’àmbit de la infermeria i coneixements de la 
llengua catalana equivalents a un nivell C o 
superior.
D’altra banda, també és important destacar 
que la Societat Espanyola de Radiologia Inter-
vencionista d’Infermeria (SERIE) intenta també 
definir el perfil de la infermera i infermer dels 
gabinets de radiologia vascular intervencio-
nista, on diferència les funcions en tres apar-
tats principals: funcions generals d’infermeria, 
competències d’infermeria quirúrgica i compe-
tències en radioprotecció i radiologia vascular.
A més, amb la implantació de l’ETI dins del ga-
binet de radiologia vascular intervencionista, el 
personal d’infermeria ha de tenir coneixements 
en l’anatomia cardiovascular, en el tipus de ca-
tèters (PICC, Mid-line, etc.), en les complicaci-
ons potencials i els cuidatges i manteniments 
generals a curt i llarg termini dels catèters. 
També ha de tenir habilitats en la valoració de 
l’arbre vascular a través d’un ecògraf i en la 
canalització dels catèters amb tècnica micro-
Seldinger.
En conseqüència, el professional ha de tenir ca-
pacitat de treball en equip i cooperació, gestió 
de les emocions, capacitat resolutiva i presa de 
decisions i millora i aprenentatge permanents.

Quins avantatges té, tant pels infermers i 
infermeres com pels pacients, l’aplicació 
del vostre projecte? Els últims estudis han 
demostrat que amb la implantació d’un ETI les 
BRCV disminueixen substancialment, amb el 
consegüent cost/benefici que això suposa per 
a la institució.
Pels professionals sanitaris de l’hospital, la im-
plantació d’un ETI els suposa tenir uns referents 
pel que fa a la canalització d’accessos vasculars 
i ajuda en la canalització d’accessos vasculars a 
pacients complicats. A més d’alliberar de càrre-
ga assistencial, ja que a aquest tipus de pacient 
se li dedica molt de temps per la dificultat que 
presenta en l’accés vascular. Temps del que, 
malauradament, cada cop se’n disposa menys, 
ja que els professionals s’han de multiplicar per 
tal de poder donar cures a tots els pacients que 
tracten.
El pacient prototip és aquell que té un accés in-
travenós difícil, obès, d’edat avançada, edema-

tós, amb afeccions cròniques, amb venipunci-
ons repetides en passats ingressos, tractaments 
farmacològics irritatius o vesicants i de llarga 
durada, amb antecedents de drogues d’abús, 
en definitiva, pacients molt complicats de pun-
xar.
A més, l’equip es corresponsabilitza amb els 
infermers/eres d’hospitalització dels cuidatges 
i manteniment dels catèters, fent una reva-
loració constant dels pacients, a través de la 
història clínica i el contacte telefònic amb els 
professionals sanitaris.
També és important remarcar que les sol-
licituds de catèters d’aquestes característiques 
abans només podien sol·licitar-les el col·lectiu 
mèdic. Amb la introducció de l’ETI dins l’àmbit 
hospitalari, la infermeria passa a ser la prota-
gonista a l’hora de sol·licitar un accés venós 
pels pacients, fent la valoració a través d’un 
algoritme de decisió per intentar canalitzar el 
millor accés, amb el mínim de complicacions 
potencials, als pacients adequats.
Encara que la infermeria té un paper protago-
nista en aquest equip, cal remarcar la impor-
tància del treball multidisciplinari en la teràpia 
intravenosa i la canalització d’accessos vascu-
lar, per poder obtenir els estàndards de qualitat 
adequats és necessària la implicació i l’esforç 
de tot el personal sanitari.
D’altra banda, pels pacients té múltiples avan-
tatges. La disminució en les venipuncions re-
petides, ja que els dispositius que s’implanten 
permeten l’extracció d’analítiques del mateix 
catèter sense necessitat de punció, i la dura-
bilitat dels catèters PICC i Mid-line respecte 
als catèters venosos perifèrics tradicionals. I és 
evident que els pacients agraeixen evitar veni-
puncions.
Es disminueix el risc de BRCV, com es pot veure 
en l’informe d’activitat de l’ETI del 2017-2019, 
en què es pot comprovar que de 271 catèters 
inserits no hi ha hagut cap BRCV durant tot 
aquest període, demostrant l’eficàcia i l’eficièn-
cia de l’equip quant a la disminució de les bac-
terièmies, reduint el temps d’ingrés que podia 
suposar aquesta complicació.
A més, l’equip realitza un registre des de la 
inserció del catèter fins que es realitza la seva 
extracció, sigui per fi de tractament o per altres 
motius i, amb aquest registre, es realitzen uns 
informes estadístics que ens donen molta infor-
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t mació sobre els pacients i els catèters inserits i, 
en conseqüència, podem millorar l’assistència 
en el futur i detectar fortaleses i debilitats de 
l’equip.

Quines millores heu pogut constatar? 
Heu notat canvis rellevants? Durant aquest 
temps d’instauració de l’ETI hem pogut consta-
tar moltes millores, algunes de tan importants 
com la citada anteriorment, la reducció de les 
BRCV a 0 casos durant el període 2017-2019 
de tots els catèters canalitzats per l’ETI. Tanma-
teix, els professionals sanitaris han pogut optar 
a l’ajuda d’un equip de suport que els ha in-
tentat ajudar en tot moment, i dotar-los d’un 
material nou, amb el que s’ha intentat facilitar 
la feina i alhora millorar la satisfacció dels usu-
aris. S’ha constatat que cada dia que passa els 
professionals confien més en l’equip ETI i cada 
cop la proactivitat que remarcàvem en punts 
anteriors ha anat creixent. Al cap i a la fi, una 
part important de la feina d’aquest equip i de 
la infermeria d’hospitalització es realitza per 
millorar les cures i l’atenció dels pacients que 
hem de cuidar.
Els catèters que s’han canalitzat durant aquest 
període han estat: 156 PICCs (catèter central 
d’inserció perifèrica), 100 Mid-lines (catèters 
de línia mitjana) i 15 Abbocaths (catèters pe-
rifèrics curts). Un altre punt important és que 
durant el període d’inici de l’ETI s’han arribat a 
canalitzar amb èxit el 95,76% dels catèters dels 
quals s’han intentat inserir, i els que no s’han 
pogut canalitzar, s’ha donat una resposta ade-
quada per poder canalitzar un altre tipus d’ac-
cés (un reservori o un catèter tunelitzat).

Quin procediment heu seguit per dur a 
terme el projecte? Per poder dur a terme el 
projecte es va realitzar la formació a les infer-
meres de les unitats d’hospitalització encarre-
gades de la detecció de la necessitat d’un accés 
venós pels pacients, presentat el pacient proto-
tip i els tipus de catèters que poden sol·licitar 
a l’ETI.
Una vegada detectat el pacient per part de les 
infermeres d’hospitalització o altres professio-
nals sanitaris, aquests poden realitzar una in-
terconsulta a l’ETI per valorar la necessitat de 
canalitzar un accés venós.
En rebre la interconsulta, els infermers/es de 
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tl’equip fan una valoració prèvia del pacient i a 
través d’un algoritme de decisió, creat pels ma-
teixos professionals, i es decideix el catèter més 
adient per al pacient. Seguidament, es pacta 
amb la infermera d’hospitalització el dia i l’ho-
ra de la inserció del catèter.
El dia d’inserció del catèter, els infermers del 
servei de radiologia vascular intervencionista 
s’encarreguen de decidir si reben el pacient a 
la sala o es desplacen a la planta (depenent de 
criteris del tipus de pacient o de necessitats del 
servei).
Abans d’implantar el catèter, el pacient o el 
cuidador principal, signa el consentiment in-
format, en què se’ls explica la necessitat de la 
inserció del catèter, els beneficis i les possibles 
complicacions de la intervenció.
S’ha creat un full de verificació (Checklist) per 
tenir en compte tots els punts bàsics abans, 
durant i després de la inserció dels catèters i, 
així, garantir la qualitat assistencial durant el 
procediment.
En finalitzar la instauració del catèter, es con-
tacta amb la infermera responsable del pacient 
i se l’informa dels cuidatges bàsics, dotant-la 
de tot el material necessari per poder-los dur a 
terme. A més, es registra a la història clínica del 
pacient els cuidatges necessaris durant tot el 
temps que porti instaurat el catèter.
Per últim, es registra tot el procediment en una 
base de dades interna.

Quantes comunicacions es van fer durant 
el XIII Congrés de la Societat Espanyola de 
Radiologia Intervencionista d’Infermeria? 
Us esperàveu el premi? Durant el congrés 
nacional de la Societat Espanyola de Radiologia 
Intervencionista d’Infermeria (SERIE) dels pas-
sats 20, 21 i 22 de març del 2019 es van pre-
sentar 11 comunicacions. Aquestes van haver 
de passar un filtre previ, atès que el temps en 
el congrés era limitat i no es podia excedir de 
les 11 comunicacions, per tant, les que no van 
passar el filtre es van presentar com a pòster.
Durant el congrés es van presentar 34 pòs-
ters diferents, els quals provenien d’experts en 
la radiologia vascular intervencionista de tot 
l’àmbit nacional, per exemple, hospitals com el 
Vall d’Hebron i el Clínic de Barcelona, el Parc 
Taulí de Sabadell, el Joan XXIII de Tarragona, 
l’hospital Marqués de Valdecillas de Santander, 
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t Miguel Servet de Saragossa, el Complex Uni-
versitari de Navarra, el Complex Universitari de 
Toledo, entre molts altres.
Evidentment no ens esperàvem el premi. Prime-
rament, perquè som un grup d’infermeres/eres 
molt jove i amb poca experiència dins de l’àm-
bit de la radiologia intervencionista, atès que el 
gabinet només fa 3 anys que està obert i tots 
els infermers/eres anteriorment treballàvem en 
altres àmbits de l’hospital. En segon lloc, dir 
que sí que és veritat que nosaltres ens vam pre-
sentar al congrés amb molta il·lusió i ganes de 
treballar, sense més expectatives que aprendre 
molt dels experts i dels companys d’altres hos-
pitals de l’àmbit nacional, els quals tenen mol-
ta més experiència que nosaltres. Així doncs, 
l’atorgament del premi ens va sobtar satisfac-
tòriament i segur que ens ajudarà a continuar 
treballant amb coratge, alegria i força en el fu-
tur de la teràpia intravenosa i la millora en els 
accessos vasculars.

Què significa que un equip d’inferme-
ria rebi una distinció com aquesta? Cre-
ieu que empodera la vostra feina? Rebre 
aquesta distinció suposa una gran alegria in-
dividual per cada professional de l’equip i, evi-
dentment, una gran satisfacció grupal, la qual 
empodera, efectivament, la nostra feina, atès 

que una distinció d’aquesta magnitud sem-
pre emociona i ajuda a continuar treballant 
en aquesta direcció. A més, rebre el premi per 
part dels professionals del teu àmbit profes-
sional sempre fa una il·lusió especial, ja que 
ningú millor que ells saben el que pot arribar 
a costar crear un equip d’aquestes caracterís-
tiques dins d’un servei tant específic com és el 
gabinet d’angioradiologia. En altres paraules, 
rebre un premi que et donen les persones que 
treballen dia a dia igual que tu en altres hos-
pitals engrandeix el premi i, per això, estem 
molt agraïts.
Finalment, no podem acabar aquesta entre-
vista sense agrair a la direcció d’infermeria i a 
la Dra. Lourdes Díaz (Radiòloga Vascular Inter-
vencionista) per la confiança que han dipositat 
en nosaltres i, també, a l’equip de l’Hospital 
de Dia d’Oncohematologia de l’HUAV, especi-
alment a la María José Lemus, pel suport que 
ens han donat sempre que ho hem necessitat i 
per la gran feina que ells exerceixen també en 
aquest camp.[]

Número d’accessos vasculars inserits des de la creació de l’equip ETI.

Membres de l’equip ham obtingut 
el Premi Javier Rey a la millor 
comunicació, en el XIII Congrés de la 
Societat Espanyola de Radiologia 
Intervencionista d’Infermeria
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Radiació+++
ART&HOSPITAL

EL PROJECTE CONJUNT 
DE L’HUAV I EL CENTRE D’ART 

LA PANERA GUANYA EL
PREMI ACCA Educació

DE LA CRÍTICA D’ART 2018

“PER LA INNOVACIÓ de valorar l’art com una 
via de mediació social, impulsant la partici-
pació de tota la comunitat hospitalària en un 
projecte de creació col·lectiva”; recull la pàgina 
web de l’Associació Catalana de Crítics d’Art 

(ACCA) com a menció del Premi Educació de 
la Crítica d’Art 2018 concedit al “Projecte Radi-
ació+++”, impulsat per l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) i el Centre d’Art la 
Panera de Lleida.

L’objectiu d’aquesta intervenció, inspirada en el 
programa “Art et Hôpital” impulsat pels hos-
pitals francesos des de l’any 2000, és apropar 
l’art contemporani a la comunitat hospitalària 
per visibilitzar el procés curatiu i humanitzar 
l’espai sanitari.

©LA PANERA
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El projecte Radiació+++ transforma, des de 
2017, el Servei d’Oncologia Radioteràpica de 
l’HUAV en un espai creatiu en què –mitjançant 
tècniques d’intervenció– artistes residents inte-
ractuen amb el personal sanitari i els usuaris/es 
per a la cocreació artística. 

Al llarg d’aquests anys han participat els inte-
grants del Domestic Data Streamers –un grup 
d’artistes i dissenyadors format per Joan Pla-
nas, Alexandra de Requesens, Dani Llugany i 
Pau García–, l’artista lleidatana Lara Costafre-
da, la il·lustradora Josune Urrutia, el dramaturg 
Jaime Conde-Salazar, el coreògraf Aimar Pérez-
Galí i l’artista Lúa Coderch.

El projecte, que finalitzarà el 2020, va guanyar 
el seu finançament (67.000 euros) a la convo-
catòria de “Componer saberes para compren-
der los desafíos contemporáneos 2017”, de la 
Fundació Daniel&Nina Carasso. Aquesta entitat 
francesa, creada el 2010 en honor als filàn-
trops Daniel Carasso (fundador de Danone) i la 
seva dona Nina, dóna suport a iniciatives que 
construeixin el món de forma diferent i ho fa 
promovent projectes afins a l’Alimentació Sos-
tenible i l’Art Ciutadà.[]

OBJECTIUS PRINCIPALS
- Realitzar projectes artístics en 
els quals es visibilitzi la malaltia i 
el seu tractament.
- Desenvolupar activitat i inter-
vencions artístiques a l’hospital 
per poder-les analitzar i així es-
tablir unes pautes d’actuació 
orientades a l’àmbit hospitalari.
- Valorar l’impacte de les activi-
tats sobre els pacients, personal 
sanitari, artistes i professionals 
dels museus i centres d’art.
- Mitjançant les activitats desen-
volupades, millorar la qualitat 
de vida dels pacients, procurant 
augmentar la seva autoestima, 
apoderant-los i aportant nous 
llenguatges expressius.
- Apropar l’art contemporani i 
les pràctiques artístiques a les 
persones que estan duent a ter-
me un tractament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Humanitzar l’espai del bún-
quer on s’aplica la radioterà-
pia, així com l’espai de la sala 
d’espera i entrada de la Unitat 
d’Oncologia Radioteràpica de 
l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova.
- Rebre informació i assesso-
rament dels agents de l’àmbit 
artístic per part de professionals 
de l’àmbit sanitari sobre les polí-
tiques i procediments d’actuació 
als hospitals.
- Tractar el pacient de càncer de 
forma holística, no solament per 
la seva condició de pacient, sinó 
per les seves inquietuds i ganes 
de participar en un projecte cul-
tural, del qual els futurs pacients 
podran ser partícips.
- Promoure i augmentar la parti-
cipació activa del personal sani-
tari i dels pacients als projectes 
que es posen en funcionament.

EL DR. MOISÉS MIRA FLORES, CAP DE 
SERVEI D’ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA DE 
L’HUAV; I ROSER SANJUAN, RESPONSABLE 
DEL SERVEI EDUCATIU DEL CENTRE D’ART 
LA PANERA; RECULLEN EL PREMI ACCA DE 
LA CRÍTICA D’ART 2018. ©ACCA

+
+

+
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INFERMERES 
GESTORES DE 
LA IMATGE 
CORPORAL I 

DERMOESTÈTICA

ASSOCIACIÓ D’IMATGE 
CORPORAL I DERMOESTÈTICA 

DE DIPLOMADES EN INFERMERIA

ACICDDI
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AIDA LEAL MIQUEL és grau en 
Infermeria per la Universitat Autònoma 
de Barcelona i Master of Science (MS) 
Tècnica quirúrgica i MS Metodologia de 
la investigació i mètodes quantitatius, 
per la Universitat de Lleida.

NÚRIA SÁEZ GÓMEZ és grau en In-
fermeria per la UB; Postgrau en Terà-
pies Naturals; Màster en Bioètica i Dret 
i Màster en Direcció, lideratge i coac-
hing; a més d’experta universitària en 
infermeria dermoestètica.
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FA GAIREBÉ QUINZE ANYS, unes professi-
onals de la infermeria van adonar-se que 
hi havia una demanda social de la cura de 
la imatge corporal en qualsevol cicle vital 
i estat de salut. Per resoldre aquesta qües-
tió i donar resposta a allò que demanava 
la societat van contactar amb el Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Barce-
lona (COIB) per saber quina formació era 
la necessària per obtenir el perfil professi-
onal adequat. 

Després d’un temps, ja el 2014, va quedar es-
tablert el perfil de la Infermera Gestora de la 
Imatge Corporal, unes competències que es 
van fer públiques el 2017. Aquest treball fet 
conjuntament va culminar amb la constitució 
de l’Associació d’Imatge Corporal i Dermoes-
tètica de Diplomades en Infermeria (ACICDDI), 
fundada el 2018 i que presideix la barcelonina 
Núria Sáez, infermera experta en Imatge Cor-
poral. La infermera lleidatana Aida Leal forma 
part també d’aquesta nova associació. Conver-
sem amb elles sobre el paper de la infermeria 
en la gestió de la imatge corporal i dermoes-
tètica.

entrevista
Què és l’Associació d’Imatge Corporal i 
Dermoestètica de Diplomades en Infer-
meria? És una associació que contempla la 
pràctica professional de les infermeres que fa 
anys que treballen, de manera directa o indi-
recta, en les cures de la imatge corporal en 
qualsevol àmbit assistencial –públic o privat– 
(oncologia, cremats, envelliment, trastorns 
alimentaris, canvis de gènere, pro-intra-post 
quirúrgic..., entre altres).

Quan neix l’ACICDDI i per què? Neix per 
la necessitat prèvia social com a demanda de 
la cura de la imatge corporal. Val a dir que la 
infermera que treballa com a gestora de salut 
molt a prop de les persones, en qualsevol estat 
de salut i cicle vital, és la que té la inquietud 
de resoldre aquests aspectes. Per això fa gai-
rebé quinze anys, ens vam posar en contacte 
amb el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Barcelona (COIB) amb les seves diferents 
assessories (com per exemple, l’assessoria de 
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formacions s’havien de realitzar per obtenir 
aquest perfil, quines eren les competències 
d’una infermera com a gestora de la imatge 
corporal i quin suport es rebria del COIB. I així, 
des de la Direcció de Programes del COIB s’en-
degà, el 2014, la creació del perfil de la Infer-
mera Gestora de la Imatge Corporal. El novem-
bre del 2017 es va fer públic el document on hi 
han desenvolupades les competències. Després 
de fer aquest camí conjuntament amb el COIB 
vam decidir crear l’ACICDDI que aplega infer-
meres expertes en la imatge corporal i dermo-
estètica. Era el febrer del 2018.

Quins són els objectius fonamentals de 
l’Associació? En primer lloc es vol donar veu 
social a aquest perfil i resoldre les necessitats 
de les persones quan s’han de fer cures de la 
imatge corporal. 
A més, es pretén tenir a l’abast els nous conei-
xements fent una formació curosa sobre imat-
ge corporal i de la percepció del cos.

Quin servei fan les infermeres expertes en 
la gestió de la imatge corporal i dermo-
estètica? Aquestes professionals acompanyen 
les persones des que es detecten necessitats 
per resoldre dubtes sobre la seva imatge cor-
poral. També treballen conjuntament amb la 
persona perquè sigui autònoma en les seves 
cures de la imatge corporal (per exemple: per-
ruques, maquillatge, recomanacions tòpiques 
per la cura de la pell, quin tipus de roba és la 
més adient...). Altres serveis serien, per exem-
ple, al final un trajecte com seria una cirurgia 
reparadora o en pacients oncològiques serveis 
com micro pigmentar una arèola.

Quines competències destacaríeu. Què 
s’espera d’aquestes professionals? Les 
competències són les pròpies de la infermera 
com a gestora de la imatge corporal: tenir ei-
nes, saber quins procediments cal fer, desen-
volupar una adequada anàlisi i gestió del cas, 
realitzar formació continuada, escolta activa... 
Les infermeres gestores de la imatge corporal 
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han de ser properes i resoldre dubtes. A més, 
les cures que es proposin han de tenir una fina-
litat ètica i adequada a cada cas concret. Cal dir 
que és una tasca interdisciplinària.

Maneig del pes, cures de l’ostomia, edu-
cació per la salut, facilitar el dol... Quina 
és la intervenció més freqüent? Sincera-
ment totes. Pel que fa al dol, és una pèrdua 
del que abans hi era. Pot ser que el cos canviï i 
l’autoestima també.

Quines tècniques han de saber o poden 
utilitzar? Les tècniques són molt importants 
i dependran de la unitat en què la infermera 
estigui treballant. Les cures de la imatge cor-
poral s’han d’ajustar moltíssim. Per exemple: 
ostomies, un mesurament per reconstrucció de 
pit i micropigmentació, recuperació d’un estil 
saludable d’alimentació, exercici…

Pel que fa a la cirurgia menor, quines tèc-
niques realitzen? Les intervencions de cirur-

gia menor són de caràcter assistencial, com 
potser unes sutures. També poden intervenir en 
tot el que no sigui patològic a la cura de la pell 
(berrugues...).

Quins beneficis pot tenir el pacient amb 
aquestes accions? Els beneficis més impor-
tants serien el fet de poder recuperar un estil de 
vida saludable, tenir una percepció de la seva 
imatge corporal adequada i saludable i amb 
una autoestima ben equilibrada.

Què poden fer les infermeres interessades 
en aquest camp? Com s’han de formar? 
On han de dirigir-se? Es poden informar a 
través del COILL i es podran formar d’acord 
amb el seu currículum professional i l’àrea. Hi 
ha circuits formatius o itineraris que, des de 
l’ACICDDI, restem a la disposició a valorar i in-
formar. 
Per a més informació es pot consultar el web, 
www.acicddi.org, i es pot contactar amb l’as-
sociació a través del correu info@acicddi.org[]
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diada de la llevadora
LES LLEVADORES 

LLEIDATANES 
ES FORMEN EN 
COM ABORDAR 

LA DISFUNCIÓ 
SEXUAL 

FEMENINA A LA 
CONSULTA

DRA. RAQUEL TULLEUDA. ©SARA MOLINA / MISSATGES
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diada de la llevadora
COM ABORDAR la sexualitat i les seves disfun-
cions, en especial en el cas de les dones, de 
manera completa dins la consulta de la llevado-
ra. Aquest va ser l’eix vertebrador del curs que 
van realitzar les llevadores del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) en el 
marc de la Diada de la Llevadora 2019 i amb 
la col·laboració de la Comissió de Formació del 
Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproducti-
va (ASSIR) de Lleida.

La formació, que va tenir lloc el 28 de maig al 
CAP Onze de Setembre, va ser impartida per 
la Dra. Raquel Tulleuda, ginecòloga i sexòloga 
de la Clínica Tufet de Barcelona i col·laboradora 
habitual a TV3, que va incidir en com les lleva-
dores han de tractar les consultes de les usuà-
ries escoltant i parlant amb claredat, informant 

i fent recomanacions, tot respectant les decisi-
ons individuals.

Tulleuda, que és cap de la Unitat d’Atenció 
Integral a la Sexualitat (UAIS) de l’Hospital de 
Figueres, va destacar que cal fer atenció a la 
disfunció sexual de les dones, un tema que el 
sistema sanitari aborda de manera general des 
de la llevadoria i la ginecologia. La sexòloga va 
dir que “cal superar els vells estigmes sobre la 
sexualitat femenina. Fins ara, les disfuncions 
sexuals estaven en mans dels psicòlegs, però 
fa falta un abordatge més orgànic i multidis-
ciplinari”.

La jornada va finalitzar amb un dinar de ger-
manor de les llevadores lleidatanes al Parador 
Nacional de Lleida.[]



LA SALA d’actes de l’Hospital Universitari Ar-
nau de Vilanova va acollir, el passat 21 de maig, 
una jornada amb motiu de la celebració del 
Dia Internacional de la Infermeria que va servir 
per debatre els reptes del sector. Els ponents 
van destacar la importància de la formació en 
recerca per proporcionar les millors cures. En 
aquest sentit, Montserrat Gea, presidenta del 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Llei-
da, va posar en valor la campanya internacional 
Nursing Now i l’impacte que té aquesta pro-
fessió en la societat. “El col·lectiu d’infermeres 
som el més nombrós dins dels professionals de 
la salut d’arreu del món. És un col·lectiu àmpli-
ament feminitzat (el 80% som dones) i podem 
contribuir directament en l’economia dels paï-
sos, perquè un país més saludable és un país 
més productiu”, va explicar.

Segons va explicar Gea, la ràtio d’infermeres 
per habitant a l’Estat espanyol està per sota de 
la majoria de països europeus. La província de 
Lleida compta actualment amb 2.400 professi-
onals de la infermeria, una xifra “insuficient”, 
segons Gea. “Hi ha moltes infermeres i infer-

mers que es jubilaran en els propers 3 o 4 anys 
i la universitat no ofereix places suficients per 
cobrir les necessitats”.

La jornada, que va ser inaugurada pel gerent 
de l’ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran i Gestió de 
Serveis Sanitaris, Jordi Cortada; i la gerent de 
la Regió Sanitària de Lleida i Alt Pirineu i Aran 
del Servei Català de la Salut, Divina Farreny; va 
comptar amb la participació de Doris Grinspun, 
considerada una autoritat mundial de la infer-
meria. 

Grinspun és la gerent de l’Associació Professi-
onal d’Infermeres d’Ontario (Canadà) i la crea-
dora del programa  BPSO®. “La infermeria és 
central i primordial en el sector de la salut. S’ha 
de tenir més en compte en la presa de decisions 
pressupostàries i en la dotació de recursos”, va 
afirmar. “La investigació en bones pràctiques 
reverteix en una millor atenció als pacients i 
a les seves famílies. Un menor sofriment fruit 
de les bones pràctiques acaba repercutint en 
una menor despesa per al sistema de salut”, va 
concloure.[]

Dia Internacional de 
la Infermeria a l’HUAV

La formació en recerca, un dels grans reptes 
del sector de la infermeria
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EL PRESIDENT del COIB, Albert Tort Sisó; i 
Montserrat Gea Sánchez, la presidenta del 
COILL, van formalitzar l’acord a través del qual 
la corporació professional d’infermeres de Llei-
da contribuirà en la difusió dels diferents usos 
de la plataforma Infermera virtual, des de la 
promoció de la salut, i potenciarà en el seu en-
torn d’influència les iniciatives de promoció de 
la salut que du a terme el portal i que ofereix a 
ajuntaments i d’altres entitats.

Infermera virtual té acords amb diferents ajun-
taments, entitats, empreses i col·legis profes-
sionals als quals ofereix consells de salut que 
són compartits, per exemple, a través de canals 
RSS, campanyes o activitats presencials. És el 
cas del Consorci Sanitari del Maresme, l’Ins-
titut de Prestacions d’Assistència Mèdica al 
Personal Municipal (PAMEM), Fisiogestión, Mu-
tua Universal, MC MUTUAL i 16 ajuntaments 

de la demarcació de Barcelona. En la línia de 
col·laboració amb col·legis professionals d’in-
fermeres, el Col·legi Oficial d’Infermeria de les 
Illes Balears (COIBA) ja difon els continguts de 
la plataforma. Infermera virtual produeix tam-
bé les «Històries dels Bonsu» per al sistema vi-
deoinformador de Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB), vídeos amb consells de salut 
per a totes les edats que es veuen a les prop de 
2.600 pantalles a estacions de metro, trens, au-
tobusos i centres d’atenció a l’usuari de TMB.

Infermera virtual és un dels portals web d’infer-
meria referents a l’Estat per la qualitat dels seus 
continguts i la filosofia que suporta el projecte. 
La seva APP, gratuïta per a iOs i Android, ha 
estat la primera aplicació certificada pel Portal 
AppSalut de la Generalitat de Catalunya que 
assegura l’entorn segur i de confiança en l’ús 
i el contingut de l’aplicació.[]

El COILL promourà el 
portal Infermera virtual
Conveni entre els Col·legis de Barcelona i Lleida 
per a la promoció de la salut on-line
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Montserrat Gea, 
priMera inferMera 
al consell rector 
de la Universitat 

de lleida

LA PRESIDENTA DEL COILL 
ÉS LA NOVA VICERECTORA 
D’INTERNACIONALITZACIÓ

text MISSATGES

MONTSERRAT GEA I SÁNCHEZ serà la nova 
vicerectora d’Internacionalització de la Uni-
versitat de Lleida, com a membre de l’equip 
liderat pel rector, Jaume Puy, i tal com es va 
proclamar el passat 14 de maig.

Gea que és doctora en Infermeria i presi-
denta del COILL. Està especialitzada en re-
cerca qualitativa i polítiques de salut pública 
per la Bloomberg Faculty of Nursing de la 
Universitat de Toronto. En els últims anys ha 
traduït més de 20 guies d’evidència amb el 
suport de la RNAO (Registered Nurses Asso-
ciation of Ontario) i el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad per tal de 
millorar la transferència de coneixement. És 
consultora a la Unidad de Investigación en 
Cuidados de Salud (Investén-ISCIII) i conse-
llera del Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya. També, és investi-
gadora en els grup de recerca GESEC (UdL) i 
GRECS (IRBLleida). 

Curiosament, Gea és coatura de l’estu-
di, ressenyat per The Lancet, “Més par-
lar que actuar: gènere i diversitat ètnica en 
les principals universitats de salut pública”, 
en el qual es fa referència al sostre de 
vidre per a les dones i les minories èt-
niques en les universitats de Salut Pú-
blica.[]

priMera proMoció 
d’inferMeria del 
caMpUs d’iGUalada

ELS ESTUDIS ES VAN 
RECUPERAR A LA CAPITAL DE 
L’ANOIA AL 2015 DE LA MÀ 
DE LA UdL

foto i text Universitat de Lleida

UdL

LA PRIMERA PROMOCIÓ d’infermeres i in-
fermers del Campus Universitari Igualada-
UdL, 37 noies i nois, va recollir el passat 21 
de juny les orles acadèmiques en un acte al 
Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada. 

Marc Castells, alcalde d’Igualada, va qualifi-
car d’històrica la promoció després de més 
de 35 anys sense tenir-ne cap i va agrair a la 
UdL la seua aposta per Igualada.

Pel que fa al padrí de la promoció, Ramon 
Roca, president del Grup Ros-Roca i expresi-
dent del Consell Social de la UdL, va centrar 
el seu discurs en els valors que com a perso-
nes i professionals es necessiten, al seu pa-
rer, al llarg de la vida: la felicitat, la fidelitat 
a uns principis, l’autoestima, el compromís, 
la passió, la imaginació, les emocions, la va-
lentia, la intuïció, l’ambició, la sinceritat, la 
humilitat, la gratitud.[]



2019 AGOST  inf  67

fo
rm

ac
ió

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

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

Dates i horaris: 
Dies: 24, 29 i 31 d’octubre 
i 4, 6, 18 i 20 de novembre de 2019.
Matins: horari 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 7 i 
el 18 d’octubre 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
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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: Per determinar 
(octubre/novembre)
Durada: 6 hores presencials.

Lloc: COILL

Places: 8 per torn (matí o tarda).

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.

Per a més informació: 
coill@coill.org

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

Dates i horaris: Inici el febrer de 2020.
Els dilluns, al matí (6 dies: 4h/dia)
Hores lectives: 24.
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). 

PRESENTACIÓ
En els últims temps estem assistint a un can-
vi generalitzat en tots els nivells de la socie-
tat. També, el sistema de salut social enfronta 
grans reptes i les Tecnologies de la Informació 
i Comunicació en Salut (TIC) jugaran un paper 
fonamental per resoldre i/o pal·liar moltes de 
les necessitats derivades de l’envelliment de la 
població, de l’augment de la cronicitat amb el 
consegüent increment de la demanda d’aten-
ció sanitària o de l’accessibilitat als recursos sa-
nitaris; així com per suplir l’escassetat de recur-
sos econòmics i/o de personal sanitari qualificat 
i amb experiència. 
Els grans avenços actuals en cures estan lligats 
a la implantació de les TIC en el sistema de salut 
i és fonamental conèixer com fer-ne ús i la seva 
aplicació com a eines de millora de la pràctica 
clínica i assistencial diària; així com a eines edu-
catives, d’empoderament i de maneig de pato-
logies cròniques, tant per als pacients com per 
als professionals de la infermeria i de la salut, 
en general.

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

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

Per a més informació: 
coill@coill.org

curs COILL
LA SALUT DIGITAL: 
L’ÚS I APLICACIÓ 
DE LES TIC COM A 
EINES DE MILLORA 
DE L’ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA I EL 
BENESTAR DE LA 
POBLACIÓ



cursos COILL
ELS DRETS DE LES 
PERSONES A LA FI DE 
LA VIDA: LEGISLACIÓ  
VIGENT I DEMANDES 
DE LA DMD
Dates i horaris: 
Per confirmar

OBJECTIUS
• Formar les infermeres i infermers en els Drets de 
les persones a la fi de la vida, assolint coneixements 
sobre la legislació vigent (nacional i internacional) i 
les demandes que lidera l’Associació Dret a Morir 
Dignament (DMD). 
• El rol i la potenciació de les competències dels 
professionals de la salut per avançar en el dret de 
la mort digna.

ANÀLISIS I 
LABORATORI CLÍNIC. 
GUIA EUROPEA DE 
L’EXTRACCIÓ DE 
SANG VENOSA
Dates i horaris: 
Per confirmar

OBJECTIUS
• Expressió dels resultats de laboratori, concepte 
de l’interval de referència, revisió dels conceptes de 
sensibilitat, especificitat, valor predictiu...
• La petició i l’informe analític. 
• Revisió de la seguretat del pacient i el laboratori: 
- Casos clínics. 
- Preparació del pacient, dejú, posició, exercici. 
- Transport, conservació de mostres. 
- Efecte dels medicaments en les determinacions, 
fàrmacs i interferències. Diabetis, dislipèmies. 
Malalties infeccioses..

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