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PANDÈMIA (del grec pandemia, reunió de 
tot el poble). Epidèmia estesa a molts paï-
sos, o que ataca a quasi tots els individus 
d’un país.

Segons l’EPA (Enquesta Població Activa) 
els aturats són en aquest primer trimes-
tre de l’any gairebé 6.200.000 persones. 
Per aturar aquesta hemorràgia cal parar 
aquesta política d’austeritat que no té cap 
fonament i l’OMS ja ha dit que en aquestes 
situacions de crisi cal cuidar els sistemes de 
protecció social. El sistema sanitari no és 
patrimoni de ningú. És un sistema que s’ha 
construït durant més de trenta anys amb 
l’ajut de tots, per tant, és massa seriós el 
tema perquè amb aquesta crisi, la sanitat 
marxi pel forat de l’aigüera.

La frontera entre sanitat pública i privada 
sembla cada vegada més diluïda. Sembla 
com si els polítics segueixin fil per randa la 
famosa frase de William Shakespeare: Procu-
rant el millor espatllem sovint el que està bé.

Espanya s’ha posicionat com el segon país 
d’Europa que més gasta en sanitat privada, 
26.697 milions d’euros, la qual cosa supo-
sa un 26,4% de la despesa sanitària total, 
un percentatge només superat per Suïssa.

Com ens afecta aquesta pandèmia a les in-
fermeres? Doncs, en els darrers dos anys 
s’han destruït més de 20.000 llocs de tre-
ball infermers, i aquells que estan a l’atur 
no tenen expectatives de trobar un treball 
estable i encara més greu, els recentment 
graduats tenen com a única possibilitat 
l’emigració, perquè per a ells trobar un lloc 
de treball és, a dia d’avui, una alternativa 
inviable.

Doncs, què cal fer? Cal canviar les condi-
cions cada vegada més precàries en què 
els professionals de la infermeria hem de 
desenvolupar el nostre treball. Així mateix, 
i pel que fa al desenvolupament profes-
sional infermer, és absolutament prioritari 
aconseguir el desenvolupament definitiu, 
tant de la prescripció infermera com de les 
especialitats d’infermeria.

Millorar la qualitat dels serveis a un millor 
cost, fet que implicaria una notable redis-
tribució de tasques. Propiciar la capacitat 
resolutiva, la millor expressió clínica de 
l’eficiència, fet que ens portaria a una re-
definició de les professions. Eliminar des de 
la política sanitària, els entrebancs regula-
dors que puguin entorpir els canvis esmen-
tats: ens convé una ràtio infermera/metge 
d’1/4?

La baixa dotació d’Infermeria respecte a 
la medicina constitueix un desequilibri 
estructural endèmic. El nostre nombre 
d’infermeres per cada 100.000 habi-
tants continua entre els més baixos de 
l’Organització per a la Cooperació i el Des-
envolupament Econòmic (OCDE).

Cal revisar per complet els continguts admi-
nistratius de les consultes: fer les activitats 
administratives fora de les mateixes, qües-
tionar i compartir amb altres professionals 
totes les activitats autogenerades –bàsica-
ment, controls de crònics– inclosa la pròpia 
definició de malalt crònic (no hi ha control 
sense autocontrol) i implicar intensa-
ment les infermeres en l’assistència a 
les patologies agudes.[]pandèmia
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abril INVESTIGACIÓ SOCIAL. La pràctica del grup de dis-
cussió en la investigació social aplicada al camp de la salut. 
Impartit per Carlos Pereda i Miguel Ángel de Prada,
membres del col·lectiu IOÉ.[]

foto Rafa Gimena

MISSATGES
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maig 
ABORDATGE 
DE LA 
INCONTINÈNCIA 
URINÀRIA A LA 
CONSULTA DE 
LA LLEVADORA. 
REEDUCACIÓ 
PERINEAL I 
DISFUNCIONS 
DEL SÒL PELVIÀ. 
Impartit per M. 
Dolors Creus Pujol.
Llevadora ASSIR 
Lleida. CAP Balàfia-
Pardinyes i Secà de 
Sant Pere.[]

foto Bàrbara Chalamanch

MISSATGES
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maig ELECTROCARDIOGRAFIA PRÀCTICA PER A INFERMERIA. 
Impartit per Rafael Garrido Díaz, diplomat en Infermeria i Màster 
en Assistència al Pacient Crític i Emergències i en Atenció Integral al 
Pacient Crític i Emergències.[]

foto Josep Maria Garcia

MISSATGES
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Premi a la Millor 
Comunicació del Consell 
del Col·legi d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya

EN EL MARC del 9è Congrés de l’Associació 
Catalana d’Infermeria Pediàtrica, que va tenir 
lloc del 2 al 4 de maig de 2013 a Castellde-
fels, l’infermer col·legiat Miquel Flores del CAP 
Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere –juntament 
amb Elena Flores, Ernest Pons, David Figueres i 
Maria Flores– va rebre el Premi a la Millor Co-
municació pel treball titulat “Nutricon, utilitat 
d’una aplicació web en la prevenció i el tracta-
ment de l’obesitat infantil”. 

El comitè científic va valorar la innovació, la 
capacitat pedagògica i la utilitat de l’aplicació 
a l’hora de millorar la comunicació entre el 
professional sanitari i els infants i les seves fa-
mílies. El premi l’atorga el Consell del Col·legi 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya.[]
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“Més que mai son 
necessàries actituds 

com la perseverança 
que mostren els 

corredors de fons”

foto UdL

EL 10 D’ABRIL es va celebrar la II Jornada 
d’Infermeria i Fisioteràpia amb el lema “Els 
professionals d’Infermeria i Fisioteràpia son 
imprescindibles per a la societat”. La jornada 
va ser un èxit al assistir-hi 149 persones entre 
estudiants, professors, professionals de la salut 
i responsables de la gestió de centres sanita-
ris. Al llarg de la jornada, se’ns va transmetre 
que una REALITAT CANVIANT caracteritzada 
pels canvis sociodemogràfics (multiculturalitat, 
envelliment de la població cronicitat), les políti-
ques de contenció de despeses, la globalització 
i la tècnica aplicada a la salut, exigeixen SOLU-
CIONS INNOVADORES que es transformaran en 
OPORTUNITATS com han repetit tots els que 
van intervenir.

La jornada va ser dinàmica i durant el matí hi 
va haver temps per reflexionar sobre temes que 
responen a la realitat canviant i als esforços que 
s’exigeixen als professionals de la salut per tal 
d’adaptar-se sense perdre la seva identitat. Hi va 
haver un espai per la presentació de les millors 
comunicacions i finalment es va reconèixer la 
contribució al desenvolupament de la inferme-
ria i la fisioteràpia de les professores  M. Luisa 
Guitard, exdegana de la Facultat d’Infermeria i 
de la Pilar Allende, exdirectora del Departament 
d’Infermeria que, fins fa un mes, van ocupar els 
càrrecs. Juntament amb aquest reconeixement 

II Jornada
d’Infermeria i 

Fisioteràpia de 
la Universitat 

de Lleida
text Carmen Nuin.

Vice-degana de la Facultat d’Infermeria 

de la Universitat de Lleida (UdL).
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és van lliurar els premis a les millors comuni-
cacions i a les 3 millors fotografies que és van 
presentar a l’11è Concurs de Fotografia amb el 
mateix lema que la jornada.

Les dues conferències van captar l’interès del 
públic i van respondre a aquesta realitat can-
viant i al rol dels professionals. Per la primera 
ponència vam convidar Carme Campoy, fisiote-
rapeuta, màster en Desenvolupament i Coope-
ració Internacional que va impartir la conferèn-
cia amb el títol “Salut i malaltia. Una mirada 

des d’Àfrica”. La seva experiència de coopera-
ció en països africans com Gàmbia, junt a la 
seva formació li va permetre al llarg de la con-
ferència trencar mites i aproximar-se a la salut i 
a la malaltia des d’una altra visió.

La segona conferència va respondre als interes-
sos dels futurs professionals i als que malaura-
dament estan a l’atur. Iolanda Tabares, psicòlo-
ga, formadora i consultora de recursos humans 
va impartir la conferència “Com realitzar un 
currículum vitae (CV) per aconseguir feina”. 
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Conèixer quines son les característiques que 
fan que un CV no sigui un més i cridi l’atenció 
del responsable de recursos humans i esbrinar 
quines són les estratègies que cal desenvolupar 
en una entrevista van ser els eixos de la seva 
intervenció.

En relació a les comunicacions, se’n van rebre 
35, de les quals el comitè científic en va selec-
cionar 30 en format pòster i 5 comunicacions 
orals. D’aquestes últimes, 4 van rebre premis. 
Van ser les següents:
• Enfermería: ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos 
ven?, Y ¿qué queremos para nuestro futuro?
Autores: Gemma Espigares Tribó i Vanessa Díaz 
Hurtado.
• Utilitat de la relació d’ajuda en l’àmbit infer-
mera. Autora: Concepción Labadia Arenas.
• Taller de educación para la salud: alcohol y 
jóvenes. Autores: Gemma Espigares Tribó i Va-
nessa Díaz Hurtado.

• Tapiz rodante antigravitatorio en el futuro de 
la rehabilitación. Autores: Marius Florentin Ena-
chescu i Javier Texidó Sánchez.

Finalment cal destacar que el públic és va em-
portar de la jornada missatges esperançadors 
lligats amb aquesta visió d’oportunitat que hi 
ha en qualsevol situació de crisi. 

Més que mai són necessàries actituds com la 
PERSEVERANÇA que mostren els corredors de 
fons, que sense tenir les millors condicions fí-
siques, tenen IL·LUSIÓ, SOMNIS i assumeixen 
certa capacitat de RISC. La CREATIVITAT és un 
recurs que ens permet REINVENTAR-NOS i, fi-
nalment, la SOLIDARITAT amb l’altre i entre la 
professió farà que siguem professionals recone-
gudes per la societat. 

Us convidem a participar en la propera jornada 
que l’any vinent se celebrarà la setmana que 
coincideixi amb el 7 d’abril, Dia de la Salut.[]





14  inf  JUNY 2013  

conveni IRB Lleida

conveni

EL COL·LEGI Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL) sempre ha fet palès el seu com-
promís amb la recerca infermera. La convoca-
tòria de premis i beques és una de les línies de 
suport col·legials a l’activitat científica profes-
sional.

En el marc d’aquesta voluntat de recolzar les 
accions adreçades a promoure i millorar el co-
neixement, el COILL va sotscriure el passat mes 
de juny, un acord de col·laboració amb l’Institut 
de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEIDA).

El conveni recull l’aportació anual de 1.040 
euros, amb caràcter de donació, que el COILL 
fa als projectes de recerca que desenvolupa 
l’institut lleidatà.[]

El COILL 
col·labora 

amb... 

l’IRB 
Lleida

foto  Rafa Gimena

MISSATGES
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JOSEP MARIA CAMPS, PRESIDENT DEL COILL, AMB 

XAVIER MATIAS-GUIU, DIRECTOR DE L’IRBLLEIDA.

L’IRBLLEIDA és un Institut de Recerca en el 
que participen la Universitat de Lleida (UdL) i 
l’Institut Català de la Salut. Com a organisme 
mixt entre la Universitat i el sistema sanitari, 
l’IRBLLEIDA està compromés en avançar en la 
recerca biomèdica com a mitjà per millorar la 
salut de la població i facilitar una activitat as-
sistencial óptima en situacions de malaltia. La 
interacció entre els professionals d’ambdues 
institucions ha de permetre sinèrgies que facili-
tin aquesta tasca.

L’IRBLLEIDA està constituït per grups de re-
cerca de la Facultat de Medicina de la UdL, 
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
l’Hospital de Santa Maria i del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya a Lleida

Les seves activitats inclouen des de recerca bà-
sica fins a recerca en l’àmbit d’atenció primària 
i hospitalària, passant per la recerca traslacional 
pròpia de l’àmbit biomèdic.

Entre les seves propostes de futur més imme-
diates, en l’àmbit general:
• Consolidació de línies prioritàries transversals 
entre els tres àmbits de recerca (Bàsica, Transla-
cional i Clínico-Epidemiològica).

• Establiment de mecanismes de sinèrgies en-
tre els grups dels tres àmbits de recerca (Bàsica, 
Translacional-Aplicada i Clínico-Experimental).

• Política coherent de captació d’investigadors.

• Política coherent de captació de recursos.

• Potenciació de serveis científico-tècnics, que 
potenciïn els tres àmbits de recerca (Bàsica, 
Translacional-Aplicada i Clínico-Experimental).

• Programa d’interacció amb els altres inte-
grants del Parc Científic Tecnològic Agroalimen-
tari de Lleida.

• Interacció amb indústries de l’àmbit biomèdic 
o biotecnològic.

• Increment de la relació amb la societat civil.

(Font: www.irblleida.org)
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“Cada cultura i cada 
religió responen 
amb un patró i cada 
individu respon amb 
el seu propi model”

“Cada cultura i cada 
religió responen 
amb un patró i cada 
individu respon amb 
el seu propi model”
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Traducció 
i adaptació, 
cultural i 
lingüística, del 
PPSv2 al català 
i al castellà
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Reproducció
de l’estudi original

©COILL. tots els 
drets reservats

EVA BARALLAT
GIMENO
autora de l’estudi

Guardonada amb el
Millor Projecte de Recerca 
Infermera de Lleida 2012.
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TRADUCCIÓ I ADAPTACIÓ, CULTURAL I LINGÜÍSTICA, DEL PPSv2 AL CATALÀ I AL CASTELLÀ (Per Eva Barallat)

1. introducció
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TRADUCCIÓ I ADAPTACIÓ, CULTURAL I LINGÜÍSTICA, DEL PPSv2 AL CATALÀ I AL CASTELLÀ (Per Eva Barallat)

PPSv2
Palliative Performance Scale, versió 2.

Les diferències culturals, de valors, religioses i 
ideològiques fan que el tractament de la malal-
tia i les opcions sobre el naixement i la mort 
no puguin ser contemplades ni discutides amb 
neutralitat, sinó des de punts de vista marcats 
per creences i sentiments molt arrelats i profun-

dament discrepants1. Cada cultura i cada religió 
responen amb un patró i cada individu respon 
amb el seu propi model. Tot i així, es donen 
moltes dificultats per viure el procés de la mort 
i evitar el sofriment de morir2.

Els professionals que treballem en l’àmbit de les 
cures pal·liatives, acompanyem pacients i famí-
lies en situació de fi de vida.

Figura 1. Models organitzatius d’atenció als pacients oncològics i de CP proposats per l’OMS.
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L’Organització Mundial de la Salut (OMS)3, 
l’any 1990, va adoptar la definició proposada 
per l’Associació Europea de Cures pal·liatives 
(EAPC). Aquesta defineix les Cures pal·liatives 
com: “L’atenció total i activa dels pacients amb 
malaltia que no respon al tractament curatiu. El 
control del dolor i altres símptomes com pro-
blemes psicològics, socials i espirituals, és prio-
ritari”. Destaca que les cures pal·liatives (CP) no 
s’han de limitar als últims dies de vida, sinó que 
s’han d’aplicar progressivament a mesura que 
la malaltia avança i en funció de les necessitats 
de pacients i famílies (figura 1)4. Aquesta de-
claració intenta proporcionar a pacient i família 
un suport total i integral. Els objectius que es 
proposa es componen de tres pilars fonamen-
tals: Comunicació, Control simptomàtic i Su-
port familiar.

Més endavant, l’any 2002, l’OMS5 redefineix les 
cures pal·liatives com “una forma de millorar la 
qualitat de vida tant dels pacients que afron-
ten una malaltia que posa en risc la seva vida 
com de les seves famílies, gràcies a la preven-
ció i l’alleujament del sofriment a través d’un 
diagnòstic precoç, una avaluació adequada i 
l’adequat tractament del dolor i d’altres pro-

blemes tant físics com psicosocials i espirituals”. 
Les cures pal·liatives focalitzen l’atenció en el 
pacient i la seva família.

En definitiva, el principal objectiu en cures 
pal·liatives és ajudar als pacients i famílies a 
aconseguir la millor qualitat de vida6, entesa des 
de dos vessants fonamentals: la subjectivitat 
del pacient i la multi-dimensionalitat. Aquesta 
última inclou estat físic, funcional, emocional, 
social i espiritual7. Si és necessari, el suport tam-
bé haurà d’incloure el procés del dol. Aquest 
sistema d’atenció ha de tenir una concepció 
terapèutica activa, que superi la frase “no hi ha 
res més a fer”. donant una especial importància 
a l’ambient, ja que una atmosfera de respecte, 
confort i bona comunicació, és font de segu-
retat pel pacient. Es tracta d’oferir una atenció 
integral individualitzada i continuada.

L’organització de les cures pal·liatives ha 
d’incloure recursos específics, per permetre que 
en tots els àmbits, sigui possible una atenció de 
qualitat. Els recursos específics de CP estan de-
finits com aquells equips interdisciplinaris amb 
formació i vocació específiques que atenen 
exclusivament i en número suficient malalts 
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terminals amb criteris definits d’admissió, rea-
litzant atenció integral i continuada de malalts 
i família, amb un ús regular de protocols i do-
cumentació específics, activitats regulars de 
treball interdisciplinari i suport de l’equip, i que 
practiquen habitualment l’avaluació dels seus 
resultats terapèutics, la docència d’altres pro-
fessionals i la investigació, podent demostrar 
l’eficiència de la seva intervenció amb parà-
metres mesurables, ja en la comunitat, en els 
hospitals o en centres específics. Les activitats 
habituals són: Atenció hospitalària, domici-
liària, consulta externa, hospital de dia, atenció 
al dol de la família, reunions interdisciplinàries, 
docència, investigació i avaluació. L’Equip inter-
disciplinari amb formació és la base fonamental 
per proveir una atenció integral, i són les ne-
cessitats dels malalts i familiars les que han de 
condicionar la seva organització pràctica8.

El Pla Terapèutic Integral és el nostre mètode de 
treball, l’eina bàsica que organitza l’avaluació 
inicial de les necessitats del pacient, la plani-
ficació de la intervenció dels professionals i 
l’avaluació de les accions desenvolupades. Eng-
loba aspectes tècnics, relacionats amb situa-
cions clíniques i d’informació, aspectes ètics i 
aspectes instrumentals9.

Aquest Pla Terapèutic Integral precisa neces-
sàriament instruments d’avaluació per identifi-
car la situació clínica, funcional i emocional de 
pacient i família, conèixer els criteris de qualitat 
de vida i determinar el grau de competència del 
pacient. Tot això, per definir objectius i deci-
sions sobre l’actitud terapèutica a seguir10.

La infermeria és un element clau per aconseguir 
la major comoditat del pacient en fase termi-
nal, quan els objectius no poden ser mantenir 
la vida i restablir la salut. La tasca infermera 
anirà orientada a ajudar a conviure amb les 
diverses limitacions que la malaltia va provo-
cant en el pacient i a acompanyar la família en 
aquest procés11-12. Per tot això és necessari que 
la infermera en CP disposi d’unes competèn-
cies professionals, ètiques i legals, i així pugui 
desenvolupar accions, des del reconeixement 
normatiu dels drets dels ciutadans, en l’àmbit 
de l’atenció al final de la vida. Per poder rea-
litzar l’atenció pal·liativa, infermeria haurà de 
tenir unes competències bàsiques, consistents 
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en: formació bàsica en comunicació amb pa-
cient i família, coneixements sobre la malaltia 
i problemes que pot generar i disposició d’una 
actitud personal, equilibri i maduresa per poder 
acompanyar les persones en situació de fi de 
vida13-14-15.

Dins la pràctica ètica, la infermera participa en 
la presa de decisions terapèutiques del pacient 
en fase de fi de vida, reconeixent la complexi-
tat de la situació i la necessitat d’un abordatge 
multi disciplinar.

L’avaluació en CP és necessària per aproximar-
nos a la realitat del pacient en una situació de fi 
de vida i, al mateix temps, per poder organitzar 
de manera eficaç tota la informació referent al 
pacient i família16.

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 
afirma que: “la funció de la infermera és fona-
mental per unes cures pal·liatives destinades 
a reduir sofriment i a millorar la qualitat de 
la vida dels pacients moribunds i de les seves 
famílies mitjançant una prompta avaluació, 
identificació i gestió del dolor i de les necessi-
tats físiques, socials, psicològiques, espirituals 
i culturals”. És per això que cal remarcar que 
la infermera ha de contribuir a l’avaluació de 
totes les dimensions de la persona, juntament 
amb els altres professionals sanitaris que l’estan 
atenent. Una part de l’avaluació, és l’avaluació 
funcional. Per dur a terme aquesta valoració, 
existeixen diferents eines o instruments de me-
sura, que ens ajudaran a poder establir un estat 
basal funcional i a poder monitoritzar els canvis 
funcionals en la persona.

No existeix un consens clar de les característi-
ques que han de tenir els instruments de me-
sura, donada la diversitat d’àmbits per mesurar 
i la possibilitat també d’avaluar aspectes objec-
tius o subjectius. En canvi, sí que hi ha consens 
en unes propietats que han de reunir tots ells. 
Han de ser vàlids, fiables, sensibles als canvis i 
útils.

L’Escala Palliative Performance Scale (PPSv2) és 
una eina fiable d’avaluació funcional, que pro-
porciona un marc per mesurar l’evolució fun-
cional dels pacients que reben cures pal·liatives, 
al mateix temps que diversos estudis la consi-
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deren una bona eina predictora de mortalitat. 
L’escala original va ser dissenyada per unes 
infermeres canandenques. La versió 2 del PPS 
(PPSv2)17 és una adaptació del Karnofsky Per-
formance Scale (KPS)4-18-19 on la capacitat fun-
cional del pacient és dividida en 11 categories 
mesurades en nivells decrementals del 10%, 
des de pacient completament ambulatori i amb 
bona salut (100%) fins a Mort (0%). Els factors 
que diferencien aquests nivells es basen en cinc 
dimensions o paràmetres: deambular, nivell 
d’activitat, evidència de malaltia, ingesta oral i 
nivell de consciència.

Una particularitat del test és que no té en 
compte el lloc on es cuida el pacient, i per tant 
la seva utilitat pot ser en pacients ingressats en 
hospital o en pacients atesos a domicili. Tam-
bé es requereix un entrenament específic per 
poder-lo realitzar correctament.

Actualment està traduït oficialment al francès, 
japonès, alemany, tailandès i portuguès i vali-
dat a l’anglès20. 

Validar un instrument o escala, significa que 
manté les característiques psicomètriques 
amb les quals va ser dissenyat. En el cas d’una 
validació a un altre idioma es tracta de com-

provar que la versió traduïda del qüestionari 
compleixi determinades propietats psicomè-
triques en el mateix grau que el qüestionari 
original. Es considera la Validesa i la Fiabilitat, 
mesures essencials a l’hora de valorar la preci-
sió de l’instrument21. Aquest procés es realitza 
inicialment en l’idioma original i s’ha de rei-
terar quan s’altera l’estructura o quan canvia 
l’idioma en què s’aplica. Validar una versió en 
idioma diferent a l’original consisteix en adap-
tar culturalment el qüestionari al mitjà on es vol 
utilitzar i tornar a comprovar que conserva les 
característiques psicomètriques adequades per 
mesurar allò pel qual va ser dissenyat22-23-24. Per 
adaptar culturalment el qüestionari al medi on 
s’ha d’utilitzar s’han de tenir en compte les di-
ferències culturals i lingüístiques entre els paï-
sos. Principalment les trobem en les activitats 
relacionades amb el temps lliure, amb el treball 
i amb les relacions socials. També trobem di-
ferències en la manera d’explicar com s’ha de 
recollir la informació.

S’ha d’aconseguir doncs una equivalència lin-
güística i conceptual seguint una metodologia 
rigorosa25.

La justificació d’aquest treball es basa en què 
en cures pal·liatives és important tenir eines 
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d’avaluació funcional com el PPSv2, que per-
met ser administrat pel personal d’infermeria i, 
amb entrenament, també el pot administrar el 
Cuidador Principal. Disposar d’un qüestionari 
en català i en castellà, dissenyat per ser usat 
amb malalts en situació de fi de vida i que 
sigui fiable, pot facilitar el seu ús en la pràc-
tica clínica habitual. Si s’incorpora a la tasca 
diària, aquest instrument ens permetrà a tots 
els membres de l’equip, per un costat, portar 
a terme avaluacions funcionals sistemàtiques, 
i per l’altre, millorar les habilitats d’avaluació 
mitjançant l’observació en completar-lo de ma-
nera sistemàtica.

Ens plantegem com a hipòtesi, que el qüestio-
nari Palliative Performance Scale versió catalana 
(PPS-Cat) i versió castellana (PPS-Cas) manté les 
propietats psicomètriques de la versió original 
(PPSv2) creada al Victoria Hospice i és adequat 
per establir la situació funcional en els pacients 
oncològics en situació de fi de vida.

L’objectiu principal d’aquest treball 
d’investigació és la traducció i l’adaptació 
idiomàtica i cultural del Palliative Performan-
ce Scale version 2 (PPSv2) al català i al cas-
tellà, com a pas previ per fer la validació de 
l’eina.
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Es tracta d’un estudi prospectiu inferencial 
de validació. Traducció al castellà i al català, 
adaptació transcultural, validació i aplicació del 
qüestionari PPSv2.

L’instrument de mesura és el PPSv2 que es mos-
tra en l’annex 1, i ja s’ha explicat breument dins 
l’apartat de la introducció.

El procés de validació del PPSv2 al català i al 
castellà es va fer en tres fases (Taula 1).

Abans de començar estrictament la metodo-
logia i per assegurar-nos que els professionals 
que col·laboraven entenien bé la metodolo-
gia de l’ús del PPSv2, es van fer dues sessions 
de formació d’una hora de durada (a mode 
d’entrenament). També en aquesta sessió es va 
facilitar als professionals el full de recollida de 
dades.

Per avaluar la fiabilitat del qüestionari, ho vam 
realitzar en un estudi pilot i posteriorment en 
un estudi transversal en una mostra més gran.
Per realitzar l’estudi de camp, vam utilitzar els 
qüestionaris PPS-CAT i PPS-CAS.

2. material 
i metodologia

Taula 1. Fases del procés de Validació.
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ESTUDI PILOT

Els criteris d’inclusió van ser els següents:

• Pacients majors d’edat.
• Amb diagnòstic de neoplàsia sòlida en situa-
ció de malaltia avançada: es va considerar que 
tinguessin extensió loco-regional avançada o 
presència de metàstasis.
• En situació de cures pal·liatives: que estigues-
sin inclosos dins del programa d’UFISS-CP en 
el moment del reclutament. Es van reclutar 
pacients hospitalitzats per homogeneïtzar la 
mostra. Es van reclutar de manera consecutiva 
fins aconseguir una mostra de 15 pacients per 
poder aconseguir 60 valoracions.

L’Anàlisi de la fiabilitat. Es va calcular la fiabi-
litat Test-retest o intraobservador i la fiabilitat 
interobservador. Es va utilitzar la mesura de la 
concordança del coeficient de correlació intra-
classe (CCI).

Es van recollir les dades socio-demogràfiques

ESTUDI TRANSVERSAL

Els criteris d’inclusió per l’estudi transversal van 
ser els següents:

• Pacients majors d’edat. 
• Els pacients es van incloure a l’estudi a partir 
de juny de 2011, de manera consecutiva. 
• El tamany mostral va ser de 250 per un 
coeficient alfa esperat del 60%, una amplitud 
d’interval de 5%, una confiança del 95% i una 
taxa de pèrdues del 20%. Els pacients es van 
seleccionar de manera consecutiva fins a acon-

seguir la mida de la mostra.
• Amb diagnòstic de neoplàsia sòlida en situa-
ció de malaltia avançada: es va considerar que 
tinguessin extensió loco-regional avançada o 
presència de metàstasis. Vam agrupar els diag-
nòstics en sis categories.  
• En situació de cures pal·liatives: que estigues-
sin inclosos dins del programa d’UFISS-CP en el 
moment del reclutament. Aquests podien ser 
atesos en Consulta Externa o en hospitalització.

Es van recollir les dades socio-demogràfiques, 
avaluacions cognitives i funcionals.

Es va realitzar l’anàlisi de la validesa segons els 
lloc d’atenció (Consulta externa, hospitalització 
i urgències) i segons el nivell funcional (utilit-
zant PPS, KPS i Barthel). L’anàlisi estadística va 
fer-se mitjançant la variació no paramètrica de 
Kruskal-Wallis per a variables contínues i per la 
comparació de variables es va utilitzar el coefi-
cient de correlació de Pearson. 

Es va analitzar fiabilitat, mitjançant la mesura 
de la consistència interna (alfa de Cronback) de 
les diferents categories del test i depenent del 
lloc d’atenció.

Les dades van ser analitzades amb el sistema 
informàtic SPSS versió 18.0.

Com a consideracions ètiques, Es va sol·licitar 
l’autorització del propietari del copyright del 
PPSv2 (Victoria hospice, BC, Canada), per la 
validació al català i al castellà del test original.
L’estudi va ser autoritzat pel Comitè d’ètica i 
d’Investigació Clínica (CEIC) de l’HUAV i de 
l’Hospital Sta. Maria de Lleida.
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PRIMERA FASE
 
Es van obtenir tres versions del qüestionari en 
castellà i tres versions en català. En la segona 
versió es va incorporar també la traducció de 
les instruccions. Totes les traduccions van ser 
fetes per personal trilingüe (català, castellà i 
anglès).

SEGONA FASE

Es va fer l’adaptació cultural, lingüística i gra-
matical del test, consensuant una versió en ca-
talà (Taula 2) i una versió en castellà (Taula 3).

Com a resultat, i tal i com indiquen els lingüis-
tes, el test és intel·ligible.

3. resultats

Taula 3. PPS-CAT
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TERCERA FASE

Es va administrar el qüestionari a 15 pacients 
ingressats en el Servei d’Oncologia i atesos 
per l’equip de Suport de cures pal·liatives de l’ 
HUAV. Les característiques dels pacients als que 
s’administra el qüestionari (Taula 5).

Per analitzar  fiabilitat, es va administrar el test 
en dos moments diferents, amb 48 hores de 
diferència entre les valoracions. El total de valo-
racions del’estudi pilot va ser de 60. 

Taula 4. PPS-CAS

Taula 4bis. Resultat llegibilitat qüestionari PPS-Cat (Inflesz v1.0)i PPS-Cas
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Taula 5. Dades sociodemogràfiques Estudi Pilot

A partir d’aquesta mostra, es va avaluar 
(Taula 6):

• la fiabilitat Test-Retest o intraobservador i 
• la fiabilitat interobservador.

Taula 4. Propietats psicomètriques de la versió catalana del PPSv2
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S’ha desenvolupat aquest treball, amb la inten-
ció d’adaptar el qüestionari PPSv2 al castellà i al 
català i per poder validar-lo posteriorment en el 
nostre entorn. S’ha fet utilitzant els estàndards 
de bona pràctica clínica i pensant en la utilitat 
potencial de l’escala.

Sabem que aquest test va demostrar propietats 
psicomètriques adequades en la seva aplicació 
en l’idioma original, l’anglès. Com que presen-
tava una apropiada validesa per mesurar el ni-
vell funcional en pacients en situació de fi de 
vida, vam considerar convenient, traduir-lo i  
adaptar-lo al castellà i al català pel seu ús en la 
nostra població i pel seu ús en el context de la 
investigació i de la pràctica diària de les cures 
pal·liatives.

Les versions del PPSv2 que existeixen en altres 
idiomes i que les seves traduccions estan auto-
ritzades, es poden consultar a la pàgina web 
oficial del Victoria Hospic26:

Existeix una versió castellana de la Dra. Duarte, 
que es pot consultar en la web oficial del Vic-
toria Hospice, la vaig tenir en compte per fer 
aquesta validació, en tant que és una traduc-
ció al castellà (versió autoritzada a l’espanyol). 
Però, seguint el consell dels lingüistes, que opi-
nen que culturalment el castellà que es parla 
a  Centre-Amèrica és diferent al castellà que es 
parla a Espanya, no vaig utilitzar aquesta versió 
per l’adaptació cultural i vaig emprar l’escala 
original anglesa PPSv2.

Vam poder fer l’adaptació cultural a les dos 
llengües que parlem a Catalunya, obtenint 4 
versions en castellà i 4 en català. La segona 
versió, va ser la que es va sotmetre a  la traduc-
ció inversa. Durant el debriefing (entre tots els 
professionals que van fer les traduccions i els 
lingüistes), vam tenir dubtes sobre alguns con-
ceptes fins arribar a un consens. La llegibilitat i 
la intel·ligibilitat es va analitzar amb l’objectiu 

de disposar d’un text que es podés llegir i a 
més a més es podés entendre. El resultat de 
la llegibilitat va resultar ser normal pel Català 
i molt difícil pel Castellà. L’escala que estem 
validant, no és un test autoadministrat, sinó 
que l’ha d’usar personal entrenat prèviament 
o professionals sanitaris que treballin en cures 
pal·liatives i tinguin experiència en aquest ti-
pus de malalts. És per aquest motiu, que es va 
donar per adequada la llegibilitat, donat que 
el test no és un document que l’hagin d’usar 
els pacients, sinó que l’utilitzaran els professio-
nals. Els resultats de llegibilitat que hem trobat, 
corresponen als resultats que es troben en les 
revistes científiques escrites.

Un cop fetes les traduccions i les reunions de 
consens, es va fer l’estudi pilot per determinar 
la qualitat de l’adaptació cultural i per mesurar 
algunes de les propietats psicomètriques, com 
la validesa i la fiabilitat de la versió traduïda. Es 
van reclutar els pacients de manera consecu-
tiva sense la necessitat d’excloure’n cap. Tots 
els pacients avaluats, estaven hospitalitzats. 
L’objectiu en fer un estudi pilot amb pocs pa-
cients, respon a la necessitat de fer la validació 
lingüística en les dos llengües (català i caste-
llà), amb l’objectiu de comprovar que les dos 
versions PPS-CAT i PPS-CAS, podien utilitzar-se 
indistintament pels professionals, és a dir, que 
tots els sanitaris entenen el mateix, tant si està 
escrit en castellà com si ho està en català.

El temps entre valoracions va ser de 48 hores 
per què es va considerar que era el temps ne-
cessari perquè els pacients tinguessin una es-
tabilitat en la seva situació clínica i funcional, 
doncs que es tracta de pacients en situació de fi 
de vida. Per confirmar l’estabilitat clínica i fun-
cional dels pacients, es va administrar al mateix 
temps dos escales més d’avaluació funcional 
per poder descartar els pacients que havien 
sofert canvis en l’estat de salut a nivell funcio-
nal. El resultat va ser satisfactori, el càlcul de la 

4. discussió
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fiabilitat interobservador i Test-retest compleix 
amb les propietats psicomètriques necessàries 
per la seva utilització, donat que el Coeficient 
de Correlació intraclasse va ser superior a 0,80 
en els dos casos27. 

Per tant, podem dir que les puntuacions obtin-
gudes amb el test traduït tant al català com al 
castellà son lingüísticament equivalents i que 
ambdues versions es poden utilitzar indistinta-
ment. 

Els resultats son consistents entre els diferents 
observadors, i que aquests continuen essent 
consistents quan es mesuren en diferents 
moments. Tot i així, tal i com ja es descriu en 
l’article original que valida el PPS a l’anglès, 
aquesta eina s’usa habitualment com a eina 
de comunicació, i els professionals de les cu-
res pal·liatives, arriben a un consens del nivell 
de PPS després d’explorar individualment cada 
pacient. Per tant, aquests resultats confirmen 
el fet que diferents observadors posin valors 
similars sense haver-ho consensuat prèviament.

Després de recollir els resultats de l’estudi Pi-
lot, es va demanar als investigadors i experts, 
que jutgessin la capacitat del test per avaluar 
totes les dimensions que desitgem mesurar. 
Les avaluacions qualitatives dels investigadors 
participants en l’estudi, confirmen la validesa 
de contingut del qüestionari, és a dir, que el 
qüestionari mesura el que pretén mesurar.

Podem afirmar que els resultats preliminars ob-
tinguts en l’estudi pilot, suggereixen que amb-
dós qüestionaris (castellà i català), compleixen 
amb les propietats psicomètriques necessàries 

per la seva utilització. Això és el que va estimu-
lar a prosseguir la validació en un nou grup de 
pacients de forma prospectiva per confirmar de 
forma adequada la correcta fiabilitat i validesa 
del test. 

Els pacients que es troben en situació de fi 
de vida o de malaltia crònica avançada, son 
atesos pels equips de cures pal·liatives, i la 
gestió i planificació de les seves cures, les po-
dem dissenyar partint del nivell funcional del 
pacient sense que això pugui substituir el ju-
dici clínic. El PPS ens servirà per desenvolupar 
aquest Pla de Cures Anticipat, ja que permet 
agrupar els pacients en diferents etapes depe-
nent del seu nivell funcional. Donat que aquest 
test es pot utilitzar en els pacients que estan 
a casa seva, es pot monitoritzar la persona en 
tots els àmbits d’actuació i dissenyar diferents 
plans d’actuació depenent del nivell funcional 
que presenti. D’aquesta manera, l’objectiu as-
sistencial serà comú per tots els professionals 
que atendran el pacient, tant a domicili, com a 
Consulta externa, com hospitalitzat.

Trobem doncs les següents conclusions:
• La puntuació obtinguda amb el PPS-Cas i 
amb el PPS-Cat en pacients pal·liatius es corre-
lacionen bé amb les puntuacions de la versió 
original.
• La puntuació del test PPS-Cat i del PPS-Cas 
obtinguda en les valoracions dels pacients on-
cològics pal·liatius en unitats d’hospitalització 
es correlaciona bé amb altres mesures que de-
terminen el nivell funcional del pacient.

Disposem ja de la traducció i l’adaptació cultu-
ral i lingüística del PPSv2 al Català i al Castellà.[]
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XVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados
Lleida, del 12 al 15 de noviembre de 2013

PROGRAMA I INSCRIPCIONS
www.isciii.es/investen
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LA CELEBRACIÓ a Lleida, entre el 12 i el 15 de 
novembre de 2013, del XVII Encuentro Inter-
nacional de Investigación en Cuidados que or-
ganitza Investén-isciii, el centre de recerca de 
l’Institut de Salut Carlos III de Madrid, convo-
carà més de 700 professionals d’arreu del món 
vinculats a la infermeria i la recerca infermera.

PROGRAMA I PONENTS

El programa, que es pot consultar al web 
d’Investén (vegeu pàgina 35), ja ha confirmat 
l’assitència de ponents de prestigi mundial:

• Teresa Forcades. Llicenciada en Medicina 
per la Universitat de Barcelona i especialista 
en Medicina Interna per la Universitat de Nova 
York. Va realitzar estades a les Universitats de 
Harvard i Cambridge, on es va graduar com 
Màster DIVINITAS. La seva tesi va versar so-
bre les implicacions filosòfiques i els reptes del 
diàleg multicultural, en relació a les teories de C. 
Taylor i H.G. Gadamer.

•Hu Yan. Catedràtica de l’Escola d’Infermeria 
de la Universitat Fudan a Xangai, Xina. També 
és directora del Centre d’Infermeria Basada en 
l’Evidència, directora del Comitè Educatiu de 
l’Associació d’Infermeres de Xangai i membre 
del Comitè Xinès d’Educació d’Infermeria Su-
perior.

• Carmen Fuentelsaz Gallego. Diplomada 
en infermeria. Màster Oficial en Ciències de la 
Infermeria. Responsable de la investigació en 
cures de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron 
(Barcelona). Responsable de l’Àrea de Recerca 
i Innovació de la Unitat d’Investigació en Cures 
de Salut (Investén-isciii). Membre del Comitè 
Científic del Centre Col·laborador Espanyol de 
l’Institut Joanna Briggs per les Cures de Salut 
Basades en l’Evidència.

INCRIPCIONS ANTICIPADES AMB BONIFI-
CACIÓ I TALLERS

La inscripció al congrés es pot efectuar on-line, 
en totes les seves modalitats:
• Anticipada (abans de l’1 de setembre): 250€ 
(inclou un taller).
• Inscripció normal: 260€.
• Per a personal de l’ISCII, comissió consultora i 
institucions organitzadores: 210€ (sense taller).
• Estudiants de Ciències de la Salud de Grau i 
països en vies de desenvolupament: 150€.
• Inscripció ponent virtual: 90€ (només per ses-
sió on s’inclogui el seu treball).
•Taller: 30€.

El preu inclou l’assistència, el material i docu-
mentació, dinars i pausa-cafès. El transport i 
l’allotjament es poden contractar a l’agència 
oficial del congrés, Halcon Viajes (Tel. 973 27 
41 55. congresoslleida@halcon-viajes.es).

La Llotja, el Palau de 
Congressos de Lleida, 
acollirà el congrés
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HOSTLLEIDA, 
EL PROGRAMA D’HOSPITALITAT 
DEL COL·LEGI

HostLleida és l’hospitality program dissenyat pel 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida 
(COILL) -amb la Facultat d’Infermeria de la Uni-
versitat de Lleida i la consultoria de comunicació 
gastronòmica Como Pomona– per als assistents 
al XVII Encuentro Internacional de Investigación 
en Cuidados. 

El projecte té el suport econòmic de les admi-
nistracions locals –Ajuntament i Diputació–, 
així com la col·laboració tècnica dels patronats 
turístics –Turisme de Lleida i Ara Lleida–, amb 
l’objectiu de programar una sèrie d’activitats i 
visites que donin a conèixer l’atractiu de Lleida 
als assistents.

Entre les activitats programades, des de visites a 
patrimoni cultural, mostres de cultura popular i 

tradicional; fins a tastos gastronòmics de pro-
ductes agroalimentaris locals o sopars temàtics. 
Així doncs, es preveuen visites guiades a la Seu 
Vella i el Castell del Rei-La Suda, al Castell Tem-
pler de Gardeny o al Museu de Lleida. A més, 
pels que vulguin allargar l’estada a Lleida, s’han 
programat visites al territori i una panoràmica a 
peu a la ciutat de Lleida.

D’altra banda, Turisme de Lleida instal·larà un 
punt d’informació turística al hall de la La Llotja 
durant el congrés.

Les activitats i serveis, uns de caràcter gratuït i 
altres de pagament, estan oberts a tots els assis-
tents –siguin foranis o de Lleida–.

A partir del proper 15 de juny es podrà consul-
tar l’oferta a www.hostlleida.newscoill.com o al 
propi web del Col·legi, www.coill.org. També, 
es podrà fer reserva de les activitats on-line i, en 
alguns casos, fer el pagament via web.[]

foto Missatges
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DESPRÉS DE TRENTA ANYS treballant com a 
infermera al laboratori de microbiologia de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 
Lleida, M. Josep Isern només enyora una cosa 
de l’exercici de la seva professió: la relació direc-
ta i continuada amb el malat. Un contacte que 

l’apassiona i del què obté una petita dosi cada 
matí, ja que la primera tasca que fa en arribar 
al seu lloc de treball és fer extraccions de sang a 
les plantes de l’hospital. Una estona que apro-
fita al màxim i que l’ajuda a compensar aquesta 
absència de malalts que comporta la seva feina 

Tres dècades entre 
mostres, cultius...

Laboratori Microbiologia HUAV
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al laboratori. I és que M. Josep Isern és inferme-
ra per vocació. Una professió de la què gaudeix 
plenament, tot confessant que no li importaria 
tornar a treballar a planta posant, òbviament, 
els seus coneixements al dia.

L’entrada al món de la infermeria d’lsern no va 
ser directa, sinó que primer va recórrer altres 
camins. Quan va arribar el moment d’iniciar 
els estudis superiors, la M. Josep va decidir 
formar-se com a metgessa. Al no poder entrar 

a la facultat de medicina va fer les maletes i 
se’n va anar a Madrid on va matricular-se a la 
facultat de veterinària ja que, com ella explica, 
“el primer curs d’ambdues llicenciatures era 
comú”. Malauradamet, justament aquell any 
es va canviar el pla d’estudis i, des de primer 
curs, s’estudiaven assignatures específiques de 
la graduació. Després d’aquell primer any, Isern 
va tornar a Lleida i va dirigir-se a l’Hospital Arn-
au de Vilanova per sol·licitar una feina d’auxiliar 
de clínica, un treball que va aconseguir i, 
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El laboratori de 
Microbiologia de 
l’HUAV va analitzar 
noranta mil 
mostres al 2012
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curs, es va matricular per es-
tudiar infermeria a l’Escola 
d’Infermeria de l’Hospital Ar-
nau de Vilanova. Una escola 
de la què només van sortir 
tres promocions –la seva va 
ser la segona– i de la què M. 
Josep té un gran record per-
què “érem només catorze 
estudiants i teníem molta re-
lació, érem com una família”. 
Després de la formació supe-
rior i les pràctiques al mateix 
hospital, Isern va treballar a 
l’ambulatori de Prat de la Riba 
com auxiliar de clínica i, tot 
seguit, va entrar a l’Arnau de 
Vilanova com a infermera de 
planta, lloc que va ocupar tres 

anys. Transcorregut aquest 
temps, va anar al laboratori de 
microbiologia de l’Arnau de 
Vilanova per cobrir una baixa 
de manera puntual. Aquella 
substitució temporal va acabar 
convertint-se en la feina que 
ha realitzat, pràcticament, du-
rant tota la seva vida laboral. 
Una tasca que, confessa, no li 
va agradar al començament, ja 
que va suposar un canvi molt 
radical d’allò que havia fet fins 
aleshores. Una feina, però, a la 
què es va saber adaptar i de 
la què destaca el seu caràcter 
manual, pulcre i delicat. Una 
manera de fer que s’ha man-
tingut inalterable en els da-
rrers tres decennis.
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De tota la feina feta durant aquest anys, la M. 
Josep destaca la importància dels protocols de 
recollida de mostres elaborats per l’equip del 
laboratori. Uns protocols que s’actualitzen sis-
temàticament i que estableixen la manera òp-
tima de recollir les mostres que es cultivaran al 
laboratori. Una inadequada recollida pot com-
portar la impossibilitat d’analitzar la mostra o 
donar lloc a un diagnòstic equivocat. Complir 

els protocols és responsabilitat de les inferme-
res que es constitueixen, d’aquesta manera, en 
la baula fonamental d’una cadena que té com 
a objectiu trobar la causa que provoca les infec-
cions o saber si s’ha patit realment una infec-
ció, per exemple. Unes dades molt importants 
per la història clínica dels pacients i que poden 
determinar no només els tractaments presents, 
sinó també, els futurs.
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La correcta 
aplicació del protocol 
de recollida de mostres 
és fonamental



LABORATORI DE MICROBIOLOGIA 
DE L’HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

Noranta mil mostres durant el 2012. Aquest 
és el nombre de cultius que el laboratori de 
microbiologia de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida va analitzar l’any passat. 
Un xifra que dóna una idea del volum de tre-
ball dels catorze professionals que atenen les 
necessitats d’un centenar de pacients al dia de 
tota la província de Lleida i que analitzen unes 
500 mostres cada dia (de cada malalt se’n po-
den analitzar fins un màxim de 7). Una feina 
manual, gairebé artesanal i que requereix mi-
rament, exactitud, delicadesa i escrupolositat. 

Unes qualitats que emanen els professionals 
d’aquest laboratori entre els què hi ha quatre 
infermeres: Antonieta Solsona, Mercè Molluna, 
Rosa Biosca i M. Josep Isern. L’equip es comple-
ta amb dos farmacèutics, una metgessa, cinc 
tècnics de laboratori, una auxiliar de clínica i 
una auxiliar administrativa.

El laboratori de microbiologia, integrat dins del 
laboratori d’anàlisis clíniques dirigit per la Dra. 
Begoña Pérez, desenvolupa una feina singular 
que requereix unes condicions d’esterilitat i aï-
llament especials, ja que les mostres són sus-
ceptibles de ser fàcilment contaminades. Té 
com a objectiu l’estudi dels diferents camps 
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relacionats amb les malalties infeccioses que 
afecten l’ésser humà a través de la bacteriolo-
gia, micologia, parasitologia, micobacteris, vi-
rologia molecular i detecció directa d’antígens. 
L’horari de treball és de 7.30h a 15.00h, en 
dies laborables, amb una persona que treballa 
en torn de tarda. Els dies festius també es tre-
balla perquè les mostres no poden estar molt 
de temps sense sembrar-se. Per aquest motiu 
s’estableixen guàrdies i és treballa de 8 a 15h 
en dies de festa, dissabte i diumenges. El mèto-
de de treball es basa en la constitució d’equips 
de 2 o 3 persones on cada professional fa una 
determinada tasca. En aquest laboratori no hi 
ha res programat. El dia a dia determina com 
serà la jornada laboral i com s’ha de treballar. 
Una feina que culminarà amb la informació 
diagnòstica de cada mostra que emetrà el labo-
ratori i, per la qual, cal que les mostres objecte 
dels cultius bacteriològics siguin de qualitat per 
evitar errors o tractaments inadequats. 

Per aquest motiu, ja al 2001, l’equip del labora-
tori (format per N. Aixalà, J. Aramburu, R. Bios-
ca, M. Garcia, R. Garcia, M. Gómez, A. Guiu, 
M. Huertos, M. J. Isern, S. Josa, A. Manone-
lles, M. Molluna, R. Pallàs, P. Recuero, T. Solé, 
A. Solsona, S. Puértolas, M. Regué i A. Serra) 
va elaborar un protocol de recollida de mostres 
(vegeu pàgina 51) que s’ha anat actualitzant. 
La seva correcta aplicació resulta fonamental 
perquè els professionals del laboratori de mi-
crobiologia puguin realitzar la seva feina amb 
resultats òptims.[]
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Protocols de 
recollida de mostres 

per cultius 
bacteriològics

N. Aixalà
J. Aramburu

R. Biosca
M. Garcia
R. Garcia 

M. Gómez
A. Guiu

M. Huertos 
MJ. Isern 

S. Josa 
A. Manonelles 

M. Molluna
R. Pallàs

P. Recuero 
T. Solé 

A. Solsona 
S. Puértolas 

M. Regué 
A. Serra

INTRODUCCIÓ

El laboratori de microbiologia té com a objectiu 
l’estudi dels diferents camps relacionats amb 
les malalties infeccioses, que afecten l’ésser 
humà, mitjançant les següents branques: Bac-
teriologia, Micologia, Parasitologia, Micobacte-
ris, Virologia, Microbiologia Molecular i detec-
ció directa d’antígens.

• LA INFORMACIÓ DIAGNÒSTICA DEL LABORA-
TORI DE MICROBIOLOGIA DEPÈN TOTALMENT 
DE LA QUALITAT DE LA MOSTRA REBUDA.

• UNA MOSTRA MAL REALITZADA, POBRE-
MENT RECOLLIDA I MAL CONSERVADA, POT 
INDUIR A ERRORS DIAGNÒSTICS I A TRACTA-
MENTS INADEQUATS.

1. MOSTRES MICROBIOLÒGIQUES

• Necessiten ser recollides quan la situació clíni-
ca del malalt ho requereixi. 
• Síndromes com la febre o sospita de qualse-
vol procés infecciós, són indicatius de la conve-
niència de recollida de mostres.
• Les mostres per cultius, necessiten recollir-se 
abans del tractament antibiòtic.
• I, sí el malalt porta tractament, abans de la 
presa de l’antibiòtic.
• L’hemocultiu es recull quan el pacient presen-
ta un pic febril o quan el clínic ho considera 
necessari.
• Aquests són alguns dels motius pels quals les 
mostres microbiològiques no poden ser pro-
gramades.
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1.1 CONSERVACIÓ DE LES MOSTRES

• Estufa: 
líquids estèrils ( LCR, l.articular….) 
• Nevera: 
resta de mostres (hisops, orines, femtes…).
• Temperatura ambient: 
hemocultiu, ex. vaginal, ex. uretral i semen.

1.2 MANIPULACIÓ DE LES 
MOSTRES COMPARTIDES

• Les mostres han de ser manipulades en ma-
terial estèril.

2. HEMOCULTIUS

2.1 OBJECTIU
- Aïllament de qualsevol microorganisme pro-
ductor de bacterièmia.
- Identificar els agents casuals de la bacterièmia 
i la sensibilitat antimicrobiana.
- Detecció precoç de bacterièmies per instaurar 
o modificar el tractament antibiótic.
- Diferenciar la veritable bacterièmia de les pro-
duïdes per procediments erronis d’extracció o 
processament de la mostra.

2.2. INDICACIONS
- Febre alta acompanyada d’afectació de l’estat 
general i sense una causa clara que ho expliqui. 
- Estat de shock.
- Infeccions locals que es poden complicar amb 
bacterièmia (neumonia,meningitis,infeccions 
intraabdominals…)
- Presència de leucopènia, leucocitosis o trom-

bopènia no relacionat amb processos hema-
tològics.
- Altres.

2.3 EXTRACCIÓ, TRANSPORT 
I CONSERVACIÓ
2.3.1 Recollida de la mostra
- Rentat higiènic de mans.
- Guants estèrils.
- Desinfecció de la zona de punció.
- Extracció de 8 a 10 cm3 de sang per flascó.
- De la 1a extracció introduïu 8 cm3 de sang 
en el flascó anaerobi (tapa taronja) i 8 cm3 al 
flascó aerobi (tapa gris).
- De la 2a extracció introduiu 10 cm3 en el flas-
có aerobi.
- En els flascons pediàtrics es necessari d’1 a 
3ml de sang, inoculats en un sol flascó pediàtric 
aerobi (tapa rosa).
- Identificar les mostres amb les dades del 
malalt, hora i data d’extracció, fen constar qui-
na és la la o 2a presa de la mostra.
- Enviar les mostres al laboratori de Microbio-
logia on s’hauran de deixar a temperatura am-
bient fins el moment de l’anàlisi. Mai en nevera 
ni en estufa.
- Només es pot realitzar l’extracció a través d’un 
catèter quan se sospita que és el causant de la 
bacterièmia i, en aquest cas, s’ha de fer constar 
en el volant.
2.3.2 Recomanacions
- Eviteu l`entrada d`aire al flascó anaerobi i no 
canvieu l`agulla per inocular la sang al flascó 
aerobi. Sempre primer el flascó anaerobi. Si feu 
l’extracció amb el kit VACUTAINER, inoculeu 
primer el flascó aerobi i desprès el vial anaerobi.
- Feu un màxim de 3 hemocultius en intervals 
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PER CULTIUS BACTERIOLÒGICS

DE  M O S T R E S
mínims d’una hora. Així detectarem bacteriè-
mies intermitents i podrem descartar contami-
nacions accidentals.
- En procesos sèptics greus és millor realitzar les 
extraccions (2 com a mínim) en 1 hora i, fins i 
tot, fer les dues extraccions al mateix temps en 
braços diferents.
- Si el malalt rep tractament antibiòtic o cal 
iniciar-lo, feu l`extracció prèviament a la ins-
tauració de la medicació.
2.3.3 Important
- Identificar el volant de petició amb totes les 
dades del pacient, el diagnòstic o sospita de 
diagnòstic.
- Enganxeu en les botelles d’hemocultius les di-
ferentes etiquetes intentant no tapar el codi de 
barres dels flascons d’hemocultius.
- Desinfecció dels flascons i de la zona de 
punció.
- Només de manera excepcional podreu realit-
zar l’extracció a través d’un catèter i, en aquest 
cas, ho heu de fer constar en la petició.
- Guardar els hemocultius a temperatura am-
bient, mai en nevera ni estufa.

3. URINOCULTIUS

3.1 OBJECTIU
- Aïllament del microorganisme productor de 
bacteriúria.
- Recompte del nombre d’unitats formado-
res de colònies (UFC) que creixen per mililitre 
d’orina sembrada (urinocultiu quantitatiu).
- Identificació del microorganisme (qualitatiu).
- I antibiograma.

3.2 RECOLLIDA
• Micció espontània
- Recollir l`orina de primera hora del matí.
- Rentar els genitals amb sabó neutre.
- Separar els genitals externs perquè l’orina no 
entri en contacte amb les mans i els extrems 
del pot.
- Desestimar els primers 20 o 25 cc.
- Recollir la resta en un pot estèril de boca am-
pla.
- Si el pot estèril s’acompanya de dos tubs, 
ompliu-los i tireu el pot.
- El tub amb el tap blau porta un conservant 
per cultiu.
• Per sondatge vesical
- Sondar el pacient seguint correctament la tèc-
nica de sondatge.  
- Desestimeu la primera part de l’orina.
- Recolliu la resta amb un pot estèril i tanqueu-
lo correctament. 
• Amb bossa estèril (nens/nenes)
- Netejar la zona perineal amb sabó neutre 
abans de col·locar la bossa.
- Canviar de bossa cada 15-20 minuts si no 
s’ha recollit orina, repetint la tècnica de neteja i 
col·locació d’una nova bossa.
- Guardar el contingut de la bossa (orina) en 
recipient estèril.
- Tancar el pot correctament.
• En portadors de sondatge vertical
- Pinçament de la sonda.
- Desinfecció de la zona del catèter on es realit-
zarà la punció amb alcohol.
- Amb l`agulla i la xeringa punxar i aspirar de 
3 a 5 cc.
- Guardar l’orina dins d’un pot estèril.
- Netejar la sonda amb alcohol.
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• Per punció suprapúbica
- La tècnica ha de ser practicada per un espe-
cialista.
- La preparació del camp i l’asèpsia ha de ser 
tipus quiròfan.
- L’orina s’ha de guardar en un tub estèril.

3.3 TRANSPORT I CONSERVACIÓ
- Totes les mostres d’orina s’han de portar im-
mediatament a microbiologia. En cas contrari, 
s’han de mantenir en nevera, mai en estufa ni 
temperatura ambient.
- Identificar correctament la mostra i compro-
var les dades del volant de petició.

4. COPROCULTIUS

4.1 RECOLLIDA
- Orinar abans de recollir la femta.
- No recollir la femta amb paper higiènic ni la 
que estigui en contacte amb cel·lulosa.
- Recollir la mostra directament en el pot o uti-
litzar un orinal i recollir-la amb un depressor.
- Recollir la part de la femta amb més sang i 
mucosa. 

4.2 TRANSPORT
- Enviar la mostra en un recipient estèril per co-
procultiu.
- Per investigació de paràsits s’ha de guardar en 
un medi especial de transport.
- Sempre acompanyar la mostra amb el volant 
de petició.
- Totes les mostres de femta s’han de guardar 
en nevera.

5. INVESTIGACIÓ D’OXIÜRS 
(CINTA DE GRAHAM)

• Els ous del paràsit Enterobius vermicularis 
(oxiürs) es dipositen durant la nit al voltant de 
l’anus.
• Agafar la mostra a primera hora del matí, 
abans de llevar-se. 
• Col·locar cinta adhesiva transparent (celo) a 
l’anus uns minuts per la part engomada.
• Treure-la i enganxar-la en un portaobjectes.
• Enviar la mostra al laboratori de Microbiologia.

5.1 RECOMANACIONS

- Si en la primera mostra no es detecta la 
presència d’enteropatògens i es mantenen els 
símptomes, és convenient recollir dues mostres 
més.
- Quan es demani investigació de paràsits, 
s’han de recollir tres mostres de tres dies NO 
consecutius i mai del mateix dia.
- Anotar sempre les investigacions especials 
(clostridium difficile, perfringens, s. aureus…).
- Les mostres per detectar paràsits s’han de 
guardar en medi especial per paràsits.

6. ESPUT PER EXPECTORACIÓ

• Recollir l’esput preferentment pel matí.
• Abans, cal rentar la boca amb solució salina o 
aigua destil·lada estèril.
• Fer una expectoració profunda recollint 
l’esput directament en el pot estèril.
• Comprovar que la mostra no és saliva.
• La quantitat de mostra que es necessita és 
de 2 a 10 cc. 
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• Enviar juntament amb el volant de petició a 
Microbiologia o conserveu-lo en nevera. 

7. ESPUT PER INDUCCIÓ

• Recollir preferentment al matí en dejú i quan 
el pacient no pot expectorar.
• Inhalar de 15 a 20 cc de solució salina durant 
10 minuts amb nebulitzador.
• Realitzar drenatge postural o fisioteràpia res-
piràtoria.
• Recollir l’esput dins el pot estèril.

8. BAS, BAL I RASPALL BRONQUIAL

• Broncoaspirat (BAS). Aspirar secreccions res-
piratorias a través de fibrobroncoscopi, després 
d’introduir de 3 a 5 ml de solució salina.
• Rentat broncoalveolar (BAL). És el rentat d’un 
segment pulmonar amb ajuda del broncoscopi 
després d’introduir de 20 a 50 ml de solució 
salina. Més tard s’aspira el líquid.
• Raspall bronquial. Es realitza amb l’ajuda 
d’un catèter telescòpic que porta un petit ras-
pall bronquial amb el què fa un raspall de la 
mucosa bronquial del lòbul afectat.
• Una vegada obtinguda la mostra, enviar al 
laboratori de microbiologia o mantenir en ne-
vera.

9. FROTIS FARINGI

• Amb un depressor lingual, pressionar la llen-
gua cap a baix per observar els pilars de la fa-
ringe i la zona amigdalar. 
• Rotar l’escovilló per la zona inflamada o amb 
pus.

• No tocar amb l’escovilló la cavitat bucal ni 
les dents. 
• Portar a microbiologia o conservar en nevera. 

10. FROTIS NASOFARINGI

• Es necessita un escovilló prim flexible amb 
medi de transport. 
• Introduir l’escovilló fins la part posterior de 
la fossa nasal. 
• Roteu lentament l’escovilló per la paret de la 
fossa nasal. 
• Introduïu l’escovilló dins el medi de transport. 
• Enviar al laboratori de microbiologia o man-
tenir en nevera. 
• Aquest tipus de mostra és la indicada per cul-
tiu de Bordetella.

11. FROTIS URETRAL (DONES)

• Recollir la mostra a primera hora del matí o 
després d’una hora de l’última micció. 
• Netejar la zona amb gasses estèrils. 
• Introduir l’escovilló fi i flexible uns 2 cm dins 
la uretra i roteu per la paret. 
• Enviar la mostra juntament amb la petició 
al laboratori o conserveu-la a temperatuara 
ambient o nevera si la demora és superior a 2 
hores. 

12. EXSUDAT VAGINAL, ENDOCERVICAL

• Introduir l’espècul, sense lubricar (sinó és 
possible, humitejar amb aigua estèril). 
• Amb un escovilló recolliu la mostra de la zona 
on hi hagi més exsudat. 
• Conservar la mostra a temperatura ambient 
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o en nevera si la demora és superior a 2 hores. 
• Quan es processi la mostra vigilar l’edat de 
la pacient.

13. FROTIS VAGINO-RECTAL

• L’objectiu d’aquesta mostra és fer un cultiu 
per detecció del streptococcus agalactiae. 
• Es realitza en dones en l’últim trimestre de 
l’embaraç. 
• La sembra es fa en un medi selectiu (medi de 
granada). 
• Si el cultiu és positiu, s’ha de fer profilaxis per 
evitar que el neonat es contagiï durant el part.

14. FROTIS O EXSUDAT URETRAL (HOMES)

• Netejar el gland, retirant el prepuci, amb ai-
gua i sabó neutre. 
• Recollir l’exsudat si es produeix. 
• Sinó, introduïu l’escovilló flexible 2 cm dins el 
meat, rotant suaument per les parets. 
• Recollir la mostra a primera hora del matí o 
després d’una hora de l’última micció. 
• Portar la mostra amb la petició al laboratori 
de microbiologia o bé, conservar-la a tempera-
tura ambient o nevera si la demora és superior 
a 2 hores.

15. CULTIU DE SEMEN

• Netejar la zona del gland amb sabó neutre i 
aclarar amb aigua. 
• Eixugar amb gasses estèrils. 
• Recollir el semen després d’una estimulació 
sexual directament dins el pot. 
• Tancar el pot correctament. 

• Portar la mostra el més aviat possible al labo-
ratori de microbiologia.

16. EXSUDAT DE FERIDA

• Rentar la zona al voltant de la ferida amb 
sabó neutre i aclarir amb abundant solució sali-
na, si la ferida és molt bruta. 
• Netejar l’accés de l’exsudat amb solució salina. 
• Agafar la mostra de la part interna de la feri-
da, si és possible recollir-la amb agulla i xeringa, 
sinó amb escovilló. 
• Col·locar la mostra dins el tub o l’escovilló, 
procurant no contaminar-la. 
• Conservar en nevera. 

17. LCR

• Efectuar el rentat higiènic de mans. 
• Utilitzar guants estèrils. 
• Col·laborar amb el facultatiu en la realització 
de la tècnica. 
• Desinfectar la zona de punció. 
• Prèmer la zona on s’ha realitzat la punció 
amb gases estèrils. 
• Identificar els tubs i enviar al laboratori. 
• El tub per bacterio s’ha de conservar en estufa. 
• Per PCR, micobàcteris, bioquímica…, en ne-
vera. 

18. LIQUIDS ORGÀNICS ESTÈRILS: 
articular, pleural, peritoneal…

• Desinfectar la zona on es farà la punció. 
• Aspirar el líquid amb agulla i xeringa. 
• Desinfectar els taps dels flascons i utilitzar 
una agulla estèril per introduir el liquid. 
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• Guardar el líquid dins els flascons 
d’hemocultius. 
• Recollir líquid en un tub estèril per realitzar 
altres determinacions (bioquímica, PCR, cultiu 
micobàcteries…). 
• La mostra que es recull en vials d’hemocultius 
s’ha de mantenir a temperatura ambient, mai 
en nevera ni estufa.  
• El tub estèril per altres proves s’ha de conser-
var en nevera però, per a cultiu bacteriològic, 
en estufa. 

19. MOSTRES PER CULTIU ANAEROBI: 
abscessos, ferides, PTA, PAAF…

• Recollir la mostra de la part interna de la fe-
rida, si és possible amb agulla i xeringa, sinó 
amb escovilló. 
• Quan hi ha una sospita d’infecció per ger-
mens patògens anaerobis, la recollida de mos-
tra s’ha de realitzar en un medi de transport 
especial per anaerobis. (Aquest medi el facilita 
el laboratori de microbiologia). 

20. FROTIS CONJUNTIVAL

• Humitejar l’escovilló en solució salina. 
• Passar-lo per la conjuntiva. 
• Utilitzar un escovilló per a cada ull. 
• En cas d’obstrucció del conducte lacrimal, 
s’ha de pressionar i recollir l’exsudat.
 
21. FROTIS ÒTIC

• Generalment no és una mostra representativa 
dels gèrmens existents en l’oïda mitjana.

• Netejar l’oïda externa. 

• Recollir la mostra de la part purulenta o in-

flamada. 

• Si hi ha un abscés, aspireu el contingut. 

• Utilitzar un escovilló per cada oïda. 

• Enviar cada escovilló amb un volant de peti-

ció, sempre un volant per mostra.

 

22. CULTIU DE CATÈTER INTRAVASCULAR

• Retirar l’apòsit del catèter. 

• Col·locar-se guants estèrils. 

• Desinfectar la zona propera al punt d’inserció 

del catèter. 

• Retirar el catèter amb pinces estèrils. 

• Tallar amb les tisores estèrils la part distal del 

catèter (3-5cm) i guardar-lo dins un pot o tub 

estèril. 

• Portar-lo al laboratori o conservar-lo en ne-

vera. 

23. MOSTRES DE LA UFIN

• L’infecció nosocomial és un procés infecciós 

adquirit pel pacient durant la seva estada en 

un hospital, independement de la causa del seu 

ingrés. 

• Les causes més freqüents són: 

- Manca d’higiene. 

- Contagi. 

- Disminució de defenses. 

- Maniobres sanitàries. 
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23.1 MOSTRES UFIN
• Frotis rectal. 
• Frotis nasal. 
• Frotis d’aixella. 
• Frotis faringi. 

23.2 PROCESSAMENT
• La recollida, transport i conservació és la ma-
teixa que qualsevol altra mostra. 
• La sembra en medi selectiu d’ACINETOBACTER 
i M.A.R.S.A (S. aureus resistent a meticil·lina) fa 
que aquestes mostres es processin diferent.

24. MOSTRES PER CULTIU DE FONGS

• No aplicar cap pomada antifúngica en un pe-
ríode de 4 dies. 
• Netejar amb alcohol de 70º la pell, l’ungla, 
el cabell… 
• La recollida de la mostra cal que la reatlizi el 
dermatòleg. 
• Sembrar en medis especials per aïllament de 
fongs. 
• Incubar les sembres durant prop d’un mes. 
• Control setmanal dels possibles cultius po-
sitius. 
• Identificació del fong per part del microbiòleg. 
• Antifungigrama si cal.
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MISSATGES

cap BALÀFIA,
PARDINYES,
SECÀ DE 
SANT PERE
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INAUGURAT EL 2 de maig de 1991, el Centre 
d’Atenció Primària –ABS Lleida 4– dóna cober-
tura en l’actualitat als barris de Pardinyes, Balà-
fia i Secà de Sant Pere. 

Ubicat al carrer Vidal i Codina –en una moderna 
zona d’equipaments municipals, junt al Pavelló 
Barris Nord i l’Escola Oficial d’Idiomes– va ser el 
primer CAP de Lleida, junt amb el de l’Eixample, 
en adaptar el seu funcionament a la Reforma 
d’Atenció Primària (Decret 137/1984). 

A més, des del 1991, és Centre Docent de Pre-
grau –per a estudiants d’infermeria i medici-
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na–; i des del 1993, també de Postgrau –per a 
llevadores residents (LLIR) i MdFiC.

L’equip d’Atenció Primària del centre compta 
entre els seus professionals amb vint diploma-
des d’Infermeria (DUI) i dues llevadores que 
a més d’atenció diària, participen en progra-
mes preventius i de seguiment adreçats a la 
promoció del benestar i la salut de la pobla-
ció. L’objectiu principal, l’obtenció dels millors 
resultats possibles mitjançant l’equilibri de la 
qualitat tècnica, de servei i de les persones, 
optimitzant-ne els recursos.
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HORARIS

El CAP Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere obre 
tots els feiners, de dilluns a divendres, ininte-
rrompudament des de les 8 del matí a les 8 
del vespre. Fora d’aquest horari, els festius i els 
caps de setmana, els usuaris poden adreçar-
se al Centre d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP) de Lleida –depenent també de l’Institut 
Català de la Salut– ubicat a la rambla de Ferran 
i on també treballen alguns del professionals 
del CAP.

L’OLGA TEIXIDÓ SENAR, 

ADJUNTA DE DIRECCIÓ DEL 

CAP BALÀFIA-PARDINYES-SECÀ DE SANT PERE.
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Aquest CAP té una població assignada de 
29.936 persones, de les quals 5.586 són infants 
i 24.350 adults. En xifres globals, el 15,55% 
dels seus usuaris supera els 64 anys i el 15,65% 
són nouvinguts.

De les 20.000 persones ateses cada mes, 6.400 
reben l’atenció de l’equip d’infermeria que es 
compon de 15 infermeres d’adults, 5 de pedia-
tria i 1 auxiliar de clínica. De fet, cada infermera 
té assignades 1.600/1.800 persones adultes, 
rati que baixa fins als 1.050/1.200 pacients, en 
cas de l’atenció pediàtrica.

Una de les peculiaritats del CAP Balàfia-Pardin-
yes-Secà de Sant Pere és l’àmplia zona geogrà-
fica que abasta delimitada per plaça Europa, 
Alcalde Porqueres (fins a final del sòl urbà), 
Verge dels Desemparats, Verge del Blau, límit 
del sòl urbà fins al Secà de Sant Pere, Llibertat, 
Camí de Marimunt (fins límit sòl urbà), límit del 
sòl urbà cap a l’est, carretera d’Albesa, Vidal i 
Codina, límit del Pla Parcial de Pardinyes, antiga 
carretera de Corbins, límit del sòl urbà, Glorieta 
de Font i Quer, Av. Pearson, Av. Tortosa, Av. del 
Segre i línia del ferrocarril de Barcelona a Sara-
gossa, la porció oriental de la partida de Balàfia 
(considerant com a línia divisòria la carretera de 
Lleida a la Val d’Aran); i les partides Montcada, 
Cunillàs, Camp Rodó, Grealó, Jesuset, La Cort, 
Llívia, Marimunt, Pardinyes Altes, Pardinyes Bai-
xes, La Plana i Serrallonga.[]
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PROGRAMES

Activitats Preventives en l’Edat Pediàtrica.
Programa dirigit a tots els nens/nes de edats compre-
ses de 0 a 14 anys. Realitzat en consulta per les 5 
UBAs (Unitat Bàsica d’Atenció) de Pediatria.

Programa NEREU
En col·laboració amb personal d’INEFC, promou hà-
bits de vida i exercici físic saludables.

Programa SALUT I ESCOLA
Dues infermeres relitzen atenció e intervencions en 3 
IES a adolescents d’educació secundària.

Programa ATDOM 
(Atenció Domiciliaria al Malalt Crònic)
Intervenen totes les infermeres de medicina General, 
basat en l’atenció a domicili.

Programa d’Atenció a la Cronicitat
Se centra en la detecció, seguiment i control de pa-
cients amb patologia crònica (MPOC, Insuficiència 
Cardíaca, HTA, IRC, Obesitat, DM....)

Programa de Deshabituació del Tabaquisme
Intervenen tres infermeres un cop per setmana cadas-
cuna, oferint ajuda per deixar de fumar.

Programa Pacient Expert
El programa se centra en seleccionar usuaris amb 
una mateixa patologia. El professional d’infermeria 
s’encarrega de seleccionar el grup, del què n’escollirà 
un pacient a qui donarà formació. Una vegada pre-
parat, serà aquest qui farà les sessions al grup, sota 
la supervisió del professional d’infermeria. L’objectiu 
és compartir experiències, informació i dubtes sobre 
la seva malaltia.

Programa d’Atenció a la Comunitat
Es vertebra amb la treballadora social del centre i tres 
infermeres. Mante la relació amb la nostra comunitat, 
per tal de detectar necessitats de salut i poder plani-
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ficar activitats adreçades als grups de població que 
ho requereixin. Per exemple, xerrades a grups de les 
AAVV. Des de l’inici de la seva activitat el CAP Balàfia-
Pardinyes-Secà de Sant Pere col·labora amb la Fira 
d’Entitats de l’AV de Pardinyes i també, amb el grup 
de dones de l’AV de Balàfia.

Programa d’Incontinència Urinària
Basat en l’educació de la musculatura del sol pelvià, 
una infermera  i una llevadora realitzen intervencions 
individualitzades i grupals.

Programa PAFES
Programa d’hàbits de vida i exercici físic que s’està 
endegant conjuntament amb el CAP-Rambla Ferran.

Programes d’Educació Grupal:
Preparació per la Criança: 
Dirigit per una llevadora i una infermera de pediatria. 
Contingut: tècniques de massatge infantil i sessions 
teòriques de cures del nadó i puerperi. 
6 sessions per grup.
Deshabituació del Tabaquisme: 
Dirigit per tres infermeres de MG. 
10 sessions per grup
Atenció al Pacient Crònic: 
Diabetis Mellitus+HTA: 
Dirigit per dues Infermeres de MG. 
4 sessions per grup.
Treball de Sol Pelvià:
Dirigit per una llevadora i destinat a usuàries en puer-
peri; i per una infermera de MG per a la resta.

SERVEIS ADDICIONALS

Anàlisis Clíniques
TAO (Teràpia d’Anticoagulació Oral)
Espirometries
MAPA (Monitoratge Ambulatori de la Pressió Arterial)
Electrocardiogrames
ITB (Índex Turmell Braç).[]
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EQUIP D’INFERMERIA DEL CAP BALÀFIA, 
PARDINYES, SECÀ DE SANT PERE (Maig 2013)

Alba Quer, Xaro
Referent d’Educació Grupal
Espirometries

Artigues Barberà, Eva

Domínguez Torres, Esther
Referent de Pla de Cures
Referent del Programa d’Incontinència Urinària

Escolà Mesalles, Pepita
Referent d’Educació Grupal

Farré Riera, Pilar
Referent de TAO
Referent de Formació Continuada

Fernández Borreguero, Albert
Referent de Salut i Escola
Referent de Nereu
Membre de la Comissió de Salut Comunitària
Referent de TICs

Flores González, Miquel
Referent del Programa PETAL

Lloret Capdevila, Alba
Referent del Programa PAFES
Membre de la Comissió de Salut Comunitària
Referent del Programa POCS

Martínez Orduna, Miguela
Professora associada UdL

Morell Pardo, Marta

Navarro Blasco, Peña
Referent del Programa de Deshabituació 
del Tabaquisme
Referent Cirurgia Menor

Navarro Cascon, Àngels
Referent del Programa de Deshabituació 
del Tabaquisme
Referent de MAPA
Referent de Laboratori

Olivé Masolet, Tere
Referent de Vacunes

Pera Santandreu, Margarida
Referent  de la Comissió de Salut Comunitària

Quintas Pérez, Isabel

Roure Murillo, Rosa
Referent de Pacient Expert
Referent del Programa de Deshabituació 
del Tabaquisme
Referent de Cronicitat

Soca Pueyo, Marta
Referent de Cures d’Infermeria
Espirometries

Solé Isanda, Montserrat
Referent d’Endocrí
Referent de Cronicitat

Suárez Magaña, Laura
Referent de Qualitat
Referent de Salut i Escola

Teixidó Senar, Olga
Adjunta de Direcció
Referent de Vacunes
Referent E-Cap Pediatria i Vacunes.[]
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LES ELECCIONS al Deganat de la Facultat 
d’Infermeria de la Universitat de Lleida 
(UdL) han posat al capdavant de la institu-
ció un infermer col·legiat.

El professor Joan Blanco Blanco és doncs, 
des del passat 13 de febrer de 2013, el 
degà prenent el relleu de M. Luisa Guitard 
Sein-Echaluce.

Blanco és diplomat en Infermeria i Màster 
en Ciències de la Infermeria per la UdL. 
Després d’haver treballat a l’Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova i a l’Hospital 
de Santa Maria, al 2009 s’incorpora a la 
Facultat, on ha estat coordinador del Grau 
d’Infermeria i director del Postgrau Univer-
sitari d’Atenció Integral a la Persona amb 
Ferides Cròniques. També forma part del 
Grup d’investigació en envelliment salu-
dable.

Al marge de la universitat, forma part del 
Consell Consultiu del Grup Nacional per 
a l’estudi i assessorament en úlceres per 
pressió i ferides cròniques .[]

Joan Blanco Blanco, 
nou degà de la Facultat 
d’Infermeria de Lleida

eleccions

És col·legiat i relleva M. Luisa Guitard

foto Missatges
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11è Concurs de Fotografia
Facultat d’Infermeria de la UdL

L’ONZENA edició del Concurs de Fotografia de la Facultat d’Infermeria de la Uni-
versitat de Lleida (UdL) ha estat enguany convocada sota el lema “Els professio-
nals d’infermeria i fisioteràpia són imprescindibles per a la societat”. 

Els premis –que es van lliurar el 10 d’abril, en el marc de la II Jornada d’Infermeria 
i Fisioteràpia (vegeu pàgina 10)– van ser per a les instantànies “Junts Avancem”, 
de Clara Bergé Ortínez (primer); “Preparant-me pel meu primer vol”, de David 
Besó Tudel (segon); i “Avançant davant les adversitats”, d’Anabel Díaz Expósito.

El concurs, adreçat a professionals, professorat i estudiants –dels àmbits 
d’infermeria i fisioteràpia– compta amb el suport de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova, Gestió de Serveis Sanitaris, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida i el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya; a més de la col·laboració 
de Semic, Sanimedic Group Suministros Médicos, Dimets Tecnología Médica, 
Enraf Noius Fisioterapia y Rehabilitación y Bar Restaurante Lola.[]

click
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PRIMER PREMI: “JUNTS AVANCEM”.

foto Clara Bergé Ortínez
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SEGON PREMI: “PREPARANT-ME PEL MEU PRIMER VOL”.

foto David Besó Tudel
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TERCER PREMI: “AVANÇANT DAVANT LES ADVERSITATS”.

foto Anabel Díaz Expósito
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El Màster Universitari en Recerca en Salut és de caràcter científic i té per objec-
tiu capacitar els professionals de la salut en competències relacionades amb la 
metodologia de la investigació.

Aquests coneixements es vinculen a línies del Doctorat en Salut de la Universitat 
de Lleida a través de tres itineraris (envelliment saludable, investigació clínica i 
epidemiològica i Investigació crítica en salut) que permetran, a aquells alumnes 
que desitgin completar els cicles acadèmics, desenvolupar la seva tesi doctoral.

El màster es desenvolupa mitjançant un sistema de docència semipresencial  
que permet compaginar-lo amb l’activitat laboral i els compromisos personals, 
a més d’oferir la possibilitat de realitzar la matrícula a temps parcial.

CONTINGUTS
• Metodologia de la investigació qualitativa en salut
• Metodologia de la investigació quantitaviva en salut
• Investigació avançada en salut
• Envelliment saludable
• Investigació clínica i epidemiològica
• Investigació crítica en salut
• Comunicació i transferència de resultats en investigacions en salut
• Treball de fi de màster
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màster universitari 
RECERCA EN SALUT

UdL

El professorat està format per docents nacio-
nals i internacionals de reconegut prestigi que 
aporten la seva experiència en investigacions 
realitzades en altres països.

Dirigit a professionals de l’àmbit de ciències de 
la salut.

INFORMACIÓ
http://www.masterenrecercasalut.udl.cat
recerca.salut@infermeria.udl.cat

Els alumnes amb titulacions de grau que cursin 
aquest màster tenen accés directe a les línies de 
doctorat. Els que procedeixen de diplomatures 
hauran de consultar la via d’accés en el mo-
ment de cursar la matrícula.[]

(60 ECTS)
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màster universitari 
EDUCACIÓ PER A LA SALUT 

UdL

Aquest màster pretén capacitar el professional 
perquè esdevingui especialista en educació per 
a la salut i pugui respondre com a expert a les 
demandes sobre aquest tema des dels diferents 
nivells i àmbits d’intervenció. Per això, el profes-
sional haurà de:
 
1. Adquirir i actualitzar el coneixements i les ha-
bilitats del camp de l’educació per a la salut.

2. Planificar amb eficàcia programes i activitats 
d’educació per a la salut, en l’àmbit individual, 
familiar, de grup i comunitari.

3. Estar capacitat per a la intervenció reflexiva i 
crítica en educació per a la salut.

4. Desenvolupar actituds professionals positives.

CONTINGUTS
• Fonaments teòrics de l’EpS  
• Psicologia i pedagogia de la salut 
• Comunicació, innovació i creativitat 
• Fonaments metodològics en EpS
• Metodologia de l’avaluació en EpS 
• Intervenció grupal i comunitària 
• Estratègies de gestió en EpS 
• Treball Fi de Màster
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(60 ECTS)Dirigit a professionals de les Ciències de la Sa-
lut, Ciències Socials i Ciències de l’Educació.

INFORMACIÓ
www.mastereducaciosalut.udl.cat
ssaez@infermeria.udl.cat 
973702462

Els alumnes amb titulacions de grau que cursin 
aquest màster tenen accés directe a les línies de 
doctorat. Els que procedeixen de diplomatures 
hauran de consultar la via d’accés en el mo-
ment de cursar la matrícula.[]
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màster universitari 
INFERMERIA ESCOLAR on-line

El Màster en Infermeria Escolar neix amb l’objectiu de potenciar els coneixements pe-
dagògics, les habilitats didàctiques, les competències tècniques i les destreses neces-
sàries per tal de preparar el professional infermer per al disseny i desenvolupament 
d’intervencions educatives i assistencials de qualitat en el centre escolar, i capacitar-lo 
en l’acompliment de les diverses funcions que es poden dur a terme en aquest àm-
bit. Així, se’l converteix en un agent d’innovació i de dinamització pedagògica en la 
salut escolar. 

A Espanya, la infermera escolar està institucionalitzada a tots els col·legis o centres 
d’educació especial i actualment es va introduint progressivament als col·legis ordi-
naris d’algunes comunitats autònomes.

El màster, en modalitat on-line i amb caràcter professionalitzador, està estructurat en 
sis mòduls (formació de formadors –disseny i impartició–, salut escolar, recerca qua-
litativa i quantitativa en infermeria i elaboració d’un projecte), fent especial èmfasi 
en el mòdul de salut escolar.

DESCRIPCIÓ
Modalitat: On-line
Crèdits: 60 ECTS 
Idioma: Castellà

TITULACIÓ
Títol de màster en Infermeria Escolar expedit per IL3-UB.

DURADA I HORARIS
Del 7 de novembre de 2013 al 14 de desembre de 2014.
Horari: On-Line.
a excepció d’un taller presencial a IL3-UB 
(C/ Ciutat de Granada, 131. 08018 Barcelona)

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Col·legiats del COILL: 2.250 euros
No col·legiats: 2.470 euros
Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org.[]

IL3 UB
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POSTURA VITAL I RELAXACIÓ. 
IOGA APLICAT A LA TASCA INFERMERA
Acreditat amb 4.2 crèdits. Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

OBJECTIUS

• Estudiar la fisiopatologia de l’estrès, així com 
els efectes curatius que es produeixen quan la 
persona es capaç de relaxar-se.

• Aprendre a utilitzar diferents tipus de tècni-
ques de respiració i relaxació.

• Saber ensenyar aquestes tècniques de re-
laxació i respiració als pacients dins de la tasca 
assistencial: ambulatòria, domiciliària o hospi-
talària.

• Emprar les tècniques de ioga com a eina 
d’autocontrol mental i emocional.

• Experimentar com l’educació de la postura 
corporal millora l’estat d’ànim.

• Ensenyar a controlar l’ansietat i l’estrès gene-
rats en el pacient en l’aparició d’una malaltia, 
així com en les diferents intervencions mèdi-
ques i en el període d’hospitalització.

• Identificar i reconduir les tensions generades 
a la tasca assistencial.[]

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

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

Professora: 
Sara Solans

Durada: 
34 hores.
 
Dates i horaris: 
6, 16, 18, 23, 25 i 30 de setembre
2 i 7 d’octubre de 2013. 
De 17.15h a 20.15h.

Lloc: 
Centre de Teràpies Naturals de Lleida. 
Alcalde Sol, 5.

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). 
Ingrès al c.c.- 2100-0301-14-0200144499 (cal 
que hi consti nom i cognoms). Es retornarà el 
80% de la matrícula a les col·legiades en situa-
ció d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 150 euros. 
Ingrés al c.c.- 2100-0301-14-0200144499 (cal 
que hi consti nom i cognoms).

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula de l’1 al 31 d’agost 
del 2013, bé per telèfon al 973 24 37 60 o bé 
per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org.

foto Shutterstock©para Sara Solans
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