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La infermeria, com a disciplina madura i diferenciada i com a professió per si mateixa, aplega el grup 
més gran del món de professionals de la salut i, com a pràctica, està present en tots els contextos 
sanitaris, la qual cosa té un efecte significatiu en la qualitat del cuidatge de les persones, la guarició i 
els resultats mèdics.

Que els professionals d’infermeria i en nombre suficient són essencials per a la salut de la població 
mundial és una evidència reconeguda mundialment. L’accés equitatiu als necessaris serveis de salut de 
bona qualitat no pot aconseguir-se sense un nombre adequat d’infermeres preparades idòniament.

Aquest és el missatge que el Consell Internacional d’Infermeres (CIE) ha proposat difondre per a la 
celebració de la Diada Internacional de la Infermeria 2014 del passat dilluns 12 de maig i que nosaltres 
celebrem avui (15 de maig). Es tracta de posar l’accent en el millor dels recursos de la salut: els seus 
professionals. Els professionals infermers de la sanitat i en les condicions en què s’ha d’exercir per oferir 
la màxima excel·lència.

Tenint en compte que és el grup més nombrós i més proper al pacient, les infermeres tenim una gran 
responsabilitat pel que fa a la millora de la salut de la població.

Els pacients tenen major probabilitat de morir després de procediments quirúrgics comuns quan són 
atesos en hospitals amb altres càrregues de treball d’infermeria i menor proporció d’infermeres titula-
des, això és el que conclou la investigació més gran sobre infermeria i eficàcia hospitalària realitzada 
a Europa fins ara, amb els resultats que va publicar The Lancet el passat 26 de febrer: “els nostres 
resultats subratllen el risc pels pacients que podrien sorgir com a resultat de les retallades de personal 
d’infermeria, en virtut de les recents mesures d’austeritat, i suggereixen que un major èmfasi en la for-
mació del personal d’infermeria podria reduir les morts hospitalàries”. Això és el que diu la professora 
Linda Aiken de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Pennsilvània (Estats Units), que va dirigir la 
investigació.
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La dotació de personal d’infermeria (càrrega de treball) i els nivells de formació van variar àmpliament, 
tant entre països com entre hospitals dins de cada país. Les relacions mitjanes de pacient a infermera 
van variar des del 12,7 a Espanya i el 10,8 a Bèlgica, al 6,9 a Irlanda i el 5,2 a Noruega. A Espanya i 
Noruega, totes les infermeres tenien el títol de llicenciatura, en comparació a la mitjana de només el 
10% a Suïssa i el 28% a Anglaterra.

Així doncs cal posar en relleu la importància d’una bona planificació dels recursos humans i el seu vin-
cle amb la seguretat del pacient, mesurar eficaçment la càrrega de treball de les infermeres i planificar 
una dotació segura és l’única forma de garantir la seguretat i la qualitat de les cures.

L’escassetat d’Infermeres en molts països és evident. També en els nostres hospitals i centres de sa-
lut. La solució no està només a augmentar el nombre de professionals sinó en aconseguir “Entorns 
de Treball Saludables”. Entorns que afavoreixin la pràctica professional i proporcionin a tots els seus 
membres les condicions físiques, psicològiques, socials i organitzatives per a protegir i promoure la 
salut i la seguretat amb la màxima garantia. Entorns capaços d’atraure i retenir els professionals més 
ben qualificats. Entorns en els quals treballar és aprendre i compartir.

Des del nostre Col·legi, exigim als nostres gestors promoure i disposar dels mitjans i condicions ne-
cessàries perquè les Infermeres de la nostra comunitat accedeixin a entorns laborals saludables i en 
nombre suficient per poder desenvolupar les seves funcions amb les millors garanties en benefici dels 
mateixos pacients.

Amb el desig d’aconseguir-ho, en nom propi i en el de la Junta de Govern del Col·legi, us 
desitjo una bona Diada Internacional de la Infermeria![]
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discurs de josep maria camps, president del COILL, amb motiu de la Diada de la Infermeria 2014.

per a la salut
 vital
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LES INFERMERES LLEIDATANES van celebrar, el 
passat 15 de maig de 2014, la Diada Interna-
cional de la Infermeria amb la realització de di-
ferents actes organitzats des del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL). 

JORNADA REIVINDICATIVA La jornada es va ini-
ciar amb el discurs i benvinguda del president 
del COILL, Josep Maria Camps, que va destacar 
en el seu discurs inaugural (vegeu pàgines 4 i 
5), l’evidència que “els professionals d’inferme-
ria i en nombre suficient són essencials per a la 
salut de la població mundial”, en clara al·lusió 
a l’efecte de les retallades en matèria de salut 

que situa ja el rati pacients/infermera d’Espanya 
en el 12,7, molt lluny del 6,9 d’Irlanda o del 5,2 
de Noruega.

LA CONFERÈNCIA D’ISABEL GOICOLEA sobre 
els Avenços en la resposta a la violència de gè-
nere en el sistema sanitari de l’estat espanyol i 
les dificultats generades per les mesures d’aus-
teritat va ser l’acte central de la jornada. 
Goicolea, doctora en Epidemiologia i Salut Pú-
blica i Màster en Investigació en Salut Repro-
ductiva i Sexual, va dissertar sobre les relacions 
de gènere, la violència contra la dona, la salut 
dels joves i dels drets sexuals i reproductius; 

Isabel Goicolea:

“En l’àmbit de 
formació en 
prevenció de la 
violència de gènere, 
el col·lectiu infermer 
és el més motivat”

“Amb xifres de 
l’OMS: 1 de cada 
3 dones ha estat 
o serà víctima de 
violència gènere, al 
menys una vegada 
en la seva vida”
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centrant-se especialment en com han afectat 
en la lluita contra la violència de gènere les re-
tallades en la sanitat pública. 
La ponent va voler destacar que tot i que “en 
l’àmbit de formació en prevenció de la violència 
de gènere, el col·lectiu infermer és el més mo-
tivat”, amb les retallades, resulta difícil que les 
professionals de la infermeria puguin accedir a 
l’esmentada formació bé sigui per la manca de 
recursos o perquè no es pot conciliar l’horari 
laboral amb els plans formatius per manca de 
personal suplent en els centres de treball.
Amb xifres com les publicades per la Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS) que manifesten 

que 1 de cada 3 dones ha estat o serà víctima 
de violència gènere –al menys una vegada en la 
seva vida–; Goicolea va alertar de l’increment 
de conductes violentes entre la població més 
jove i va incidir en què “el 47% dels protocols 
recull la importància de NO contactar amb 
l’agressor de violència de gènere”.
Isabel Goicolea ha treballat durant onze anys 
en la promoció dels drets sexuals i reproductius 
en la regió amazònica de l’Equador i és inves-
tigadora de la Unitat d’Epidemiologia i Salut 
Global de la Universitat Sueca d’Umea, tot i que 
actualment es troba a la Universitat d’Alacant 
com a investigadora convidada desenvolupant 

Iraida Gimeno va exposar els 
resultat de l’estudi sobre Fatiga 
Crònica, becat l’any passat
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MEMBRES DE LA JUNTA DEL COL·LEGI 

AMB ISABEL GOICOLEA, PONENT 

CONVIDADA A LA DIADA 2014.
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una investigació sobre la resposta sanitària a la 
violència d’un company íntim a Espanya.

HOMENATGE A LES INFERMERES JUBILADES. 
Tal com és tradicional, la celebració de la Diada 
de la Infermeria va incloure l’homenatge a les 
infermeres col·legiades jubilades durant l’any 
anterior (2013). 
Així doncs, es va fer el reconeixement a Cristina 
Alija Torrejón, Dolores Barbosa Seoane, Maria 
Barqué Camps, Carme Bonifaci Colilles, Ángeles 

Capacete Novo, María José Colomina Cases, Tri-
nidad Fondevila Turmo, Josefa F. Fuentes Oliva-
res, Dominica Ginestà Cleries, Alba Jové Utgés, 
Dolors Macià Penella, M. Teresa Mas Urgell, Àn-
gels Masich Aloy, Remei Masobé Flinch, Núria 
Mesalles Pifarré, Consuelo Pérez Bueno, Rosa 
M. Pla Campas, M. Carmen Sánchez González, 
Joaquín Ferrándiz Calvo, Teresa Sarret Giralt, 
Llúcia Solsona Almacellas, M. Antònia Solsona 
Sentís, M. Dolors Vilaplana Mora, Rosario Gali-
tó Penella, Isabel Costafreda Piqué i Lidia Orrit 

Iago Enjo,
guanyador del
3r Premi 2014

Nuria Navarro,
guanyadora 

de la Beca 
2014

Yolanda Subirada,
guanyadora del
2n Premi 2014
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van estar obsequiades amb un ram de flors i la 
insígnia del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida.

IRAIDA GIMENO, guanyadora de la 3a Beca al 
Millor Projecte de Recerca Infermera (2013), va 
presentar els resultats del seu estudi Síndrome 
de fatiga crònica: identificació de variables as-
sociades a l’aparició de la malaltia, treball que 
es recull en aquesta publicació (pàgina16).

PREMIS I BEQUES 2014 Com a cloenda de la 
Diada, el president i el secretari del Col·legi van 
fer públics els guanyadors del XXII Premi d’In-
vestigació d’Infermeria de Lleida i del benefici-
ari de la 4a Beca al Millor Projecte de Recerca 
Infermera 2014. 
El Segon Premi va ser pel treball Relación entre 
la ansiedad preoperatoria y las complicaciones 
postoperatorias en pacientes intervenidos a tra-
vés de cirugía mayor ambulatoria, de Yolanda 
Subirada Dalmau; mentre que el Tercer Premi 

JORDI BALLESTÉ, DIRECTOR DE PROCESSOS DE L’HOSPITAL DE SANTA MARIA, 

I JOAN BLANCO, DEGÀ DE LA FACULTAT D’INFERMERIA, VAN PARTICIPAR A LA DIADA.



Alba Jové Utgés

Àngels Masich Aloy

Dolores Barbosa Seoane

Lidia Orrit Bajona

Ángeles Capacete Novo

Consuelo Pérez Bueno

Josefa F. Fuentes Olivares

Maria Barqué Camps
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Trinidad Fondevila Turmo

M. Dolors Vilaplana Mora

M. Teresa Mas Urgell

Rosa M. Pla Campas
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va reconèixer l’estudi presentat per Iago Enjo 
Pérez sobre Red social y discapacidad en los 
mayores de 75 años residentes en la comuni-
dad. El primer premi va quedar desert.
En relació a la 4a Beca, enguany ha estat conce-
dida a Núria Navarro Vinuesa pel projecte de 
l’estudi L’aplicació tòpica d’oli d’onagra després 
de l’administració d’azacitidina subcutània dis-
minueix les reaccions locals cutànies? que po-
drà desenvolupar en els propers mesos gràcies 
a la dotació econòmica del COILL.

La Diada va finalitzar amb un refrigeri per a tots 
els assistents.[]

NOMBRÓS PÚBLIC VA ASSISTIR A LA DIADA I HOMENATGE A LES 

INFERMERES JUBILADES EL 2013.



“Viure en una 
situació econòmica 
difícil pot afavorir 
l’aparició de la 
Síndrome de 
Fatiga Crònica i 
empitjora la situació 
de les persones 
afectades un cop 
diagnosticades, 
que veuen disminuït 
el seu nivell social 
i augmentada la 
problemàtica 
laboral”

“Viure en una 
situació econòmica 
difícil pot afavorir 
l’aparició de la 
Síndrome de 
Fatiga Crònica i 
empitjora la situació 
de les persones 
afectades un cop 
diagnosticades, 
que veuen disminuït 
el seu nivell social 
i augmentada la 
problemàtica 
laboral”
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estudi

Síndrome de 
Fatiga Crònica: 
identificació de 

variables associades 
a l’aparició de

la malaltia

IRAIDA GIMENO I PI és l’autora 
de l’estudi “Síndrome de fatiga 
crònica: identificació de varia-
bles associades a l’aparició de la 
malaltia” –guardonat amb la 3a 
Beca al Millor Projecte de Recer-
ca Infermera 2013 que atorga 
el Col·legi Oficial d’Infermeres i 
Infermers de Lleida.

Gimeno és diplomada en Infermeria 
i màster universitari en Recerca en 
Salut (Ciències de la Infermeria).[]
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IRAIDA
GIMENO I PI
autora de l’estudi

3a Beca al Millor Projecte 
de Recerca Infermera 2013
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SIGLES I ABREVIATURES
AIAQS: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut 

AINE: Antiinflamatoris No Esteroides 

AVD: Activitats de la Vida Diària 

CDC: Center for Disease Control and Prevention  

CEIC: Comitè d’Ètica  d’Investigació Clínica 

CHR: Corticotropina Alliberadora 

CMBDAH: Conjunt Mínim Bàsic de Dades d’Altes Hospitalàries 

CMV: Citomegalovirus 

DE: Desviació Estàndard  

DSM-IV:  Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals 

EBV: Virus d’Epstein-Barr  

EM: Encefalomielitis Miàlgica 

EUA: Estats Units d’Amèrica 

EVA: Escala Visual Analògica 

EVE: Esdeveniments Vitals Estressants 

FM: Fibromiàlgia 

IC: Interval de Confiança 

IMC: Índex de Massa Corporal 

INE: Institut Nacional d’Estadística  

IPAQ: Qüestionari Internacional d’Activitat Física 

IQM: Intolerància Química Múltiple 

HHV-6: Virus Herpes Humà 6  

HPA: Eix hipotalàmic-hipofisiari-adrenal 

HSM: Hospital Santa Maria 

HVC: Virus Hepatitis C 

OMS: Organització Mundial de la Salut 

OR: Odds Ratio 

PSQI: Qüestionari de Pittsburg de Qualitat de la Son 

RCA: Registre Central d’Assegurats

SCI: Síndrome del Còlon Irritable 

SF-36 : Qüestionari de salut Short Form - 36 

SFC: Síndrome de Fatiga Crònica  

SIDA: Síndrome Immunodeficiència Adquirida 

SMF: Síndrome de Dolor Miofascial 

SQM: Síndrome Químic Múltiple 

STM: Síndrome Articulació Temporomandibular 

TCC: Teràpia Cognitiu Conductual  

UHE: Unitat Hospitalària Especialitzada 

XRMV: Virus Xenotròpic Murino relacionat amb la leucèmia 

foto  INGIMAGE
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SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA: IDENTIFICACIÓ DE VARIABLES ASSOCIADES A L’APARICIÓ DE LA MALALTIA (Per Iraida Gimeno i Pi)

1. introducció

La Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) també 
anomenada encefalomielitis miàlgica (EM), i 
pel que es recomana el nom combinat EM/SFC 
és una malaltia classificada per la Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS) amb el número 
G93.3. en el CIE-10, dins del grup de malalties 
neurològiques. El terme encefalomielitis miàl-
gica (EM) fou introduït a principi dels anys 30 
pels científics del Royal Free Hospital de Londres 
per descriure aquelles situacions en que es pre-
sentaven símptomes epidemiològics i neurolò-
gics (1,2). Un grup de consens canadenc (3), 
consideraven que la SFC i l’EM pertanyen a la 
mateixa entitat patològica, que són una ma-
laltia orgànica, fisiopatològica i multisistèmica 
que existeix tant des d’un punt de vista esporà-
dic com epidèmic. 

El terme Encefalomielitis Miàlgica és una des-
cripció mèdica basada en els supòsits inicials 
sobre la malaltia, miàlgia definida com a dolor 
muscular, inflamació del cervell, en general de 
la medul·la espinal. D’aquí el significat literal, 
que és el dolor muscular amb inflamació del 
cervell i la medul·la espinal.  

Actualment, els Criteris de Consens Internacio-
nal (4) proposen (tot i encara no tenir validació 
oficial pel Center for Disease Control and Pre-
vention - CDC), recomanen usar únicament el 

terme “encefalomielitis miàlgica” (EM), ja que 
asseguren que és més apropiat i correcte per-
què indica una fisiopatologia subjacent. També 
és coherent amb la classificació neurològica de 
l’EM a la Classificació Internacional de Malalties 
de la OMS.  

És una síndrome d’etiologia heterogènia, fins 
a l’actualitat poc coneguda i probablement, 
multifactorial. Els seus orígens i els seus límits 
encara avui en dia no són clars (5). El que sí està 
clar, és que no és d’aparició recent i que segu-
rament, faci molt temps que existeix. De fet, es 
troben referències de persones amb excessiva 
fatigabilitat de causa no evident en textos tan 
antics com el Codi d’Hammurabi, que data del 
s. XII a.C (6). Ha estat definida per científics de 
molts països i en diferents èpoques, fet que ha 
comportat la utilització de denominacions molt 
diferents: neurastènia 7 epidèmica, neuritis ve-
getativa epidèmica, malaltia d’Islàndia, malaltia 
de Akureyri, malaltia de Royal Free, encefalomi-
elitis infecciosa aguda o miàlgia. 

Al llarg del segle XIX i XX es descriuen alguns 
casos semblants a epidèmies de SFC. A mit-
jans del s. XIX, l’internista americà Austin Flint 
(1862-1886) descriu la “fatiga nerviosa” com 
un esgotament nerviós. El psiquiatra George 
M.Beard (1839-1883) utilitza el terme “neuras-
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SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA: IDENTIFICACIÓ DE VARIABLES ASSOCIADES A L’APARICIÓ DE LA MALALTIA (Per Iraida Gimeno i Pi)

tènia”. A finals del segle XIX es reconeix certa 
relació entre algunes infeccions i la neurastènia. 
Ja al s. XX, a finals dels anys 40 es relaciona la 
fatiga amb la mononucleosis infecciosa i durant 
la dècada dels 50 es relaciona amb la brucel-
losis, on s’observa una clínica persistent de fati-
ga i alteracions neuropatològiques (7). L’interès 
per la SFC s’incrementa a principis dels anys 80, 
una malaltia on a més a més dels símptomes 
neurològics, el símptoma principal és la fatiga. 
Sorgeixen comparacions amb la neurastènia 
com a conseqüència de les nombroses sem-
blances, però el possible rol de virus o altres 
microorganismes va ser examinat. L’absència de 
causes conegudes, va fer que fos considerada 
com un desordre psiquiàtric. 

Diversos estudis longitudinals amb persones 
afectades d’EM/SFC posen de manifest la seva 
tendència a la cronicitat, afectant considerable-
ment la qualitat de vida d’aquestes persones i 
que fa que es presentin diferents graus de dis-
capacitat (8-11).  Aquesta patologia està carac-
teritzada per una fatiga inexplicable i greu, que 
genera un gran esgotament i malestar general 
després de realitzar activitat física, trastorns del 
son, deteriorament cognitiu, hipersensibilitat 
sensorial, dolor muscular i articular, mal de cap, 
símptomes intestinals, episodis semblants a la 
grip i un deteriorament en el funcionament di-
ari, que pot variar entre persones en tipologia, 
intensitat, evolució i repercussió. La fatiga per-
llongada, entesa com una sensació persistent 
d’esgotament o dificultat per a realitzar una 
activitat física o intel·lectual continuada, és un 
motiu de consulta freqüent, tant en atenció 
primària com especialitzada, a més a més de 
considerable de preocupació, tant per al paci-
ent com per al professional que l’atén (12). 8  
Així doncs, l’EM/SFC està associada amb la dis-
minució de la capacitat funcional i del benestar 
emocional (13).  

L’EM/SFC acostuma a iniciar-se en persones 
adultes joves d’entre 20 i 40 anys amb pre-
domini del sexe femení amb proporcions que 
ronden el 75%. També s’ha descrit l’EM/SFC en 
la població infantil i adolescent amb una preva-
lença entre un 0,1 i un 0,5%, tot i que s’estima 
que sigui major per la dificultat en el diagnòstic 
(14).

Insomni 
i fatiga crònica
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2. marc teòric
2.1 QUÈ ÉS L’EM/SFC? 

La Síndrome de la Fatiga Crònica és una malal-
tia ben definida i caracteritzada per l’existència 
d’una fatiga persistent i invalidant de més de 
6 mesos d’evolució, i associada a altres símp-
tomes com: febre, mal de cap, dolor muscular 
o articular, faringitis de caire persistent, altera-
cions de la son o també alteracions de l’esfera 
neurocognitiva i neurovegetativa que poden 
arribar a produir una marcada discapacitat en 
el pacient.  

Es tracta d’una patologia molt complexa, d’eti-
ologia no ben coneguda, evolució variable i que 
en la majoria dels casos va associada a altres 
malalties. Les múltiples característiques, que 
generen una dificultat en el seu reconeixement 
i identificació, han fet molt difícil l’establiment 
d’uns criteris diagnòstics.  

L’any 1988, el Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) d’Atlanta van proposar els 
primers criteris clínics per a la definició d’un 
cas d’EM/SFC (criteris de Holmes). Es fixen dos 
criteris majors i onze de menors en funció dels 
símptomes i cal excloure les altres patologies 
que cursin amb fatiga per al diagnòstic de l’EM/
SFC. 
 
Posteriorment, es van descriure els criteris d’Ox-
ford l’any 1991, els del National Institute of 
Health el 1992 i els de Fukuda el 1994. Gairebé 
una dècada després, van descriure’s els criteris 
canadencs, l’any 2003. Finalment, l’any 2011 
va sorgir una nova proposta de Criteris de Con-
sens Internacional, tot i que actualment seguei-
xen sense aprovació oficial.  

Segons l’Agència d’Informació, Avaluació i 
Qualitat en Salut (AIAQS), per diagnosticar 
l’EM/SFC en adults es recomana emprar els 
criteris diagnòstics internacionals o de Fukuda, 
de l’any 1994(15). També ho recomana per al 

diagnòstic en nens i adolescents. Actualment 
són els criteris diagnòstics que 10 gaudeixen 
de més consens a nivell internacional i els més 
utilitzats. Consensuats i aprovats per Center for 
Disease Control (CDC) d’Atlanta. 

Criteris majors (han de concórrer tots dos): 
• Fatiga crònica persistent (mínim durant 6 me-
sos) o intermitent inexplicada que es presenta 
de nou amb inici definit i que no és resultat 
d’esforços recents. No millora significativament 
amb el repòs; ocasiona una reducció considera-
ble dels nivells previs d’activitat quotidiana del 
pacient. 
• Exclusió d’altres malalties potencialment cau-
sants de fatiga crònica.

Criteris menors (han de ser-hi presents de forma 
concurrent, 4 o més signes o símptomes dels 
que es relacionen, tots ells persistents durant 
6 mesos o més i posteriors a la presentació de 
la fatiga):
• Trastorns de concentració o memòria recent.
• Odinofàgia.
• Adenopaties cervicals o axil·lars doloroses.
• Miàlgies.
• Poliartràlgies, sense signes inflamatoris.
• Cefalea d’inici recent o de característiques di-
ferents a les habituals.
• Son no reparador.
• Malestar després d’un esforç de durada su-
perior a les 24h.

Taula 1: 
Criteris diagnòstics Síndrome Fatiga Crònica

Si un pacient ha tingut fatiga intensa durant 
6 mesos consecutius o més i refereix que no 
s’alleugera amb un descans suficient al llit, que 
a més a més està acompanyada de signes i 
símptomes inespecífics, com símptomes pseu-
dogripals, dolor generalitzat i problemes de 
la memòria; el professional sanitari que l’atén 
hauria d’investigar la possibilitat d’EM/SFC. 
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Habitualment, l’Atenció Primària és el primer 
lloc a on recorren aquestes persones, i desafor-
tunadament, molt sovint es van passejant d’un 
servei a un altre durant anys fins a poder tenir 
un diagnòstic, que tot i que no ser curatiu, els 
tranquil·litza pel sol fet de tenir “resposta” als 
seus mals. 

Primerament, el que s’hauria de fer és una 
anamnesi completa que inclogués els següents 
aspectes: 
• Com i quan es va iniciar l’EM/SFC 
• Quins possibles factors desencadenants es 
van donar. 
• La relació amb la capacitat funcional, l’empit-
jorament amb el repòs perllongat i el grau de 
limitació que li ocasiona al pacient en la seva 
activitat del dia a dia. 

Segons Craig, T. i Kakumanu, S. (16) els pas-
sos a seguir per a avaluar la SFC, serien els se-
güents: 
1) Història i examen físic.   
(Excloure la SFC si existissin altres condicions)  
• Establir l’existència d’una fatiga prolongada 
i inexplicable. 
• Avaluar l’estat mental: personal i una història 
familiar psicològica. 
• Excloure altres possibles diagnòstics. 
2) Proves de laboratori.
(Excloure la SFC si existissin altres condicions)  
• Aïllar per excloure altres diagnòstics: Sèries 

de pes, Sèries A.M. i P.M. temperatura, CBC, 
ESR, electròlits, glucosa, ALT, proteïnes totals,m 
albúmina, globulina, fosfats alcalins, BUN, cre-
atina, creatinkinasa, Ca, PO4, TSH i UA. 
• Tests addicionals per donar suport a exclusi-
ons: serologies (malaltia de Lyme, hepatitis B i C 
aïllar HIV, ANA) PPD, testos de pell. 
3) Si la fatiga persisteix després de sis mesos 
avaluar els símptomes associats. 
(Classificar la fatiga com a idiopàtica si no exis-
teixen símptomes associats)
• Quatre o més dels següents símptomes hi ha 
de ser presents: dolor muscular i/o articular, mal 
de coll, nòduls limfàtics dolorosos, mal de cap, 
malestar postesforç, alteracions de la memòria 
i/o la concentració. 
(SFC = síndrome de fatiga crònica; CBC = re-
compte cel·lular complert; ESR = velocitat de 
sedimentació eritrocitària; ATL = alaninaami-
notransferrassa; BUN = urea nitrogenada en 
sang; Ca = càncer; PO4 = fosfat radical; TSH = 
hormona thyrotropin estimulant; UA = anàlisis 
d’orina; HVI = virus de la immunodeficiència 
humana; ANA = anticossos antinuclears; PPD 
= proteïnes derivades depurades) 

En aquest punt seria on entraria en joc el pa-
per dels professionals de la infermeria, els quals 
haurien de tenir una tasca molt important cen-
trada en atendre les demandes de les persones 
que conviuen amb Síndrome de Fatiga Crònica. 
Els rols que ha d’assumir el professional han de 

Taula 1.
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ser diversos, adequats al moment requerit, però 
sempre entrellaçats. Ens poden venir al cap 
paraules com lideratge, recolzament, assesso-
rament, etc., que totes unides han d’intentar 
aconseguir una millora en el benestar a la per-
sona que ho necessita.  

Les infermeres hem de ser capaces de tenir la 
ment oberta, sense prejudicis i escoltar a la 
persona que tenim al nostre davant (17). Una 
bona professional ha de ser capaç d’individu-
alitzar el procés i les necessitats de cadascú, i 
el primer que caldrà fer és haver indagat sobre 
la patologia. Cal conèixer per a poder enten-
dre i, posteriorment, intentar buscar respostes. 
Cuidatges basats en l’evidència, en definitiva. 
És importantíssim creure el que ens explica el 
pacient i donar recolzament emocional (18). La 
dificultat en el diagnòstic de la patologia, re-
percuteix directament sobre el tracte rebut per 
part de la societat en general. El suport emoci-
onal que pugui brindar la infermera farà que la 
persona se senti menys mal tractada i més pre-
disposada a parlar del tema sense por al rebuig, 
alhora que pot oferir-nos informació valuosa; 
d’aquí la importància de l’escolta activa (19).

Assumir un rol de lideratge no significa haver 
de solucionar tota la problemàtica exposada, 
sinó el fet de saber gestionar la situació de la 
millor manera possible, fomentant el treball 

multidisciplinari, esdevenint un referent per a la 
persona (20,21), ja que probablement, serem 
més accessibles que qualsevol altre professional 
sanitari i qui assessorarem en temes d’educació 
sanitària i d’ajuda a l’autocuidatge.  

Tant en l’àmbit de l’atenció primària, hospita-
lària, o sigui quin sigui el context de la situació 
en la qual ens puguem trobar amb una persona 
que conviu amb la Síndrome de Fatiga Cròni-
ca, el professional d’infermeria ha de ser capaç 
de tenir una visió holística, escoltar, respectar, 
acompanyar i tot allò que suposi un benefici 
per a la qualitat de vida d’aquesta persona.

2.2 EPIDEMIOLOGIA

L’EM/SFC acostuma a iniciar-se en persones 
adultes joves d’entre 20 i 40 anys (22), encara 
que Prins parla de la franja d’edat d’entre 29-
35 anys. Segons Maquet (23), la presentació 
de nous casos a partir dels 60 anys és gairebé 
nul·la. Tot i que no hi ha estudis epidemiolò-
gics a Catalunya ni a l’Estat espanyol, la preva-
lença estimada en estudis epidemiològics fets 
als Estats Units d’Amèrica (EUA) es troba entre 
el 0,07 i el 0,3 % de la població general, i a 
Austràlia parlaríem de 37 casos per 100.000 
habitants (24). A Catalunya, aquestes xifres 
representarien, segons dades del Departament 
de Salut l’any 2006, unes 10,156 persones. El 

Taula 2.
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nombre d’altes per EM/SFC l’any 2008 en hos-
pitals d’aguts de Catalunya segons el Registre 
del conjunt mínim bàsic de dades d’altes hos-
pitalàries (CMBDAH) va ser 190 (91% dones de 
46,4 anys de mitjana; 9% homes de 52,8 anys 
de mitjana).

Taula 2: Adaptació de la taula: Prevalença del 
síndrome de fatiga crònica a Catalunya (De-
partament de Salut. Generalitat de Catalu-
nya,2005)

També s’ha descrit l’EM/SFC en la població in-
fantil i adolescent. Estudis fets al Regne Unit 
(25-27), situen la prevalença entre un 0,1 i un 
0,5%, tot i que s’estima que sigui major per la 
dificultat en el diagnòstic i que un percentatge 
elevat segueix sense ser correctament diagnos-
ticat ni tractat. També que l’edat mitjana de 
diagnòstic són dels 11 als 16 anys d’edat i que 
majoritàriament afecta més a les noies que als 
nois. El desconeixement de la malaltia per part 
dels professionals de pediatria, degut a la seva 
baixa freqüència, pot conduir a un diagnòstic 
tardà amb un impacte negatiu en el desenvolu-
pament dels nens/es i adolescents afectats (28-
30). Un estudi recent refereix que la incidència 
de EM/SFC diagnosticada per pediatres és del 
0,012% de casos per any.  

La predisposició genètica i, per tant, hereditària 
de l’EM/SFC és un aspecte que s’estudia per a 
poder ajudar a entendre i així, intentar donar 
respostes. Hi ha diversos estudis que contem-
plen aquesta possibilitat per a justificar l’apa-
rició d’aquesta patologia en nens/es i adoles-
cents i també entre bessons (31, 32).  

Un estudi afirma que quan s’analitzen els as-
pectes psicològics en els adolescents que com-
pleixen els criteris de diagnòstic de síndrome 
de fatiga crònica, més d’1/3 tenen diagnòstics 
psiquiàtrics al mateix temps, en particular la 
depressió, i amb menys freqüència, el trastorn 
d’ansietat generalitzada (33). Un estudi pros-
pectiu, basat en la comunitat d’estudi al Regne 
Unit va trobar una incidència de 0,5% per la 
SFC en adolescents de 11 a 15 anys d’edat, uti-
litzant els criteris del CDC, i va identificar l’ansi-
etat / depressió, trastorn de conducta, l’edat i el 
sexe femení com a factors de risc per al desen-

volupament de la síndrome de fatiga crònica. 
Diversos estudis mostren que els adolescents 
amb EM/SFC presenten els símptomes somàtics 
amb més intensitat i més discapacitat que altres 
adolescents diagnosticats de malalties cròni-
ques de mal pronòstic, com el càncer, la fibrosi 
quística, o l’artritis idiopàtica juvenil (34).

Pel que fa al gènere predominant d’afectació, 
els primers estudis epidemiològics duts a terme 
als EUA, semblaven indicar una major prevalen-
ça d’aquest síndrome entre les dones blanques 
d’un nivell socioeconòmic elevat (35-37). 

Als EUA, sembla ser que l’EM/SFC és més fre-
qüent entre les ètnies minoritàries (per exem-
ple, entre les afroamericanes i les natives ame-
ricanes) , tot i que el fet de pertànyer a una 
d’aquestes ètnies no és un factor de risc. Tot i 
això, avui en dia no queden clars el motius que 
podrien explicar aquesta relació (37). 

Posteriorment, es va observar que la classe so-
cial no marca una tendència en quant a patir 
o no EM/SFC (38). Per contra, si es confirma 
una prevalença superior entre les dones, que 
podria ser atribuïble al seu comportament com 
a malaltes, cal tenir en compte que el símpto-
ma fatiga és dos vegades més present en ho-
mes que en dones (39). Les primeres dades en 
quant a prevalença de l’EM/SFC entre homes i 
dones apuntaven a una relació entre 1-2 i 1-7 
respectivament (40). Avui en dia, no existeixen 
diferencies tan significatives entre l’afectació en 
homes i dones; només és entre dos i tres vega-
des més freqüent en dones que en homes (41).

2.3 ETIOLOGIA

L’EM/SFC és una patologia que ha despertat 
molt interès les darreres dècades. Descrita des 
dels seus inicis i al llarg de la seva història com a 
una malaltia produïda per un desordre mental, 
pel sistema endocrí o per l’immunològic; dar-
rers estudis conclouen que podria ser que es 
tractés de tots aquests factors en un conjunt 
(42-45). 

Tot i això, la causa i els mecanismes patogè-
nics segueixen essent poc coneguts(46). També 
s’ha suggerit que hi podria haver una certa sus-



ceptibilitat individual genètica(47-49), algunes 
malalties orgàniques i potser un deteriorament 
de la immunitat (50,51), el que provocaria una 
sensibilitat augmentada a les infeccions especi-
alment virals com Epstein Barr, enterovirus, ci-
tomegalovirus , Coxsakie B o el virus de l’hepa-
titis C (HCV) i que perpetuarien la malaltia(52). 

Es tracta d’una patologia que persisteix en el 
temps. En la majoria de les persones afectades 
d’EM/SFC s’ha de considerar els factors de pre-
disposició, que serien els innats de cada perso-
na; els desencadenants, que són els que inicien 
la malaltia i en els quals se centra el present 
estudi; i, finalment, els de manteniment, que 
fan que la patologia perpetuï en el temps, i 
als quals s’hi poden afegir, altres malalties co-
mòrbides(53)

Figura 1: Patocrònia de la SFC.

L’EM/SFC s’ha de diferenciar d’altres patologies 
que també tinguin la fatiga com a component 
comú. El 2009 es va realitzar a l’estat espanyol 
un estudi de pacients amb simptomatologia re-
lacionada amb la fatiga, el 84% complia criteris 
per al diagnòstic de l’EM/SFC; un 2% tenia cri-
teris per a la fatiga crònica idiopàtica; un 1,75% 
tenia fatiga relacionada amb càncer; el 2,3% 
associats a un procés immune i/o de base infla-
matòria; un 4,1% relacionada amb infeccions 
pels virus de l’Hepatitis B, C, VIH o poliomielitis. 
Un 4% dels participants a l’estudi presentaven 
fatiga secundària a una depressió severa amb 
símptomes psicòtics o bipolars i dos grups de 
0,9% presentaven fatiga associada a trastorns 
de son o processos d’osteogènesi imperfecta o 
talassèmia. També és important remarcar que 
les exploracions complementàries no van apor-
tar res al diagnòstic etiològic dels pacients que 
complien els criteris diagnòstics per a l’EM/SFC 
(54). Queda clar doncs, que la qualitat de vida 
d’aquestes persones es veu alterada, però no 
a tothom per igual, ni en la mateixa persona,

la qual pot variar. D’aquí que es decidís crear 
una escala senzilla d’afectació funcional amb 
4 graus successius, anomenada escala CLINIC 
(elaborada per la Unitat Funcional de SFC de 
l’Hospital Clínic de Barcelona), adaptació d’una 
existent anteriorment(55). L’escala consisteix en 
dividir les persones amb EM/SFC en funció dels 
seu grau d’afectació funcional en el moment 
el qual se’ls valora, segons la repercussió de la 
seva fatiga a la qualitat de vida:  
• GRAU 1: 
L’afectat presenta fatiga ocasional u oscil·lant, 
sense limitació significativa (< 50%) en l’ac-
tivitat laboral i en les activitats de vida diària 
(AVD). 
• GRAU II: 
Presència de fatiga persistent, oscil·lant però 
sense millora, amb marcada repercussió (> 
50%) en l’activitat laboral i també en les AVD. 
• GRAU III: 
Fatiga marcada que no permet ni ocasional-
ment fer cap tipus d’activitat laboral i que li-
mita en més d’un 80% l’autonomia i les AVD. 
• GRAU IV: 
Fatiga extrema que precisa l’ajuda d’altres per-
sones per a les activitats personals bàsiques i 
que impossibilita l’autonomia i les AVD.

2.4 TRACTAMENTS

Actualment no existeix cap tractament amb efi-
càcia curativa per a l’EM/SFC. De totes maneres 
hi ha opcions terapèutiques simptomàtiques o 
de suport. Està principalment dirigit a disminuir 
la fatiga, el dolor i millorar els nivells d’activitat, 
adaptació a les seves limitacions i la qualitat de 
vida. La efectivitat global dels tipus de tracta-
ment terapèutic no és gaire alta, i no s’ha po-
gut demostrar que modifiquin el curs natural 
de la patologia (56).  

Entre totes les varietats terapèutiques provades 
les que han mostrat millor evidència científica 
son la teràpia cognitiu- conductual (TCC) i la 
realització d’exercici físic. En el que sí coincidei-
xen la majoria d’autors és en que els programes 
d’exercici fets de manera gradual aconseguei-
xen millories simptomàtiques, però també hi 
ha consens en aconsellar que cal tindre molta 
cautela en la seva prescripció i control. I cal, a 
la vegada, tenir molt en compte el fet de no 
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Figura 1.
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perjudicar o incrementar els símptomes. Se-
gons diversos estudis, la combinació de la TCC 
(57) i l’exercici físic de forma gradual (58), re-
sulta més efectiva que la realització per separat 
(59,60), tot i que les millores de reducció de la 
fatiga tendeixen a ser modestes (61).

2.4.1. TERÀPIA COGNITIU-CONDUCTUAL

Consisteix en un tractament de suport psicolò-
gic orientat a la situació individual de cada indi-
vidu. Comprèn una sèrie de tècniques, basades 
en els principis de modificació de la conducta 
i la teoria cognitiva. Permet millorar el grau 
d’adaptació i la qualitat de vida de les persones 
afectades d’EM/SFC, principalment a les fases 
inicials de la patologia, en la qual l’adaptació 
de la persona és essencial.  

Segons Smith ha estat usada principalment per 
a reconèixer i les limitacions i poder augmentar 
les habilitats adaptatives en el context social. 
Està recomanat que aquesta teràpia sigui duta 
a terme per persones qualificades i amb expe-
riència en el maneig de persones amb aquesta 
problemàtica. La duració recomanada del trac-
tament acostuma a ser en forma de sessions de 
4 a 6 mesos, tot i que s’evidencia una pèrdua 
d’eficàcia a llarg termini (62).  

Price (63) conclou que la TCC és efectiva per a 
disminuir els símptomes de fatiga al final del 
tractament en comparació amb l’atenció habi-
tual i pot ser més efectiva per a reduir els símp-
tomes de fatiga comparada amb altres teràpies 
psicològiques.

2.4.2 EXERCICI FÍSIC CONTROLAT

Es tracta d’establir un programa de fisioteràpia 
activa adequada i que pugui ser tolerada per 
la persona en qüestió, sempre supervisat per 
fisioterapeutes amb experiència amb EM/SFC. 
Ha de ser un programa individualitzat a les ca-
racterístiques personals i en funció de la fase 
evolutiva de la patologia.  

L’activitat física s’ha de fer de forma regular 
i variada, d’una duració aproximada de 30-
45min per sessió. No ha de ser extenuant, ja 
que la simptomatologia es podria veure empit-

jorada. La AIAQS també alerta sobre el fet que 
realitzar un sobreesforç excessiu pot empitjo-
rar l’evolució de l’EM/SFC. També és important 
remarcar que el sedentarisme o repòs absolut 
empitjora aquesta simptomatologia i la fatiga, i 
que el millor aliat és una pràctica d’exercici físic 
moderat de forma regular per a mantenir una 
bona condició física.  

Segons Wallman, els programes d’exercicis 
graduals són beneficiosos per a algunes per-
sones perquè, a més de millorar la condició 
física també millora els aspectes psicològics i 
cognitius (64). L’objectiu principal del progra-
ma d’exercici és la prevenció del deteriorament 
físic progressiu i l’optimització de la capacitat 
funcional; sempre amb la finalitat d’una millora 
de la qualitat de vida.

2.4.3 TRACTAMENT FARMACOLÒGIC

L’ús de medicaments està indicat per a millorar 
simptomàtica i relativament alguns aspectes 
de la patologia, però no la fatiga (65). Gene-
ralment hi ha mala tolerància al tractament 
farmacològic en l’EM/SFC (66). Els fàrmacs an-
tidepressius no s’han d’administrar-se de forma 
sistemàtica, tan sols estarien indicats quan tam-
bé hi hagi un quadre depressiu reactiu associat 
a l’EM/SFC, en cas d’insomni i per a la millora 
simptomàtica de les miàlgies. 

Tampoc no s’ha demostrat que existeixi un grup 
d’antidepressius amb una major efectivitat que 
un altre, no s’ha definit la duració necessària 
del tractament. Actualment s’utilitzen els anti-
depressius tricíclics a dosis baixes o mitges o els 
inhibidors selectius recaptadors de serotonina. 

Els ansiolítics tampoc han d’administrar-se sis-
temàticament, sinó en casos d’ansietat i insom-
ni. L’ús d’aquests a altes dosis pot empitjorar la 
debilitat muscular associada a L’EM/SFC. 

Els antiinflamatoris no esteroides (AINE) poden 
millorar simptomàticament les miàlgies, l’odi-
nofàgia i les cefalees, però sense acció sobre 
la fatiga. No existeix evidència suficient per a 
recomanar el seu ús de forma sistemàtica, ni 
la utilització d’un grup determinat. Tot i això, 
en casos amb simptomatologia inflamatòria, 
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són moderadament útils. També cal destacar 
la utilitat de glucocorticoides a dosis baixes en 
aguditzacions, probablement pel seu efecte an-
tiinflamatori. 

Els relaxants musculars ni han demostrat utilitat 
en EM/SFC, podent fins i tot empitjorar la simp-
tomatologia muscular i la sensació de fatiga per 

provocar hipotonia muscular. Podrien usar-se 
en casos concrets de contractures musculars o 
hipertonia. 

Pel que fa a antibiòtics i antivirals, tampoc s’ha 
demostrat cap efecte beneficiós per a la simp-
tomatologia de l’EM/SFC. El seu ús està restrin-
git en cas de malaltia infecciosa.

L’ús de medicaments 
està indicat per a 
millorar simptomàtica 
i relativament alguns 
aspectes de la patologia, 
però no la fatiga
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3. plantejament del problema
En els darrers anys han augmentat el nombre 
d’estudis que tracten sobre la síndrome de fa-
tiga crònica, abordant diferents aspectes tals 
com biològics, fisiològics, psicològics o socials, 
però centrant-se en l’objectiu comú d’intentar 
millorar la qualitat de vida d’aquestes persones. 
Així mateix, també s’ha vist augmentada la vo-
luntat per a proporcionar una atenció  i  se-
guiment adequats a les persones que recorren 
als seus professionals per SFC. És cert que no 
existeix un tractament que pugui modificar el 
desenvolupament de la patologia, però es pot 
fer ús de recomanacions basades en evidència 
científica, útils tant per a professionals d’aten-
ció primària com especialitzada. Es tracta de 
recomanacions per a facilitar un correcte diag-
nòstic i posterior tractament.   

Tot i això, segueixen havent moltes preguntes 
sense resposta entorn aquesta patologia, ja 
que se segueix sense conèixer la seva etiologia 
ni tampoc si existeixen uns factors que puguin 
ser els desencadenants de la malaltia.   

El que sí se sap fins a l’actualitat és que es trac-
ta d’una patologia molt complexa, ja que les 
persones que pateixen EM/SFC manifesten en 
moltes ocasions problemes més enllà dels pu-
rament físics i/o psicològics, i es veuen afectats 
per problemàtiques de caràcter cultural, psico-
social i socioeconòmica.  

Són pocs els estudis que han esbrinat i deter-
minat quins són els factors que  han pogut de-
sencadenar l’aparició de l’EM/SFC en aquestes 
persones i no sempre els resultats han coincidit. 
La majoria dels estudis conclouen que s’ha de 
seguir investigant en la mateixa línia per a po-
der entendre què és el que afavoreix l’aparició 
i evolució d’aquesta patologia, recomanant in-
cloure amplis grups de pacients i valorar en ells 
les diferents perspectives transdisciplinars com 
poden ser psicosocial, socioeconòmica, cultural 
o biomèdica , per tal de poder aplicar metodo-
logia analítica que permeti avaluar la contribu-
ció de cada variable en el que comporta patir 
la malaltia.

No s’han trobat estudis sobre el paper 
que poden arribar a desenvolupar els 

professionals d’infermeria



2014  JUNY  inf 29

re
ce

rc
a

SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA: IDENTIFICACIÓ DE VARIABLES ASSOCIADES A L’APARICIÓ DE LA MALALTIA (Per Iraida Gimeno i Pi)

4. justif icació
L’EM/SFC és una malaltia poc freqüent, que 
afecta principalment a dones de mitjana edat, 
de causa no ben coneguda i amb diferents 
graus d’afectació segons la limitació funcional 
que comporta. 

Es desconeixen quins son els factors que podri-
en afavorir tant el fet de patir la malaltia com 
també el grau d’afectació que comporten.   

En altres malalties similars com la Fibromiàlgia 
(FM) s’ha demostrat que alguns condicionants 
com els psicosocials, socioeconòmics, culturals 
o biomèdics influeixen sobre les característi-
ques inicials , el grau de malaltia i l’evolució 
posterior d’aquesta.  

En canvi aquesta relació no ha estat estudiada 
per a l’EM/SFC i aquesta investigació es justifica 
davant l’existència de pocs estudis amb mostres 
àmplies realitzats per a la determinació de qui-
nes variables poden estar implicades en l’apa-
rició de la malaltia, així com tampoc s’han tro-
bat estudis sobre el paper que poden arribar a 
desenvolupar els professionals d’infermeria per 
a contribuir en la detecció i l’abordatge multi-
disciplinar de la patologia. 

La importància de poder determinar quines són 
aquestes variables objecte d’estudi, aflorarà 
l’essència primària de la infermeria, brindant 
els cuidatges necessaris i potenciant l’educació 
sanitària, essent un referent per a les perso-
nes afectades. Tot això, sempre amb l’objectiu 
comú de la millora de la qualitat de vida indivi-
dual  i de la comunitat.  

Per tant, serà important doncs, poder identifi-
car quins són aquells esdeveniments vitals que 
poden influir en l’aparició de la patologia  en 
un grup de persones afectades i per tal de po-
der influir des de la vessant d’infermeria en una 
millor funcionalitat i qualitat de vida.

5. hipòtesi
Existeixen variables potencialment associades a 
l’aparició de la simptomatologia de les perso-
nes afectades per EM/SFC.

6. objectius
6.1 OBJECTIU GENERAL  
L’objectiu principal de la investigació que es 
presenta és determinar quines poden ser les 
variables potencialment associades a l’EM/SFC.    

6.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS  

Determinar si existeixen variables que es pre-
senten associades amb l’EM/SFC i poden tenir 
relació amb la seva aparició i manteniment:  
• Variables demogràfiques 
• Variables sociolaborals 
• Variables psicosocials i culturals  
• Variables econòmiques 
• Variables biomèdiques   

Descriure el perfil de les persones afectades 
d’EM/SFC ateses a la Unitat Hospitalària Espe-
cialitzada de l’Hospital Santa Maria de Lleida.

Cal un abordatge 
multidisciplinar de la malaltia
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7. metodologia
7.1 DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ 

Es realitzà un estudi observacional de casos i 
controls amb anàlisi de dades retrospectives en 
el que es van incloure pacients diagnosticats 
d’EM/SFC segons criteris de Fukuda i on prèvi-
ament els controls s’aparellaren amb els casos 
amb una raó de 1 a 2 respectivament. 

7.2 DISSENY DE L’ESTUDI. 
      CÀLCUL DE LA MIDA MOSTRAL  

No existeixen estudis similars en la literatura 
científica, això impossibilita la determinació 
exacta de la mida mostral necessària. De totes 
formes i, per tal de realitzar una aproximació el 
més acurada possible, es va considerar que la 
fibromiàlgia –malaltia molt més estudiada– po-
dia ésser un referent. Amb aquest propòsit, es 
consideraren diversos estudis a partir dels quals 
es va estimar la mida mostral necessària per tal 
de dur a terme un estudi de casos i controls 
similar al plantejat en aquest document. En la 
taula annexada es presenten les mitjanes i des-
viacions estàndards descrites en els articles refe-
renciats. S’observà que, lògicament, en aquells 
estudis on la diferència no va resultar signifi-
cativa (n.s. en la taula) la mida mostral neces-
sària podia arribar a ser extremadament gran, 
tot i que també convé remarcar que aquesta 
diferència seria d’una rellevància clínica relati-
vament qüestionable. 

Pels objectius fixats en aquest estudi es cregué 
oportú determinar la grandària de la mostra a 
partir del resultat menys favorable, pel qual es 
considerà que una mostra formada per 77 ca-
sos i 39 controls era suficient per a garantir una 
potència estadística del 80% (beta=0.2), amb 
un error de tipus I del 5% (alfa=0.05) per a 
detectar diferències significatives (com a mínim 
les detectades en fibromiàlgia) mitjançant una 
prova T de Student. 

7.3 MOSTRA

Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la 
província de Lleida comprenia l’any 2012 (67) 
una població de 443.032 persones i una exten-
sió 12.172km2  La Regió Sanitària Lleida coin-
cidia amb el Govern Territorial de Salut del ma-
teix nom i comprenia l’any 2013 les comarques 
de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la 
Segarra, el Segrià i l’Urgell. La seva població 
era de 366.469 habitants i en una extensió de 
5.447 km2. L’Àmbit Territorial d’atenció i po-
blació de referència de la Unitat Hospitalària 
Especialitzada (UHE) en FM, EM/SFC i SQM de 
l’Hospital Santa Maria de Lleida, comprèn la 
Regió Sanitària de Lleida i Pirineu- Aran. 

De les dades extretes del Registre central de 
persones assegurades (RCA) sobre el tall de po-
blació aprovat pel Consell de Direcció del Servei 
Català de la Salut de 29 de gener del 2013 (68), 
la població de referència era:  
a) de 366.469 persones a la Regió Sanitària de 
LLEIDA.
b) de 68.652 persones a la Regió Sanitària ALT 
PIRINEU I ARAN.

La UHE tenia en data de 30 d’abril de 2013, 
un total de 120 persones diagnosticades d’EM/
SFC sense comorbiditat amb altres patologies. 
Cal destacar que es creu que hi ha un volum de 
persones afectades que són controlades en al-
tres centres, i que, per tant, a la regió sanitària 
de la província de Lleida, hi ha un nombre més 
elevat de casos (vegeu taula 2).  

7.3.1 CRITERIS D’INCLUSIÓ

• Persones tant homes com dones. 
• Edat compresa entre 18 i 75 anys d’edat.
• Complir els criteris de classificació de Fukuda 
per l’EM/SFC.
• Haver signat el document del consentiment 
informat.
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7.3.2 CRITERIS D’EXCLUSIÓ

• Antecedents de patologia neurològica o trau-
matismes cranioencefàlics 
• Diagnòstic de trastorn mental sever de l’Eix I 
del DSM –IV TR. 
• Persones amb diagnòstic de fibromiàlgia 

7.3.3 SELECCIÓ DELS CASOS 
         I ELS CONTROLS 

Els controls eren persones que mai havien rebut 
un diagnòstic d’EM/SFC i van ser aparellats amb 
els casos amb una raó de 2 a 1 (casos i controls 
respectivament). Els controls es van aparellar 
per sexe, edat i nivell d’estudis. Per procedir a 
aquest aparellament, primer es van seleccionar 
els casos a partir dels pacients propis dels Ser-
vei, es va extraure el llistat amb el total de pa-
cients diagnosticats d’EM/SFC fins el moment 
(un total de 120 persones) i se’ls telefonà per 
a informar-los de l’estudi, oferir-los la seva par-
ticipació, i en cas afirmatiu, se’ls incloïa a un 
llistat, fins a aconseguir la mostra necessària.  

Del total de persones de la mostra inicial, 13 
persones es van excloure per no complir cri-
teris d’inclusió pel que fa a la franja d’edat. 
D’aquests, 14 no van ser localitzats per no con-
testar al telèfon, haver canviat de número i o 
lloc de residència; i 16 persones van rebutjar 
participar a l’estudi.  

Un cop obtinguts tots els casos, aleshores, se 
cercà per cadascun d’ells un altre cas el màxim 
similar pel que fa a sexe, edat i nivell d’estudis 
i s’aparellaren. Finalment, per cada parella de 
casos es buscà un control similar pel que fa a 
les variables anteriorment descrites.  

La recerca i selecció dels controls es realitzà fora 
de l’àmbit del Servei de Reumatologia, escollint 
preferentment persones sanes i sense cap pato-
logia específica relacionada amb l’EM/SFC. Un 
cop se’ls informà de l’estudi, se’ls preguntà si 
volien participar, als que van accedir, se’ls passà 
els criteris de Fukuda per a assegurar que no 
patien EM/SFC i podien participar a l’estudi.

Figura 2: Esquema procés selecció dels casos 
de l’estudi.

7.4 PROCEDIMENTS. 
      CONSIDERACIONS ÈTIQUES
  
Tots els subjectes participants a l’estudi van ser 
informats de les característiques d’aquest, els 
seus objectius i la metodologia emprada, així 
com també van haver de signar el consenti-
ment de participació. L’estudi aplicà de forma 
rigorosa les normes de bona pràctica clínica, 
seguint un protocol adequat, garantint la va-
lidesa de les dades i els resultats obtinguts. Tot 
això, sempre garantint l’anonimat de les perso-
nes i respectant els seus drets, i tot això havent 
estat revisat i acceptat pel Comitè de Recerca 
de l’Hospital Santa Maria de Lleida i pel CEIC 
de l’Hospital Universitari de l’Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida.  

A les persones candidates a participar a l’estudi 
se’ls informà de les característiques i finalitats 
de l’estudi i se’ls entregà el Full Informatiu del 
mateix, s’explicaren els procediments i la con-
fidencialitat. Si la persona estava interessada a 
participar es demanà a continuació que signes-
sin el consentiment informat i posteriorment 
es procedí a omplir els qüestionaris amb tota 
la informació pertinent. Anteriorment, s’havia 
comprovat si complien els criteris d’inclusió i 
exclusió per a poder participar a l’estudi. Pel 
que fa a l’anonimat de les persones anterior-
ment esmentat, se seguiren les pautes establer-
tes en la Llei orgànica 15/1999 de protecció de 
dades de caràcter personal (69) i la Llei 14/2007 
d’investigació biomèdica (70). 

La confidencialitat individual de les dades es 
garantí mitjançant un codi aleatori que fou as-
signat a cadascun dels subjectes participants en 
la base de dades. 

Figura 2.
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Per a l’anàlisi i explotació estadística s’emprà 
únicament la base de dades amb els codis.  

7.5 INSTRUMENTS  

Les diferents dades que es recolliren es distri-
bueixen en aspectes demogràfics, laborals, psi-
cosocials i culturals, econòmics i biomèdics. La 
recollida d’aquestes dades es va dur a terme a 
través dels qüestionaris posteriorment descrits, 
de forma individual. Es van distribuir a tots els 
integrants de l’estudi. Es tracta de qüestionaris 
auto administrats, és a dir, que van completar els 
subjectes de manera individual però amb assis-
tència de la investigadora principal, pels quals, si 
es presentava qualsevol dubte, se’ls proporcionà 
ajuda immediata. La recollida de dades es va fer 
en un consulta de la Unitat de Fibromiàlgia de 
l’Hospital de Santa Maria de Lleida. 

7.5.1 QÜESTIONARIS PROPIS
 
• Qüestionari de variables personals: Es va re-
collir la informació relacionada amb l’edat, ni-
vell d’estudis, gènere, estat civil, entorn familiar 
i amics, antecedents personals i familiars de 
patologia. També es recolliren les dades labo-
rals tals com: edat d’inici de l’activitat laboral, 
professió, categoria professional i situació la-
boral actual. I també dades econòmiques com 
per exemple, situació econòmica actual, nivell 
social i capacitats per a afrontar les despeses 
habituals.  
• Taula d’esdeveniments vitals estressants: Tau-
la auto administrada en la qual es presenten 
un total de 48 situacions de la vida que han 
pogut esdevenir estressants per als participants. 
Elaborada per a marcar amb una creu les si-
tuacions viscudes que han estat estressants i 
situar-les en el temps en el qual han succeït 
(<1any, 1-5anys, 5-10anys, > 10anys). En el 
cas dels casos, centrat abans de l’aparició de la 
malaltia, en els controls, al llarg de la seva vida.   

7.5.2 ALTRES QÜESTIONARIS  

Els instruments utilitzats van ser els següents: 
• Qüestionari SF-36 de qualitat de vida. Es tracta 
d’un qüestionari auto administrat, que consta 
de 36 ítems que fonamenten en dues àrees, la 
fisiològica i la mental que alhora conformen 8 

dimensions, que representen els conceptes de 
salut utilitzats amb més freqüència en els prin-
cipals qüestionaris de salut, així com els aspectes 
més relacionats amb la malaltia i el tractament. 
Adaptat a la versió catalana per Alonso (71).
• Escala Visual Analògica (EVA): permet mesu-
rar la intensitat del dolor que descriu el paci-
ent amb la màxima reproductibilitat entre els 
observadors. Consisteix en una línia horitzontal 
de 10 centímetres, als extrems es troben les 
expressions extremes del símptoma. Al costat 
esquerra s’ubica l’absència o menor intensitat 
i al dret la major intensitat. El pacient indica a 
la línia la intensitat percebuda. Pot ser utilitzat 
amb números de 0 (mínim dolor) al 10 (màxim 
dolor) o també amb dibuixos de cares que es-
cenifiquen el mínim i màxim dolor. 
• Escala de Acontecimientos vitales estresan-
tes de Holmes i Rahe. (72). Es tracta d’una 
escala auto administrada, on consten 43 es-
deveniments de la vida que poden haver estat 
estressants, i que poden contribuir a ésser un 
risc potencial per a desenvolupar una malaltia 
o alteracions de la salut dins dels pròxims 24 
mesos. Centrada en situacions que hagin suc-
ceït en el darrer any. En funció de la puntuació 
obtinguda es classifica als participants en baix 
risc, risc moderat o risc elevat d’emmalaltir.   

7.6 ANÀLISI ESTADÍSTICA

Per a avaluar les possibles diferències en les 
variables estudiades entre el grup control i el 
grup format pels pacients diagnosticats amb 
la síndrome de fatiga crònica, s’empraren pro-
ves estadístiques basades en la comparació de 
mitjanes (T-test) i proves per a la comparació 
de proporcions (Khi-quadrat de Pearson). Par-
ticularment, per a les variables categòriques es 
va calcular la raó d’avantatges (Odds Ratio) i 
s’emprà tant crua com ajustada per regressió 
logística multivariant en els casos en que s’ob-
servà associació en l’anàlisi univariant, i acom-
panyada de l’interval de confiança (IC) del 95%. 

S’emprà el programa SPSS versió 20.0 per a 
l’elaboració de la base de dades, així com les 
anàlisis descriptives i inferencials. S’establí per 
a les anàlisis un nivell de significació del 5% 
(alfa=0.05).

Per a l’anàlisi multivariant s’emprà el programa 
EPIDAT versió 3.1. 
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8. resultats
8.1 NIVELL DE RESPOSTA

La Unitat Hospitalària Especialitzada (UHE) de 
l’Hospital Santa Maria de Lleida facilità el llistat 
complet de les persones afectades d’EM/SFC, el 
que suposava un total de 120 persones.  

D’aquest total de persones, 13 van ser exclosos 
per no complir criteris d’inclusió pel que fa a 
la franja d’edat. Per tant, la població d’estudi 
constava de 107 persones, totes elles inici-
alment candidates a estudi. De les persones 
anteriorment citades es van haver de restar 14 
que no varen poder ser localitzades, i 16 que 
no varen voler col·laborar. Inicialment van ser 
15, donat que una persona va accedir a venir, 
però abans d’acabar l’entrevista va decidir no 
participar per motius personals.  

Finalment doncs, es va aconseguir entrevistar a 
77 persones afectades d’EM/SFC (vegeu figura 
2), el que representa un 71,9% de la població 
objecte d’estudi (77/107).

8.2 VARIABLES DEMOGRÀFIQUES  

Es van incloure a l’estudi un total de 116 per-
sones (77 diagnosticades d’EM/SFC i 39 sense 

la patologia) amb una edat mitjana de 50,94 
anys ± DE 8,38. El rang comprenia des dels 21 
als 68 anys.   

Del total d’enquestats, el 89,65% (n=104) eren 
dones vers el 10,35% (n=12) d’homes.  

El nivell d’estudis més freqüent era el d’estu-
dis bàsics, un 50,3%, respecte un 28,3% amb 
estudis secundaris, i un 21,35% amb estudis 
universitaris. 

Taula 3: Variables demogràfiques (1)  

Es preguntà per l’estat civil: el 68,1% de les 
persones enquestades estaven casades, segui-
des d’un 17,2% de persones separades o di-
vorciades.  

També es preguntà amb qui convivien ha-
bitualment, el 42,2% convivien amb la pa-
rella i els fills, el 25% només amb la pare-
lla, el 18,1 amb altres membres, mentre 
que un 9,5% ho feien sols. S’observà que 
el 50% tenien algun animal de companyia. 
 
Pel que fa a la descendència, el 84,5% havia 
tingut fills. D’aquests, el 42,2% n’havia tingut

Taula 3.
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Taula 4.

2, el 31% un fill/a i un 15,5% no havia tingut 
descendència. El 63,8% dels enquestats tenia 
fixada la seva residència en el medi urbà. 

Taula 4: Variables demogràfiques (2)

8.3 VARIABLES LABORALS 

L’edat mitjana d’inici d’incorporació al món la-
boral de les persones afectades d’EM/SFC era 
de 17 anys ± DE 3,85, mentre que les dels con-



2014  JUNY  inf 35

re
ce

rc
a

SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA: IDENTIFICACIÓ DE VARIABLES ASSOCIADES A L’APARICIÓ DE LA MALALTIA (Per Iraida Gimeno i Pi)

trols, era de gairebé 18,3 anys ± DE 3,44. Pel 
que fa a la situació laboral en el moment de 
l’entrevista, un 32,5% dels casos estava en situ-
ació activa, un 20,7% a l’atur, i un 46,8% eren 
pensionistes. Pel que fa als controls, el 84,6% 
de la població es trobava en situació activa, un 
7,7% aturats i el 7,7% restant, eren pensionis-
tes.  

El 57,1% dels casos (44 persones d’un total 
de 77) va haver de canviar de professió des de 
l’aparició de la patologia.  

Cal destacar també, que del 46,8% dels casos 
que varen referir trobar-se en situació de pen-
sionistes, el 92,0% (33 persones d’un total de 
36), eren pensionistes per algun tipus d’inca-
pacitat.  

El 75,0% dels enquestats referien desigualtats 
laborals entre homes i dones. Tant els casos 
com els controls coincidien en què els salaris, 

amb una mitjana de 7,34 era on hi havia més 
desigualtats, en una escala de puntuació de 0 
a 10 (on 0 era la puntuació mínima de desi-
gualtats i 10, la puntuació màxima) seguit de la 
dificultat per part de la dona a accedir als llocs 
de major responsabilitat.
  
Les persones afectades d’EM/SFC creien que on 
hi havia menys desigualtats era en les oportuni-
tats per a trobar feina, mentre que per als con-
trols, era l’estabilitat al lloc de treball.

Taula 5: Taula resum variables laborals

Pel que fa a la percepció de discriminació, el 
10,4% dels casos i el 12,8% dels controls se 
sentien discriminats a la feina. 

Les persones afectades d’EM/SFC se sentien dis-
criminades en un 9,1% per la família, vers un 
0% dels controls. Respecte la parella, un 5,2% 
dels casos se sentien discriminats, si observem 

Taula 5.
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els controls, el 2,5% també sentia aquesta discri-
minació. Finalment, un 5,2% de les persones afec-
tades d’EM/SFC també van sentir-se discriminats 
en els estudis. Pel que fa als controls, cap persona 
va referir sentir- se discriminada en els estudis. 
  
Taula 6: Variables laborals.

8.4 VARIABLES PSICOSOCIALS I CULTURALS

Si ens centrem en les relacions socials, les per-
sones afectades d’EM/SFC varen donar una 
puntuació de mitjana de 3,27 al tracte rebut 
per part de la societat, en una escala de 0 a 
10. Es va preguntar també per les amistats, el 

Taula 6.

Taula 7.
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51,9% seguien tenint el mateix nombre d’amics 
d’abans d’iniciar la simptomatologia, el 53,2% 
conservava el mateix cercle d’amistats, però el 
68,8% referien trobar-se menys cops que abans 
d’iniciar la simptomatologia.
  
Taula 7: Variables psicosocials i culturals 

Es va fer valoració d’alguns aspectes personals 
i situacions en persones afectades d’EM/SFC 
respecte la població sana. Es va valorar amb 
escala de puntuació de 0 a 10, essent 0 gens 
important i 10 màxima importància. A la taula, 
es mostra la mitjana i desviació estàndard en els 
dos grups. Les diferències s’han avaluat mitjan-

Taula 8.

Taula 9.
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Taula 10.

çant una prova T-student. Es poden observar a 
continuació els aspectes i situacions personals 
valorats per les persones. Es descriuen les mit-
janes i desviacions estàndards dels casos i dels 
controls per a cada variable.  

Taula 8: Variables psicosocials i culturals (2).

8.5 VARIABLES ECONÒMIQUES 

La situació econòmica dels casos vers els con-
trols va resultar ser pitjor (mitjanes 4,99 i 
6,36 respectivament per a casos i controls, 
p=0,001), en una escala de puntuació de 0 
a 10, essent 0 el mínim i 10 el màxim, igual-
ment en la capacitat per a afrontar les despeses 
habituals (mitjanes 5,31 i 6,82 respectivament 
per a casos i controls, p<0,00005). Pel que fa 
a les persones diagnosticades d’EM/SFC, la seva 

situació econòmica abans de la patologia era 
una mitjana de 6,74 respecte el 4,99 de la si-
tuació econòmica en el moment de l’entrevista, 
en l’escala de puntuació de 0 a 10. A l’hora 
de puntuar el seu nivell social, el 9,1% dels 
casos percebia tenir un nivell social molt baix, 
un 29,9% un nivell baix i un 59,7% un nivell 
mig, mentre que el nivell alt representava un 
1,3%. Els controls, el 97,5% se situava en un 
nivell mig, mentre que el 2,5%, ho feia en un 
nivell alt.  

Taula 9: Variables econòmiques Economia Ca-
sos Controls.

8.6 VARIABLES BIOMÈDIQUES 

Es va preguntar també pels antecedents fami-
liars de patologies potencialment relacionades 
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Taula 11.

a l’EM/SFC. Tant casos com controls van negar 
tenir antecedents familiars de Sensibilitat quí-
mica múltiple.  

El 13,0% dels casos van referir antecedents 
familiars d’EM/SFC i un 22,0% de FM, mentre 
que els controls tampoc van referir antecedents 
d’aquestes patologies. L’antecedent familiar 
més freqüent tant en casos com controls va re-
sultar ser el de neoplàsia, representat per un 
45,5% dels casos i 42,2% dels controls. 

Taula 10: Variables biomèdiques.

Com a possibles desencadenants de l’EM/SFC, 
el 51,9% dels enquestats referia una situació 
familiar estressant, el 15,8% creia que no tenia 
relació amb res, un 9,1%, posterior a IQ, un 
6,5%, per un procés infecciós i un 5,2%, per 
un traumatisme, una alteració alimentaria o un 
tòxic ambiental. El 84,4% afirmà que la forma 
d’inici de la patologia va ser gradual, i el 79,2% 
que l’evolució des de l’inici havia empitjorat.  

Taula 11: Variables biomèdiques (2).

A continuació, es resumeixen algunes de les 
freqüències de la simptomatologia que presen-
taven les persones amb EM/SFC, essent les més 
prevalents la fatiga post exercici, seguit de les 
alteracions de la concentració i de la memòria 
recent.  

Pel que fa als tractaments, els més freqüents en 
el moment de l’enquesta van resultar ser els far-
macològics: un 92,2% feia ús d’antiàlgics, un 
70,1% d’antidepressius i un 64,9% ansiolítics. 
Es pot apreciar l’augment del seu ús a partir de 
la malaltia. 

Altres tractaments menys freqüents, el TCC era 
un 48,1% en el moment de l’enquesta vers un 
3,9% abans de la malaltia. Els tractaments al-
ternatius també van augmentar. L’únic tracta-
ment que es va veure disminuït va ser l’exercici 
físic: un 35,1% en el moment de l’enquesta res-
pecte el 59,7% que practicaven esport abans 
de l’inici de la simptomatologia. 
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Taula 12: Taula resum variables biomèdiques

Es calculà també l’Index de massa corporal 
(IMC) de les persones afectades d’EM/SFC res-
pecte la població sana. Es mostra la mitjana i 
la desviació estàndard. Les diferències s’han 
avaluat mitjançant una prova T-student, sense 
trobar diferències estadísticament significati-
ves. També es pot observar la mida mostral i el 
percentatge de persones que es troben a cada 
categoria.  

S’observà que el 44,8% dels enquestats es tro-
baven en normopes (41,5% dels casos i 51,3% 
dels controls)., mentre que el 36,2% presenta-
ven sobrepès (36,4% dels casos i el 35,9% dels 
controls).
  
Taula 13: Mostra segons Índex de Massa Cor-
poral.

S’avaluà el dolor a través de l’Escala Visual Ana-
lògica pel que fa a persones afectades d’EM/SFC 

respecte la població sana. A la taula, es mos-
tra la mitjana i desviació estàndard en els dos 
grups. Les diferències s’han avaluat mitjançant 
una prova T-student. S’observà que el dolor 
dels casos era 8,54 cops superior respecte els 
controls, essent aquesta diferència estadística-
ment significativa (mitjanes 7,86 i 0,92 respec-
tivament per a casos i controls, p<0,00005).  

Taula 14: Percepció de dolor segons Escala Vi-
sual Analògica

També s’avaluà la fatiga i altres paràmetres mit-
jançant l’escala visual analògica de les persones 
afectades d’EM/SFC. La mitjana pel que fa a la 
fatiga, va obtenir una puntuació de 8,6 sobre 10.  

El dolor a punts concrets va ser valorat amb una 
mitjana de 8,08, seguit de la son no reparadora 
i l’insomni.  

La simptomatologia menys freqüent entre les 
persones afectades d’EM/SFC, va ser l’odinofà-

Taula 12.
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gia, amb una mitjana de 6,56, en una escala 
de 0 a 10.

Taula 15: Percepció variables biomèdiques se-
gons Escala Visual Analògica. 

L’anàlisi de l’associació de l’escala de Holmes i 
Rahe (que avalua el nivell d’estrès de les perso-

nes que el responen) en EM/SFC indicà que era 
3,14 cops major aquest indicador en els casos 
vers els controls (mitjanes 155,7 i 49,5 respec-
tivament per a casos i controls, p<0,00005).  

L’anàlisi d’aquesta associació a partir d’una 
categorització en 3 nivells (baix, moderat i alt) 
mostrà que el risc d’emmalaltir en els següents 

Taula 13.

Taula 14.

Taula 15.

Taula 16.
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24 mesos, en les persones amb EM/SFC era 
11,58 i 16,13 cops superior en les persones 
amb nivell moderat i alt respectivament, en 
comparació amb les persones amb un nivell 
baix, essent aquestes diferències globals, esta-
dísticament significatives (p<0,00005).  

Taula 16: Escala Acontecimientos Vitales Estre-
santes Holmes y Rahe.

La qualitat de vida tant de casos com de con-
trols va ser avaluada mitjançant el qüestionari 
SF-36. En la valoració general, es van observar 
xifres per sobre dels estàndards de referència 
(50) en tots els indicadors en els controls, men-
tre que en els casos, cap va arribar al valor de 
referència.
  
El component físic (x=30,8) es va veure més 
afectat que el mental (x=34,4) en els casos, ja 
que en els controls va resultar ser pràcticament 
el mateix (x=53,1 respecte x-52,7).

L’indicador amb major puntuació va ser el rol 
emocional per als dos grups (mitjanes 47,9 ca-
sos - 94 controls) i el de menor puntuació, la 
vitalitat, també per als dos grups (mitjanes 15,3 
en els casos, i 65,7 en els controls).  

També es calculà la reducció percentual, on 
el component físic presentà una reducció de 
41,99, mentre que el mental va ser de 34,72.  

Pel que fa a les dimensions, l’indicador amb 
més diferència va resultar ser la vitalitat 

(76,71%), seguida del dolor corporal (76,16%). 
L’indicador amb menys diferència, la salut men-
tal (44,63%).  

Taula 17: Qualitat de vida mitjançant qüestio-
nari SF-36

L’objectiu de l’estudi era la identificació de va-
riables potencialment associades a l’aparició de 
la malaltia. Tot seguit, es mostra la mida mos-
tral i el percentatge d’EVE ocorreguts abans 
d’iniciar-se la simptomatologia en les persones 
afectades d’EM/SFC i els EVE ocorreguts al llarg 
de la vida en les persones sanes. Les diferències 
s’han avaluat mitjançant una prova T-student 
i s’han ordenat de forma decreixent en funció 
del resultat de la OR i IC 95%.  

A continuació es detalla una taula resum amb 
els EVE amb associació significativa. 

Taula 18: Taula resum Esdeveniments Vitals Es-
tressants (EVE).

Donat l’elevat nombre d’esdeveniments amb 
associació significativa, es va procedir a realit-
zar l’anàlisi multivariant amb regressió logística 
per a determinar els EVE estadísticament sig-
nificatius després de realitzar la OR ajustada i 
amb un IC 95%.

S’han ordenat els EVE pel resultat de la Odds 
Ratio ajustada de forma decreixent.  

Taula 19: Taula EVE per regressió logística.

Taula 17.
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Taula 18.

Taula 19.

L’estrès, possible 
desencadenant
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9. discussió

La principal limitació d’aquest estudi fa refe-
rència a la possibilitat de pèrdua de recopilació 
d’informació. Al tractar-se d’un estudi retros-
pectiu, poden haver situacions que les persones 
enquestades no hagin pogut recordar i s’hagin 
pogut obviar.   

Pel que fa a les característiques demogràfiques 
de la població objecte d’estudi, si ens centrem 
en el sexe, en el present estudi, la proporció de 
dones és molt superior a la dels homes (90% 
vers 10%). Aquestes dades són lleugerament 
superiors a les de la literatura existent, on les 
proporcions de predomini d’afectació del sexe 
femení, ronden el 75% (14). Altres estudis, en 
canvi, refereixen que només és entre dos i tres 
vegades més freqüent en dones que en homes 
(41). Així doncs, persisteix la controvèrsia i no 
s’ha pogut demostrar que el sexe femení podria 
ser un factor de risc per al desenvolupament de 
la síndrome de fatiga crònica (26).   

Tal i com s’havia plantejat a la hipòtesi d‘estudi, 
existeixen situacions que podrien estar associ-
ades a l’aparició de la patologia, actuant com 
a factors desencadenants. Diversos estudis co-
incideixen en centrar-se en situacions viscudes, 
sobretot durant la infància i l’adolescència, tals 
com tals com abusos sexuals, maltractaments 
psicològics i físics, abandonaments, o baralles 
amb els progenitors; que hagin estat percebu-
des com a estressants per a la pròpia persona 
(73-75). La bibliografia afirma que l’estrès psi-
cològic està implicat en l’aparició, exacerbació, 
i/o recaiguda de l’EM/SFC, i que les situacions 
estressants durant els primers anys de vida, ac-
tuen com un factor de risc per al desenvolupa-
ment de la patologia en la seva vida posterior 
(76-79). Els resultats obtinguts en el present es-
tudi són consistents amb la literatura existent, 
donat que es repeteixen situacions tals com 
maltractaments per part de la família, discussi-
ons amb els pares o abusos sexuals.

El 51,9% de les persones afectades del present 
estudi, referien com a desencadenant aparent 
de la patologia una situació familiar viscuda 
(maltractaments per part de la parella, discus-
sions amb els progenitors, malaltia d’algun 
membre de la unitat familiar, problemes econò-
mics, embaràs) que els havia resultat estressant, 
coincidint amb altres estudis que han descrit 
possibles desencadenants per a l’EM/SFC, i que 
conclouen que factors estressants que produ-
eixen canvis immunològics i neuroendocrins,  
poden contribuir a desencadenar la patologia 
(80,81).   

S’ha pogut evidenciar la relació entre la pato-
logia i la repercussió a nivell laboral i econò-
mic. S’ha observat que una situació econòmica 
desfavorable podria tenir relació amb l’aparició 
de la patologia, però no s’ha trobat literatura 
que mencionés aquest fet, pel que no es poden 
contrastar els resultats obtinguts. El que sí s’ha 
descrit en diversos estudis, i que coincideix amb 
els resultats obtinguts, és que les persones afec-
tades veuen com el seu nivell socioeconòmic es 
veu disminuït en relació a les persones sanes, 
i que gran part d’ells, ha de canviar de feina, 
o sol·licitar algun tipus d’incapacitat laboral 
(82-84). Alguns estudis també fan referència 
als costos que suposen aquestes persones per 
als seus països amb aquesta disminució de la 
productivitat laboral de les persones afectades, 
i amb un augment de les visites mèdiques i 
prescripció de medicaments (85-88).   

En els resultats obtinguts al present estudi, s’ha 
vist que la percepció de les persones afectades 
d’EM/SFC sobre el tracte rebut per la societat, 
avaluat en una escala de puntuació de 0 (per al 
mínim valor) fins a 10 (essent el màxim valor), 
ha obtingut una puntuació molt baixa (3,27 so-
bre 10). El mateix demostren alguns estudis en 
la literatura existent, que recomanen als afec-
tats deixar-se ajudar, i a la resta de la població 
(tant a familiars, amics, professionals, i tothom
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amb qui es relacionen) a brindar suport, infor-
mar-se sobre la malaltia, entendre, respectar, 
empatitzar i respondre a les necessitats dels 
demandants (89,90).   

Pel que fa a la simptomatologia actual que ma-
nifesten les persones afectades d’EM/SFC, els 
resultats obtinguts al present estudi, són simi-
lars als d’altres estudis (6) (91). Exemples de la 
simptomatologia comuna més prevalent que es 
descriuen  són: fatiga post exercici, alteracions 
de la concentració,  dolors articulars i al·lèrgies/
intoleràncies a aliments entre altres. També 
s’han trobat diferències en els resultats entre el 
present estudi i els citats anteriorment. Alguns 
exemples d’aquestes diferències són febrícula 
o presència d’adenopaties o ganglis limfàtics, 
que en el nostre estudi es donen en un 24,7% 

i 39% de les persones afectades, vers un 70% i 
80% en els altres estudis.   

La mitjana de la percepció de l’Escala Visual 
Analògica sobre la fatiga i el dolor de les per-
sones que presentaven la patologia en l’estudi, 
són similars en estudis recents (92); on els resul-
tats de les puntuacions mitjanes per fatiga són 
8,6 en el present estudi vers 8,4 de la literatura, 
i pel que fa a la puntuació mitjana per dolor, en 
el nostre estudi és de 7,8 respecte el 7,5 de l’es-
tudi anteriorment citat. Aquests resultats tan 
similars podrien venir donats perquè les pobla-
cions objecte d’estudi són coincidents en regió 
demogràfica (ambdós realitzats a Catalunya) i 
en el temporització (anys 2011-2013). En altres 
estudis (93,94), en canvi (també avaluat mitjan-
çant l’Escala Visual Analògica), la percepció de 
dolor és entre un i dos punts més baixa que en 
el present estudi (mitjana de 7,8 respecte 6,4 i 
5,16 en els altres estudis).  

No es trobaren altres estudis en els quals 
s’observés la relació de les persones afecta-
des d’EM/SFC amb l’escala de Holmes i Rahe  
(utilitzada per a valorar el nivell d’estrès de les 
persones que el responen), fet que impossibili-
ta poder contrastar els resultats obtinguts. Exis-
teix literatura que avalua esdeveniments vitals 
estressants en altres patologies cròniques com 
la fibromiàlgia (95), dolor crònic (96), còlon ir-
ritable (97) i la hipertensió arterial (98), amb 
resultats de puntuació final de l’escala similars 
als obtinguts en el present estudi.   

La qualitat de vida relacionada amb la salut 
és un important indicador de la qualitat dels 
cuidatges i de la valoració de resultats en paci-
ents crònics. La valoració de la salut percebuda 
pel pacient, implica certs problemes al ser un 
concepte subjectiu, universal, holístic i dinàmic. 
Tot i això, el qüestionari de salut SF-36 permet 
l’avaluació multidimensional del concepte de 
salut i inclou aspectes d’incapacitat, incomodi-
tat i insatisfacció, components tots de l’avalu-
ació de la qualitat de vida relacionada amb la 
salut. Els resultats obtinguts al present estudi, 
són consistents amb les troballes en altres paï-
sos com Canadà, Regne Unit i Estats Units; tant 
en els casos com en els controls (13)(99,100) 
amb puntuacions mitjanes similars en totes les 
dimensions del qüestionari.

Repercussions laborals 
i econòmiques
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10. 
conclusions

1. Existeixen esdeveniments que cal tenir en 
compte a l’hora de la recopilació d’informació 
relacionada amb els antecedents per a la Sín-
drome de Fatiga Crònica donat que el 45% de 
variables de la taula de d’esdeveniments vitals 
estressants, han obtingut resultats estadística-
ment significatius (22 variables de 49).   

2. Com a possibles situacions desencadenants 
de l’EM/SFC, el 51,9% dels enquestats referia 
una situació familiar estressant. Així doncs, els 
esdeveniments personals i familiars en con-
cret, són situacions potencialment associades a 
l’aparició de la SFC.  

3. Viure en una situació econòmica difícil, pot 
afavorir l’aparició de l’EM/SFC, i empitjora la 
situació de les persones afectades un cop di-
agnosticades, que veuen disminuït el seu nivell 
social i augmentada la problemàtica laboral.   

4. Patir EM/SFC afavoreix la disminució de la 
qualitat de vida de les persones, afectant tant 
el component mental com el físic.   

5. No s’observen diferències pel que fa a as-
pectes demogràfics entre persones afectades 
d’EM/SFC i població sense la patologia.   

6. Les persones afectades per la malaltia donen 
molta importància a les relacions socials. D’al-
tra banda, perceben que el tracte rebut per part 
de la societat no es correspon (mitjana de 3,27 
sobre 10).    

7. Els casos tenen antecedents familiars d’EM/
SFC i FM; en canvi, els controls no han referit 
tenir antecedents d’aquestes patologies.

11. 
propostes

A partir dels resultats obtinguts al present es-
tudi, es creu oportú formular les següents pro-
postes:  

1. Formació específica del personal d’infermeria 
d’atenció primària en temes d’escolta activa i 
empatia.  
 
2. Formació específica del personal d’infermeria 
d’atenció primària en aspectes concrets de la 
Síndrome de Fatiga Crònica.  

3. Elaboració d’un protocol de detecció des de 
l’atenció primària tenint en compte una bona 
anamnesi centrada amb indagar possibles es-
deveniments estressants viscuts abans de l’inici 
de la patologia, i de derivació a la Unitat Hospi-
talària Especialitzada de l’Hospital Santa Maria 
de Lleida, de les persones susceptibles de patir 
EM/SFC.   

4. Dissenyar un programa específic multidisci-
plinari per a la detecció precoç i seguiment de 
les persones afectades d’EM/SFC.   

5. Dissenyar plans de cuidatges d’infermeria 
utilitzant el diagnòstic NANDA (101) fatiga i 
els NOC(102) corresponents per a mesurar els 
resultats obtinguts amb les intervencions NIC 
(103) adequades en cada cas.  

6. Utilització de les noves tecnologies de la co-
municació per a realitzar seguiment, sobretot 
en aquelles persones amb menys disponibilitat 
per a poder desplaçar-se al centre per processos 
aguts de la patologia.[]



1.  Williams N. Neuropsychological and 
psychosocial aspects of chronic fatigue 
syndrome [Internet]. 1994 [cited 2014 
Feb 18]. Available from: https://dspace.
stir.ac.uk/handle/1893/1785 
2.  Prins, J.B.; Van der Meer, J.W.M.; 
Bleijenberg G. Chronic Fatigue Syndro-
me. Lancet. 2006;367:346–55.  
3.  Carruthers BM, Frcp C, Peterson DL, 
Lerner AM. Myalgic Encephalomyelitis 
/ Chronic Fatigue Syndrome : Clinical 
Working Case Definition , Diagnostic 
and Treatment Protocols. 11(C).  
4.  Carruthers BM, Van de Sande MI, De 
Meirleir KL, Klimas NG, Broderick G, Mit-
chell T, et al. Myalgic encephalomyelitis: 
International Consensus Criteria. Jour-
nal of internal medicine [Internet]. 2011 
Oct [cited 2014 Feb 18];270(4):327–38.  
5.  Jason, Leonard A; Fennell, Patricia A.; 
Taylor RR. Handbook of Chronic Fatigue 
Syndrome. 2003. p. 794.  
6.  Col·legi Oficial Metges de Barcelona. 
Quaderns de la Bona Praxi. 2006;28.  
7.  Medicina S De, Hospital I, La U, Uni-
versidad P, Fj BH, J GC, et al. El síndrome 
de fatiga crónica y su diagnóstico en 
Medicina Interna. 2006;23:238–44.  
8.  Albright F, Light K, Light A, Bateman 
L, Cannon-Albright L a. Evidence for 
a heritable predisposition to Chronic 
Fatigue Syndrome. BMC neurology [In-
ternet]. BioMed Central Ltd; 2011 Jan 
[cited 2014 Feb 18];11(1):62.  
9.  Hampton T. Researchers Find Gene-
tic Clues to Chronic Fatigue Syndrome. 
JAMA. 2006;295(21):2466–7.  
10.  Kaiser J. Biomedicine. Genes and 
chronic fatigue: how strong is the evi-
dence? Science. 2006;312(5774):669–
71.  
11.  Walsh, C.M.; Zainal, N.Z.; Midd-
leton, S.J.; Paykel ES. A family history 
study of chronic fatigue syndrome. Psy-
chiatr Genet. 2001;11(3):123–8.  
12.  Trabajo G De, Crónica DF. Documen-
to de consenso sobre el diagnóstico y 
tratamiento del síndrome de fatiga cró-
nica en Catalunya. 2002;118(2):73–6.  
13.  Lavergne, M.R.; Cole, D.C.; Kerr, K.; 
Marshall LM. Functional impairment in 
chornic fatigue syndrome, fybromialgia 
and múltiple chemical sensitivity. Can 
Fam Physician. 2010;56:57–65.  
14.  Nijhof SL, Maijer K, Bleijenberg G, 
Uiterwaal CSPM, Kimpen JLL V de PE. 
Adolescent chronic fatigue syndrome: 
prevalence, incidence, and morbidity. 
Pediatrics [Internet]. 2011 May [cited 
2014 Feb 5];127(5):e1169–75. 15.  

Fukuda, K.; Straus, S.E.; Hickie, I.; Shar-
pe, M.C.; Dobbins, J.G.; Komaroff A. 
The chronic fatigue syndrome: a com-
prehensive approach to its definition 
and study. International Chronic Fatigue 
Syndrome Study Group. Ann Intern 
Med. 1994;121(12):953–9.  
16.  Craig T.; Kakumanu S. Chro-
nic Fatigue Syndrome: evaluation 
and Treatment. Am. Fam. Physician. 
2002;65:1083–90.  
17.  Badía, R; Carballo, M; Sevillano, M.; 
Lunas, M; Alegre . Síndrome de fatiga 
crónica, mucho más que fatiga. Revista 
ROL de enfermería. 2010;33(12):16–9.  
18.  M. Carballo; Badía, R; Sevillano, M; 
Lunas, M., Alegre . Manejo de paciente 
diagnosticado de síndrome de fatiga 
crónica. Revista ROL de enfermería. 
2010;33(12):20–27.  
19.  Valverde C, Visiers C, Markez I. Nue-
vos retos en la consulta ¿Qué hacer ante 
la Fibromialgia, el Síndrome de la Fatiga 
Crónica - EM y las Sensibilidades Quími-
cas Múltiples? 2009. p. 147.  
20.  Gómez-Picard P.; Fuster-Culebras J. 
Atención a la cronicidad : desafío estra-
tégico , macrogestión y políticas de sa-
lud. Enfermería Clínica. 2014;24(1):12–
7.  
21.  Miguélez-chamorro A.; Ferrer-Ar-
nedo C. La enfermera familiar y comu-
nitaria : referente del paciente crónico 
en la comunidad. Enfermería Clínica. 
2014;24(1):5–11.  
22.  Rodríguez AS, Maroño CG, Sánchez 
M. Síndrome de fatiga crónica : un sín-
drome en busca de definición. Rev Clin 
Esp. 2005;205(2):70–4.  
23.  Maquet D.; Demoulin C.; Crielaard 
J.M. Chronic fatigue syndrome: a syste-
matic review. Ann Readapt Med Phys. 
2006;49:418–27.  
24.  Lloyd AR.; Hickie I.; Boughton 
CR.; Spencer O.; Wakefield D. Preva-
lence of chronic fatigue syndrome in 
an Australian population. Med J Aust. 
1990;153(9):522–8.  
25.  Chalder T, Goodman R, Wessely 
S, Hotopf M, Meltzer H. Epidemiolo-
gy of chronic fatigue syndrome and 
self reported myalgic encephalomye-
litis in 5-15 year olds: cross sectional 
study. BMJ (Clinical research ed.) [In-
ternet]. 2003 Sep 20 [cited 2014 Feb 
18];327(7416):654–5. 
26.  Rimes K.A.; Goodman R.; Hotopf M. 
Incidence, prognosis, and risk factors for 
fatigue and chronic fatigue syndrome in 
adolescents: a prospective community 

study. Pediatrics. 2007;119(3):e603e9.  
27.  Jones JF, Nisenbaum R, Solomon 
L. Chronic fatigue syndrome and other 
fatiguing illnesses in adolescents: a po-
pulation-based study. J Adolesc Health. 
2004;35:34e40.  
28.  Garralda; Rangel L. Annotation. 
Chronic fatigue syndrome in children 
and adolescents. J Child Psychol Psychia-
try. 2002;43:169–76.  
29.  Garralda M.E.; Chalder T. Chronic 
fatigue syndrome in childhood. J Child 
Psychol Psychiatry. 2005;46:1143–51.  
30.  Sankey A.; Hill C.; Brown J.; Quinn 
L.; Fletcher A. A Follow-up Study of 
Chronic Fatigue Syndrome in Children 
and Adolescents: Symptom Persistence 
and School Absenteeism. Clin Child Psy-
chol Psychiatry. 2006;11:126–38.  
31.  Farmer A.; Scourfield J.; Martin N.; 
Cardno A.; McGuffin P. Is disabling fati-
gue in childhood influenced by genes? 
Psychol Med. 1999;29:279–82.  
32.  Buchwald D.; Herrell R.; Ashton S.; 
et al. A twin study of chronic fatigue. 
Psychosom Med. 2001;63:936–43.  
33.  Crawley E.; Hunt L.; Stallard P. Anxie-
ty in children with CFS/ME. Eur Child 
Adolesc Psychiatry. 2009;18(11):683–9.  
34.  Smith MS, Martin-herz SP, Womack 
WM, Marsigan JL. Comparative study 
of anxiety, depression, somatization, 
functional disability and disease attribu-
tion in adolescents with chronic fatigue 
or migraine. 2003;111:376–381.  
35.  Lawrie S.M.; Pelosi A.J. Chronic fa-
tigue syndrome: prevalence and outco-
me. BMJ. 1994;308:732–3.  
36.  Afari N.; Buchwald D. Chronic fati-
gue syndrome: a review. Am. J. Psychia-
try. 2003;160:221–36.  
37.  Dinos S.; Khoshaba B.; AshbyD.; 
White P.D.; Nazroo J.; Wessely S. A 
systematic review of chronic fatigue, 
its syndrome and ethnicity: prevalence, 
severity, co-morbidity and coping. Int J 
Epidemiol. 2009;(1- 17).  
38.  Wessely S.; Chalder T.; Hirsch S.; 
Wallace P.; Wright D. The Prevalence 
and Morbidity of Chronic Fatigue and 
Chronic Fatigue Syndrome: A Prospec-
tive Primary Care Study. Am J Public 
Health. 1997;87:1449–55.  
39.  Sharpe M.; Wilks D. ABC of psy-
chological medicine: fatigue. BMJ. 
2002;325:480–3.  
40.  Wessely S. The epidemiology of 
chronic fatigue syndrome. Epidemiol 
Rev. 1995;17:139–51.  
41.  Garcia-Fructuoso FJ. Actualización 

12. bibliografia

2014  JUNY  inf 47

re
ce

rc
a

SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA: IDENTIFICACIÓ DE VARIABLES ASSOCIADES A L’APARICIÓ DE LA MALALTIA (Per Iraida Gimeno i Pi)



48  inf  JUNY 2014  

recerca

SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA: IDENTIFICACIÓ DE VARIABLES ASSOCIADES A L’APARICIÓ DE LA MALALTIA (Per Iraida Gimeno i Pi)

en Síndrome de Fatiga Crónica/Encefa-
lomielitis Miálgica. Anales de Medicina.  
42.  Cleare AJ.; The HPA axis and 
the genesis of chronic fatigue syn-
drome. Trends Endocrinol Metab. 
2004;15(2):55–9.  
43.  Skowera A.; Cleare A.; Blair D.; Be-
vis L.; Wessely S.C.; PeakmanM. High 
levels of type 2 cytokine-producing cells 
in chronic fatigue syndrome. Clin Exp 
Immunol. 2004;135(2):294–302.  
44.  Light AR.; White AT.; Hughen RW.; 
Light KC. Moderate exercise increases 
expression for sensory, adrenergic, and 
immune genes in chronic fatigue syn-
drome patients but not in normal sub-
jects. J Pain. 10(10):1099–112.  
45.  White AT.; Light AR.; Hughen RW. ; 
Bateman L.; Martins TB.; Hill HR.; Light 
KC. Severity of symptom flare after 
moderate exercise is linked to cytokine 
activity in chronic fatigue syndrome. 
Psychophysiology. 2010;47(4):615–24.  
46.  Grinde B. Is chronic fatigue syn-
drome caused by a rare brain infection 
of a common, normally benign virus? 
Medical hypotheses [Internet]. 2008 
Aug [cited 2014 Feb 18];71(2):270–4. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/18440157 
47.  Smith AK, Fang H, Whistler T, Unger 
ER, Rajeevan MS. Convergent genomic 
studies identify association of GRIK2 and 
NPAS2 with chronic fatigue syndrome. 
Neuropsychobiology [Internet]. 2011 
Jan [cited 2014 Feb 18];64(4):183–94.  
48.  Fletcher M a, Zeng XR, Maher K, 
Levis S, Hurwitz B, Antoni M, et al. Bio-
markers in chronic fatigue syndrome: 
evaluation of natural killer cell function 
and dipeptidyl peptidase IV/CD26. PloS 
one [Internet]. 2010 Jan [cited 2014 Jan 
22];5(5):e10817.  
49.  Fluge Ø, Bruland O, Risa K, Stors-
tein A, Kristoffersen EK, Sapkota D, et 
al. Benefit from B-lymphocyte depletion 
using the anti-CD20 antibody rituximab 
in chronic fatigue syndrome. A double-
blind and placebo- controlled study. 
PloS one [Internet]. 2011 Jan [cited 
2014 Feb 18];6(10):e26358.  
50.  Brenu EW, Van Driel ML, Stai-
nes DR, Ashton KJ, Ramos SB, Keane 
J, et al. Immunological abnormalities 
as potential biomarkers in Chronic 
Fatigue Syndrome/Myalgic Encepha-
lomyelitis. Journal of translational me-
dicine [Internet]. 2011 Jan [cited 2014 
Jan 22];9:81. Available from: http://
www.pubmedcentral.nih.gov/article-
render.fcgi?artid=3120691&tool= 
pmcentrez&rendertype=abstract 51.  
Curriu M, Carrillo J, Massanella M, Rigau 
J, Alegre J, Puig J, et al. Screening NK-, 
B- and T-cell phenotype and function 
in patients suffering from Chronic Fati-
gue Syndrome. Journal of translational 
medicine [Internet]. 2013 Jan [cited 
2014 Jan 30];11:68. Available from: 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/ar-
ticlerender.fcgi?artid=3614537&tool= 

pmcentrez&rendertype=abstract 
52.  Bassi N, Amital D, Amital H, Doria 
A, Shoenfeld Y. Chronic fatigue syndro-
me: characteristics and possible causes 
for its pathogenesis. The Israel Medical 
Association journal : IMAJ [Internet]. 
2008 Jan;10(1):79–82. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/18300582 
53.  Dansie E.; Furberg H.; Afari N. et 
al. Conditions Comorbid with Chronic 
Fatigue in a Population- Based Sample. 
Psychosomatics. 2012;53(1):44– 50.  
54.  Alegre J.; Ruiz E.; Santamarina P.; 
Badia R.; Martins A.; Blazquez A. 6 years 
of experience in a specialized unit in 
the diagnosis of patients with chronic 
fatigue. International Association for 
IACFS/ME 9th International IACFS/ME 
Research and Clinical Conference. Reno 
(Nevada); 2009. p. 12–5.  
55.  Hochberg M.C. The american colle-
ge of rheumatology 1991 revised criteria 
for the classification of global functional 
status in rheumatoid arthritis. Arthritis & 
Rheumatism. 1992;35(5):498–502.  
56.  Alijotas J.; Alegre J.; Fernández-Solà 
J.; Cots J.M.; Panisello J.; Peri J.M.; et al. 
Documento de consenso sobre el diag-
nóstico y tratamiento del síndrome de 
fatiga crònica en Catalunya. Med Clin. 
2002;118:73–6.  
57.  Prins J.B.; Bleijenberg G.; Bazelmans 
E.; Elving L.D.; de Boo T.M.; Severens 
J.L.; et al. Cognitive behaviour therapy 
for chronic fatigue syndrome: a multi-
centre randomised controlled trial. Lan-
cet. 2001;357:841–7.  
58.  Fulcher K.Y.; White P.D. Rando-
mised controlled trial of graded exer-
cise in patients with chronic fatigue 
syndrome. BMJ 1997;314:1647-52. 
1997;314:1647–52.  
59.  Edmonds M.; McGuire H.; Price J. 
Edmonds M, McGuire H, Price J. Exerci-
se therapy for chronic fatigue syndrome. 
Cochrane Database Syst Rev. 2004.
60.  Malouff JM.; Thornsteinsson EB.; 
Rooke SE.; Bhullar N.; Schutte NS. Effi-
cacy of cognitive behavioural therapy 
for chronic fatigue syndrome: a meta- 
analysis. Clin Psychol Rev. 2008;28:736–
45.  
61.  Akagi H.; Klimes I.; Bass C. Cogniti-
ve behavioural therapy for chronic fati-
gue syndrome in a general hospital-fea-
sible and effective. Gen Hosp Psychiatry. 
2001;23:254–60.  
62.  Servei Català de la Salut. Departa-
ment de Salut. Generalitat de Catalun-
ya. Grup de treball sobre fibromiàlgia i 
síndrome de fatiga crònica. Fibromiàlgia 
i síndrome de fatiga crònica: recomana-
cions sobre el diagnòstic i tractament. 
Barcelona: Agència d’Informació, Ava-
luació i Qualitat en Salut. 2011. p. 84.  
63.  Price Jonathan R, Mitchell Edward, 
Tidy Elizabeth HV. Terapia cognitivo 
conductual para el síndrome de fatiga 
crónica en adultos (Revisión Cochrane 
traducida). Cochrane Plus Database 

[Internet]. 2008; Available from: http://
www.update-software.com 
64.  Wallman K.; Morton A.; Goodman 
C.; Grove R. Exercise prescription for 
individuals whit chronic fatigue syndro-
me. MJA. 2005;183:142–3.  
65.  Hitings P.; Bagnall AM.; Sowden 
AJ.; Cornell JE.; Mulrow CD.; Rami-
rez G. Interventions for treatment and 
management of chronic fatigue syn-
drome. A systematic review. JAMA. 
2001;286:1360–8.  
66.  Fernández Solà J. El síndro-
me de fatiga crónica. Med. Integral. 
2002;40(2):56–63.  
67.  Consejo Superior de Estadística. Ins-
tituto Nacional de Estadística [Internet]. 
Available from: www.ine.es 68.  Servei 
Català de la Salut. Departament de Sa-
lut. Generalitat de Catalunya. Memòria 
d’activitat de la Regió Sanitària de Llei-
da, Alt Pirineu i Aran. 2013.  
69.  Jefatura de Estado. Ley Orgánica 15 
/ 1999 , de 13 de diciembre , de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal. 
1999 p. 1–21.  
70.  Jefatura de Estado. Ley 14/2007, de 
3 de julio, de Investigación biomédica. 
2007 p. 28826–48.  
71.  Alonso J. I cols. Versió catalana de 
SF-36v2TM Health Survey © adaptada. 
Institut Municipal d’Investigació Mèdica 
(IMIM-IMAS). 2003.  
72.  Holmes T.;Rahe R.; The social read-
justment rating scale. J. Psychoson. Res. 
1967;11:213–8.  
73.  Clark C, Goodwin L, Stansfeld S 
a, Hotopf M, White PD. Premorbid risk 
markers for chronic fatigue syndrome in 
the 1958 British birth cohort. The Bri-
tish journal of psychiatry : the journal of 
mental science [Internet]. 2011 Oct [ci-
ted 2014 Mar 25];199(4):323–9. Availa-
ble from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/21852302 
74.  Eede F Van Den, Haccuria T, Venter 
M De, Moorkens G, Campbell C. Child-
hood sexual abuse and chronic fatigue 
syndrome. 2012;164–5.  
75.  Crawley E, Hughes R, Northsto-
ne K, Tilling K, Emond A, Sterne J a 
C. Chronic disabling fatigue at age 13 
and association with family adversity. 
Pediatrics [Internet]. 2012 Jul [cited 
2014 Mar 25];130(1):e71–9. Available 
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22711716 
76.  Oka T. Influence of Psychological 
Stress on Chronic Fatigue Syndrome. 
Advances in Neuroimmune Biology. 
2013;4:301–9.  
77.  Heim C, Wagner D, Maloney E, Pa-
panicolaou DA. Early Adverse Experience 
and Risk for Chronic Fatigue Syndrome. 
Arch Gen Psychiatry. 2006;63:1258–66.  
78.  Heim C.; Nater Urs M.; Maloney 
E.; Boneva R.; Jones James F.; Reeves 
William C. Childhood Trauma and Risk 
for Chronic Fatigue Syndrome. Arch Gen 
Psychiatry. 2009;66(1):72–80.  
79.  Kato K.; Sullivan Patrick F.; Evenga° 



2014  JUNY  inf 49

re
ce

rc
a

SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA: IDENTIFICACIÓ DE VARIABLES ASSOCIADES A L’APARICIÓ DE LA MALALTIA (Per Iraida Gimeno i Pi)

Birgitta.; Pedersen Nancy L. Premorbid 
Predictors of Chronic Fatigue. Arch Gen 
Psychiatry. 2006;63:1267–72.  
80.  De Becker P.; McGregor N.; De 
Meirleir K. Possible Triggers and Mode 
of Onset of Chronic Fatigue Syndrome. 
Journal of Chronic Fatigue Syndrome. 
2002;10(2):18.  
81.  Reyes M.; Dobbins James G.; Mawle 
Alison C.; Steele L. et al. Risk Factors 
for Chronic Fatigue Syndrome: A case-
control study. Journal of Chronic Fatigue 
Syndrome. 1996;2(4):17–33.  
82.  Ros Susan D.; Estok Rhonda P.; 
Frame D. et al. Disability and Chronic 
Fatigue Syndrome. Arch Intern Med. 
2004;164:1098–107.  
83.  Avellaneda Fernández A, Pérez 
Martín A, Izquierdo Martínez M, Arru-
ti Bustillo M, Barbado Hernández FJ, 
De la Cruz Labrado J, et al. Chronic 
fatigue syndrome: aetiology, diagnosis 
and treatment. BMC psychiatry [Inter-
net]. 2009 Jan [cited 2014 Feb 18];9 
Suppl 1:S1. Available from: http://
www.pubmedcentral.nih.gov/article-
render.fcgi?artid=2766938&tool= 
pmcentrez&rendertype=abstract 
84.  Sabes-Figuera R, McCrone P, Hur-
ley M, King M, Donaldson AN, Ridsdale 
L. The hidden cost of chronic fatigue 
to patients and their families. BMC 
health services research [Internet]. 2010 
Jan;10(i):56.  
85.  Iglesias JL. Fibromialgia y / o Sín-
drome de la Fatiga Crónica . Una pro-
puesta para la aproximación a su doble 
dimensión jurídica y médica 1. Estudios 
de Deusto. 2006;54(2):231–47.  
86.  Lin J-MS, Resch SC, Brimmer DJ, 
Johnson A, Kennedy S, Burstein N, et 
al. The economic impact of chronic fa-
tigue syndrome in Georgia: direct and 
indirect costs. Cost effectiveness and 
resource allocation : C/E [Internet]. Bio-
Med Central Ltd; 2011 Jan [cited 2014 
Apr 19];9(1):1.  
87.  Jason L.; Benton MC.;Valentine 
L.;Johnson A.;Torres-Harding S. The 
economic impact of ME/CFS: individual 
and societal costs. Dynamic medicine : 
DM [Internet]. 2008 Jan [cited 2014 
May 4];7:6. Available from: http://
www.pubmedcentral.nih.gov/article-
render.fcgi?artid=2324078&tool= 
pmcentrez&rendertype=abstract 
88.  Reynolds K J.; Vernon S D.; Bou-
chery E.; Reeves WC. The economic im-
pact of chronic fatigue syndrome. Cost 
effectiveness and resource allocation 
[Internet]. 2004 Jun 21 [cited 2014 May 
4];2(1):4.  
89.  Prins JB, Bos E, Huibers MJH, Ser-
vaes P, Van der Werf SP, Van der Meer 
JWM, et al. Social support and the 
persistence of complaints in chronic 
fatigue syndrome. Psychotherapy and 
psychosomatics [Internet]. 2004 [cited 
2014 Apr 19];73(3):174–82. Available 
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/15031590 

90.  Drachler MDL, Leite JCDC, Hooper 
L, Hong CS, Pheby D, Nacul L, et al. The 
expressed needs of people with chronic 
fatigue syndrome/myalgic encepha-
lomyelitis: a systematic review. BMC 
public health [Internet]. 2009 Jan [cited 
2014 Feb 18];9:458. Available from: 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/ar-
ticlerender.fcgi?artid=2799412&tool= 
pmcentrez&rendertype=abstract 
91.  Fuller-Thomson E, Nimigon J. Fac-
tors associated with depression among 
individuals with chronic fatigue syndro-
me: findings from a nationally represen-
tative survey. Family practice [Internet]. 
2008 Dec [cited 2014 Apr 1];25(6):414–
22.  
92.  Faro M, Sáez-Francàs N, Castro-
Marrero J, Aliste L, Collado A, Alegre J. 
[Impact of the fibromyalgia in the chro-
nic fatigue syndrome.]. Medicina clinica 
[Internet]. 2014 Jan 2 [cited 2014 Feb 
18];(x). Available from: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24387955 
93.  Romano JM, Jensen MP, Schma-
ling KB, Hops H, Buchwald DS. Illness 
behaviors in patients with unexplained 
chronic fatigue are associated with 
significant other responses. Journal of 
behavioral medicine [Internet]. 2009 
Dec [cited 2014 Feb 18];32(6):558–69. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/19915971 94.  Fer-
nández Solá J.; Núñez Juárez M.; Núñez 
Juárez E.; Del Val García J. L.; Gómez 
Gil E.; Godás Sieso T.; Fernández Huerta 
J.M. Evaluación de parámetros de cali-
dad de vida y repercusión funcional en 
pacientes con Síndrome de Fatiga Cró-
nica Evaluation of health related quality 
of life and functional impairment para-
meters in patients with Corresponden-
cia : Patología del aparato Locomotor. 
2006;4(1):29–38.  
95.  Alves E.; Ferreira G.; Marques 
A P. Avaliação da dor e estresse As-
sessment of pain and stress in fibrom-
yalgia patients. Rev Bras Reumatol. 
2002;42(2):0–6.  
96.  Cruz A.; Torres X.; Arias A.; Gaba-
roi D.; Vilarrasa R.; Miyar M. Eficacia del 
tratamiento multidisciplinario del dolor 
crónico incapacitante del aparato loco-
motor. Med Clin. 2001;117:401–5.  
97.  Díaz S.; Díaz A.; Arrieta K. Factores 
psicosociales , sociodemograficos , cul-
turales y familiares asociados a Síndro-
me de Intestino Irritable. REV CLÍN MED 
FAM. 2010;3(2):78–82.  
98.  Menéndez Villalva C.; Montes Mar-
tínez A.; Gamarra Mondelo T.; Núñez 
Losada C.; Alonso Fachado A.; Bujan 
Garmendia S. Influencia del apoyo 
social en pacientes con hipertensión 
arterial esencial. Atención Primaria [In-
ternet]. Elsevier; 2003 Jan [cited 2014 
May 3];31(8):506–13. Available from: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/
pii/S0212656703707240 
99.  Nacul LC, Lacerda EM, Campion P, 
Pheby D, Drachler MDL, Leite JC, et al. 

The functional status and well being of 
people with myalgic encephalomyelitis/
chronic fatigue syndrome and their ca-
rers. BMC public health [Internet]. Bio-
Med Central Ltd; 2011 Jan [cited 2014 
Feb 18];11(1):402.  
100.  Reeves WC, Wagner D, Nisenbaum 
R, Jones JF, Gurbaxani B, Solomon L, et 
al. Chronic fatigue syndrome--a clinica-
lly empirical approach to its definition 
and study. BMC medicine [Internet]. 
2005 Jan [cited 2014 Apr 3];3:19. 
101.  NANDA-International. Diagnós-
ticos Enfermeros. Definiciones y clasi-
ficación 2009-2011. Madrid: Elsevier; 
2010.  
102.  Moorhead S. Clasificación de re-
sultados de enfermería (NOC). 4a ed. 
ed.: Elsevier España; 2009.  
103.  Bulechek GM. Clasificación de 
intervenciones de enfermería (NIC). 5a 
ed.: Elsevier España; 2009.  
104.  Dick B.; Eccleston C.; Crombez G. 
Attentional Functioning in Fibromyalgia 
Rheumatoid Arthritis, and Musculoske-
letal Pain Patients. Arthritis & Rheuma-
tism. 2002;47(6):639–44.  
105.  Dick BD.; Verrier MJ.; Harker 
KT.; Rashiq S. Disruption of cognitive 
function in fibromyalgia syndrome. 
Pain. 2008;31(139(3)):610–6.  
106.  Grace GM.; Nielson WR.; Hopkins 
M.; Berg MA. Concentration and me-
mory deficits in patients with fibrom-
yalgia syndrome”. Journal of Clinical 
and Experimental Neuropsychology. 
1999;21(4):477–87.  
107.  Munguía-Izquierdo D.; Legaz-
Arrese A.; Moliner-Urdiales D.; Rever-
ter- Masía J. Neuropsicología de los 
pacientes con sındrome de fibromialgia: 
Relación con dolor y ansiedad. Psicothe-
ma. 2008;20:427–31. 
108.  Glass JM.; Williams DA.; Fernan-
dez-Sanchez ML.; Kairys A.; Barjola P.; 
Heitzeg MM.; Clauw DJ.; Schmidt-Wilc-
ke T. Executive Function in Chronic Pain 
Patients and Healthy Controls: Different 
Cortical Activation During Response In-
hibition in Fibromyalgia. Journal of Pain. 
2011;12(12):1219–29.  
109.  Walteros C.; Sánchez-Navarro JP.; 
Muñoz MA. Altered associative learning 
and emotional decision making in fi-
bromyalgia. Journal of Psychosomatic 
Research. 2011;70(3):294–301.  
110.  Verdejo-García A.; López-Torreci-
llas F.; Calandre EP.; Delgado- Rodríguez 
A.; Bechara A. Executive function and 
decision-making in women with fibrom-
yalgia. Archives of Clinical Neuropsycho-
logy. 2009;24(1):113–22.  
111.  Kim SeH.; Kim SaH.; Kim SK.; et 
al. Spatial versus verbal memory impair-
ments in patients with fibromyalgia. 
Rheumatology International. 2011;19.  



50  inf  JUNY 2014  

entrevista



2014  JUNY  inf 51

en
tre

vis
ta

“Cal invertir 
  en infermeres”
“Cal invertir 
  en infermeres”

Walter Sermeus

entrevista
entrevista i foto 

Rafa Gimena / Sara Bobet

MISSATGES
[Intèrpret: Teresa López]

WALTER SERMEUS, professor de la Facul-
tat de Medicina de l’UK Leuven (Univer-
sitat Catòlica de Lovaina) i coordinador 
del projecte europeu de recerca RN4CAST 
(Nurse Forecasting in Europe) va visitar 
Lleida el passat mes de març. 

Amb ell vam conversar sobre l’article pu-
blicat el darrer febrer a The Lancet titulat 
“Nurse staffing and education and hos-
pital mortality in nine European countri-
es: a retrospective observational study” 
(Personal d’infermeria i formació i mortalitat 
hospitalària en nou països europeus: un estudi 

observacional retrospectiu). Un article elaborat 
pel Dr. Sermeus juntament amb la Dra. Linda 
H. Aiken, el Dr. Douglas M. Sloane, el Dr. Luk 
Bruyneel, el Dr. Koen Van den Heede, el Dr. 
Peter Griffiths, el Dr. Reinhard Busse, la Dra. 
Marianna Diomidous, la Dra. Juha Kinnunen, 
la Dra. Maria Kózka, el Dr. Emmanuel Lesaffre, 
el Dr. Matthew D. McHugh, la Dra. Anne Ma-
rie Rafferty, el Dr. Rene Schwendimann, la Dra. 
Anne Scott, la Dra. Carol Tishelman, el Dr. Theo 
van Achterberg i la Dra. Teresa Moreno Casbas, 
responsable de la Unitat d’Investigació en Cures 
de Salut (Investén-isciii) del Instituto de Salud 
Carlos III.
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L’estudi publicat el passat 26 de febrer a 
The Lancet demostra que la major forma-
ció de les infermeres i la menor ràtio de 
pacients incideix clarament en la taxa de 
mortalitat en els postoperatoris. ¿Quines 
recomanacions faria als responsables de 
les polítiques i als gerents? Les recomana-
cions són molt clares i, tenint en compte els 
resultats de l’estudi, crec que cal augmentar 
el personal d’infermeria i, en general, el dels 
hospitals. Això reduirà clarament les taxes de 
mortalitat. El que hem vist en els diferents pa-
ïsos estudiats és que com més alt és el grau 
de qualificació de les infermeres, millor són els 
resultats. Aquí a Espanya el més important és 
mantenir tan alt com es pugui el nivell de for-
mació en infermeria, que ja és força alt perquè 
els estudis tenen la qualificació de Grau. 

El que veiem és que la relació entre el nom-
bre de personal i mortalitat es tradueix en el 
fet que com més alt és el nombre de pacients 
per infermera, més alta és la taxa de mortali-
tat. Un pacient més per infermera augmenta la 
mortalitat en un 7%. En aquest sentit i, mirant 
a Espanya, si a causa de la crisi econòmica es 
redueix el nombre d’infermeres, això tindrà un 
efecte en l’atenció al pacient i en la mortalitat. 
El missatge que s’envia des de l’administració 
és que reduir el nombre d’infermeres no afecta 

la qualitat, però tota la recerca que s’està fent 
demostra precisament el contrari. Realment els 
estudis certifiquen que hi ha una relació entre 
el nombre d’infermeres i el risc de mortalitat.

L’estudi pretén proporcionar evidència ci-
entífica perquè els que prenen les decisi-
ons a Europa orientin la planificació de la 
força de treball d’infermeria en un futur. 
Com han de tenir en compte aquesta evi-
dència a l’hora de planificar com han de 
treballar les infermeres?

El que veiem ara és que la infermeria es veu 
com un cost (tant a Espanya, com al meu país, 
Bèlgica, i a altres països europeus). Això vol dir 
que, per reduir la despesa sanitària, una de les 
solucions que s’adopten és reduir el nombre 
d’infermeres. El que hem vist és que les infer-
meres tenen un paper important per garantir 
la seguretat dels pacients. Si es redueix aquest 
cost es causarà un impacte. El nostre missatge 
és que cal invertir en les infermeres. A curt ter-
mini és un problema però, a llarg termini, tenir 
més infermeres serà més rendible i reduirà cos-
tos. En el nostre estudi fem referència a un es-
tudi nord-americà que demostra que per cada 
infermera de més en la que inverteixes, el que 
veus és que es redueixen les estades als hospi-
tals dels pacients, es redueixen les complicaci-
ons... Això vol dir que la inversió que s’ha fet, 
retorna. Per tant, invertir en posar més inferme-
res és més rendible que reduir-ne el nombre.

Diríem que a més infermeres menys llits? 
Absolutament. Crec que és una mesura molt 
més important que tenir menys infermeres i 
mantenir el mateix nombre de llits. El problema 
amb les infermeres és que si han de tenir cura 
de molts pacients al mateix temps, això vol dir 
que han de repartir la seva atenció i, en el cas 
de les complicacions per exemple, és molt im-
portant que es detectin com més aviat millor. Si 
han de tenir cura de molts pacients, no poden 
estar a tot arreu alhora i poden arribar massa 
tard en alguns casos, la qual cosa incrementa el 
risc de mortalitat.

En el context actual de manca de recursos 
i reformes en l’atenció sanitària i, tenint 
en compte els resultats dels seus estudis, 

“Les infermeres tenen una 
feina realment complexa. 
El que veiem a partir del 

nostre estudi és que com 
més alta és la qualificació 

millor són els resultats. Crec 
que hi ha un argument real 

perquè les infermeres tinguin 
una formació universitària. 

Espanya és un bon exemple 
d’això i és també un exemple 

per a la resta d’Europa”
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com es pot millorar l’atenció hospitalà-
ria? Una de les solucions passa per no reduir 
el nombre d’infermeres. Crec que és bastant 
important mirar cap a projectes de millora i ser 
més efectius comptant amb el personal sanitari 
que tenim ara. Cal ser més resolutius a l’hora 
de la realització de proves, exàmens mèdics,... 
per determinar quins són realment necessaris i 
quins no. Està demostrat que hi ha entre un 10 
a un 15% de possibilitats de reduir costos per 
no fer coses que no són valuoses pels pacients. 
El que sí que sabem a partir del nostre estudi és 
que l’atenció d’infermeria és valuosa pels paci-
ents i, per tant, no cal reduir-la. També sabem 
que més especialistes en infermeria redueixen el 
període d’estada a l’hospital. Això té un impac-
te directe en la reducció de costos.

Què significa una alta formació en infer-
meria? És una pregunta molt difícil. No ho 
sé. Les infermeres estan en contacte amb els 
pacients però també interactuen amb altres 
professionals. Tenen una feina realment com-
plexa. El que veiem a partir del nostre estudi és 
que com més alta és la qualificació millor són 
els resultats. Crec que hi ha un argument real 
perquè les infermeres tinguin una formació uni-
versitària. Espanya és un bon exemple d’això i 
és també un exemple per a la resta d’Europa.

L’estudi realitzat és pioner, ja que per pri-
mera vegada s’han examinat dades de 
recursos humans d’infermeria en diversos 
països europeus i s’han analitzat en re-
lació amb els resultats clínics objectius i 
complementen els estudis dels EUA. Com 

està la situació a Espanya? No conec con-
cretament la situació a Espanya perquè l’estudi 
no se centra específicament en cap país. El que 
sí que li puc dir és que les diferències van de 
l’1 al 7% i són variacions que es donen entre 
hospitals que poden ser dins d’un mateix país, 
més que entre països. El que sí que sabem dels 
hospitals espanyols, en relació al nombre de 
personal en les unitats d’infermeria, és que té 
el nombre més baix dels nou països estudiats, 
segons dades del 2009-2010, més o menys al 
començament de la crisi econòmica.

Les infermeres són bàsiques per una bona 
sanitat pública? Podríem dir que són un 
bon baròmetre per mesurar l’estat de la 
sanitat pública? Sí, estic d’acord. Una de les 
funcions de les infermeres és cuidar els paci-
ents, però també tenen el paper de vetllar per la 
seguretat del pacient. Com que estan 24 hores 
al dia i els 7 dies de la setmana amb ells, són 
les primeres a rebre els primers senyals de si hi 
ha alguna cosa que no va bé. Tenen un paper 
molt important que està subestimat. Es neces-
siten més infermeres. Si hi ha massa pacients 
per infermera, el sistema no funcionarà. S’han 
de tenir infermeres molt qualificades perquè 
qualsevol senyal prematur de l’existència d’un 
problema pugui ser captat ràpidament. Si no 
hi ha bona formació, això és impossible. Estic 
totalment d’acord amb què la infermera és el 
baròmetre. De vegades se les compara amb els 
canaris que els miners utilitzaven a les mines 
per detectar si entraven en una cavitat tòxica. 
Elles són l’indicador per detectar prematura-
ment els problemes que vindran més tard.[]

WALTER SERMEUS, PROFESSOR 

DE LA FACULTAT DE MEDICINA 

DE L’UK LEUVEN (UNIVERSITAT 

CATÒLICA DE LOVAINA. BÈLGICA)
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Carmen Fuentelsaz

LA FACULTAT D’INFERMERIA DE LA UDL 
va acollir, del 31 de març al 4 d’abril, la 
realització del Taller bàsic de revisions
sistemàtiques impartit pel Centre Col·la-
borador Espanyol de l’Institut Joanna 
Briggs per les cures de salut basades en 
l’evidència. 

L’equip docent del taller estava format 
per la representant de Catalunya al Co-
mitè Científic del Centre Col·laborador, 
Carmen Fuentelsaz, que va impartir el 
taller juntament amb Isabel Feria, Roland 
Pastells, Montserrat Gea i Gema Escobar. 

La revista INF va conversar amb la Dra. Fuentel-
saz, infermera responsable del grup de recerca 
en Cures de Salut de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron de Barcelona i membre de la Unitat 
d’Investigació en Cures de Salut (Investén-isciii) 
de l’Instituto de Salud Carlos III.

Què és l’Institut Joanna Briggs? És un cen-
tre que porta treballant des del 1996 amb te-
mes de pràctica basada en l’evidència. L’institut 
va ser creat al departament d’infermeria de la 
universitat australiana d’Adelaida, que està 
adscrit al Royal Adelaide Hospital, i pren el nom 
de la primera llevadora que va tenir aquest hos-
pital, la Joanna Briggs. 
Al nostre país, la unitat de coordinació i des-
envolupament de la unitat Investén-isciii, que 
es troba dins de l’Instituto de Salud Carlos III, 
té un conveni amb l’Institut Joanna Briggs pel 
qual es va crear el Centre Col·laborador Espa-
nyol per les cures de salut basades en l’evidèn-
cia. El JBI compta amb diferents centres col-
laboradors arreu del món i el centre espanyol 
és un d’ells. Actualment, totes les comunitats 
autònomes (excepte Aragó i Extremadura) en 
formen part.

En què consisteix aquest taller bàsic de re-
visions sistemàtiques i a qui va dirigit? El 
taller va dirigit a infermeres. Una de les tasques 
que fa el Centre Col·laborador Espanyol del JBI 
és formació en pràctica basada en l’evidència i 
revisions sistemàtiques. Aquest taller que fem 
a Lleida és el taller bàsic de revisions sistemà-
tiques. Cal dir que hi ha dos tipus de tallers: el 
bàsic, que capacita les infermeres per participar 
en revisions sistemàtiques i del qual se’n fan 
dues edicions cada any. 
Normalment si alguna comunitat autònoma 
el vol acollir, l’organitza ella i si no, es fa a 
Madrid. L’altre taller és un taller avançat que 
capacita per liderar revisions sistemàtiques. A 
més, també es fan uns tallers avançats de me-
tanàlisi, lectura crítica, etc., que són recursos 
per professionals que tenen més formació en 
metodologia.

Què són les revisions sistemàtiques? Quan 
es detecta un problema a la pràctica clínica es 
planteja una pregunta. Llavors es fa la recerca 
de la millor evidència disponible, és a dir, de 
tots els articles que hi ha publicats a totes les 
bases de dades més importants de ciències de 
la salut. A partir d’aquests articles es fa una lec-
tura crítica que es tradueix en mirar metodolò-
gicament com estan aquests articles en l’àmbit 
de qualitat. Si la qualitat no és suficient, llavors 
no formen part de la revisió sistemàtica. Si te-
nen qualitat, entren a formar-ne part. Acaba la 
revisió amb la lectura i la conclusió en relació a 
la pregunta que s’havia plantejat de la pràctica 
clínica, responent o no en relació al que hi ha 
publicat.
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Quina és la importància de la realització 
de revisions sistemàtiques per part d’in-
fermeres, tenint en compte que són les 
que estan en contacte directe amb la 
pràctica clínica i els pacients? És importan-
tíssim perquè, d’alguna manera, facilita la pràc-
tica clínica a les infermeres que no saben esta-
dística, metodologia de la recerca, etc. Cal dir 
que la revisió sistemàtica acaba sempre en un 
article o en una guia de pràctica clínica que té 
un llenguatge entenedor per les infermeres de 
la pràctica clínica. Les revisions sistemàtiques, 
evidentment, no les fan les infermeres de la 
pràctica clínica, les fan professionals que tenen 
formació en metodologia de recerca (estiguin o 
no en la pràctica clínica). Fer una revisió siste-
màtica és un procés molt rigorós que acaba en 
un informe o una guia de pràctica clínica que 
facilita, precisament, la pràctica clínica.

Tots els centres col·laboradors del JBI es-
tan connectats de manera que les conclu-
sions de qualsevol estudi són accessibles a 
tothom? Exacte. L’Institut Joanna Briggs seria 
com una xarxa de centres compromesos amb la 
pràctica clínica basada en l’evidència. Les revisi-
ons sistemàtiques es publiquen a la web del JBI 
i, per tant, tothom hi té accés. Hi ha també uns 
documents més petits anomenats “Best Practi-
ces” que vindria a ser com un resum d’aquestes 
revisions sistemàtiques per les infermeres de 
la pràctica clínica. Amb tot això i altres docu-
ments –tipus protocols, procediments o coses 
més concretes– hi ha una plataforma que es 
diu JBI Connect+ que permet accedir a tota la 
informació. També hi ha una part, destinada als 
pacients, on surten aquestes revisions sistemà-
tiques. És a dir, hi ha informes dirigits a infer-
meres de la pràctica clínica i informes molt en-
tenedors i més curts per pacients o cuidadors.

Quin és el grau de coneixement per part 
de la professió infermera de l’existència 
de les revisions sistemàtiques, tenint en 
compte que poden ser útils tant a infer-
meres de base com a infermeres de re-
cerca? El col·lectiu té diversos softwares per 
lectura crítica, revisions sistemàtiques o per a 
gestionar determinats indicadors de salut. És a 
dir, té diferents eines informàtiques que són o 
bé per gestors, o bé per infermeres de la pràc-
tica clínica. Pel que fa a la implicació, tothom 

ho hauria de conèixer i de fet s’ha fet molta 
difusió del centre col·laborador. Malgrat tot, hi 
ha encara infermeres que no el coneixen. Perso-
nalment, crec que totes les infermeres haurien 
de basar la seva pràctica en l’àmbit de l’evidèn-
cia i les gestores haurien de promoure aquesta 
pràctica basada en l’evidència. Pel que fa a la 
participació en els tallers i cursos que fem, cal 
dir que el perfil és molt ampli. Hi ha des d’in-
fermeres de la pràctica clínica fins a gestores, 
responsables d’investigació o professionals de 
les universitats.

Les infermeres que primer detecten els 
problemes són les de base. És molt impor-
tant, doncs, que coneguin el JBI? És fona-
mental. Tots els problemes surten de la pràctica 
clínica. Els professionals que no estem en con-
tacte directe amb la pràctica clínica el que fem 
és facilitar a aquestes infermeres la resposta a 
les preguntes que es plantegen dins la pràctica 
clínica.

La comunicació entre els professionals 
que treballen en diferents nivells és bà-
sica. Evidentment. Les gestores han de tenir 
molt en compte les infermeres de la pràctica 
clínica que seran les detectores de problemes 
d’aquesta pràctica. Uns problemes que s’han 
de traslladar als experts o bé perquè adaptin 
al nostre entorn guies de pràctica clínica que ja 



2014  JUNY  inf 57

jo
an

na
 b

rig
gs

 in
st

itu
teestan fetes, o bé perquè es facin revisions sis-

temàtiques si és que no hi ha guies de pràctica 
clínica disponibles del problema detectat. La 
relació entre professionals varia molt en cada 
centre. Hi ha centres que tenen responsables 
de recerca, per exemple, jo mateixa fa vint anys 
que em dedico a temps complert a la recerca 
en cures a l’Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona assessorant les infermeres, ajudant-les a 
fer projectes. Aquesta figura de responsable de 
recerca ha estat implantada en alguns centres 
però no en altres. Tot i així, s’ha avançat molt 

en aquests darrers anys. Cal dir també que l’in-
terès de les gestores i de les direccions d’infer-
meria detectant els problemes o facilitant-ne la 
detecció i també, que les infermeres estiguin 
implicades en la pràctica basada en l’evidència 
depèn de cada direcció. És un tema que varia 
molt segons el centre.

Quin és el nivell de les infermeres que es-
tan cursant aquest taller aquests dies a 
Lleida? Hi ha dos tipus de formacions. En pràc-
tica clínica, camp en què Espanya té un nivell 
molt alt en relació a altres països, tant d’Europa 
com de la resta del món i, de fet, són molts 
els països que reclamen infermeres espanyoles. 
L’altre tipus de formació és en metodologia de 
la recerca que és el que es necessita per partici-
par en revisions sistemàtiques. En aquest aspec-

te cal dir que s’ha millorat molt. Des d’Investén-
isciii també fem altres cursos on-line de pràctica 
basada en l’evidència i de metodologia de la re-
cerca. Crec que el nivell de formació també ha 
pujat molt i tenim actualment bastants infer-
meres formades en metodologia de la recerca.

S’ha detectat un augment del nombre 
d’infermeres que en finalitzar el Grau 
mostren interès per dedicar-se a la investi-
gació? En aquesta qüestió sóc bastant crítica. 
Molta gent tenia força esperances de què quan 
s’implantés el Pla Bolonya, el Grau en Inferme-
ria, i hi haguessin infermeres doctores, etc., 
llavors pujaria el nivell de la recerca i hi hauria 
més tesis doctorals i publicacions. Jo crec que 
no hem avançat molt perquè hi ha molta gent 
que fa el seu projecte de fi de Grau o la seva 
tesi i, després, ja no es dediquen a la recerca. El 
que sí que hi ha cada cop més són infermeres 
responsables de recerca que poden assessorar a 
fer projectes o buscar finançament, per exem-
ple. Això sí que ha millorat molt. Per exemple, 
ara mateix a Catalunya hi ha tres grups de re-
cerca dins dels hospitals de l’ICS que estan dins 
d’algun dels instituts de recerca estatals acredi-
tats per l’Instituto de Salud Carlos III. Es tracta 
de tres grups específics de recerca en cures de 
salut que estem coordinats, integrats i liderats 
per infermeres. Un és aquí a Lleida, dins l’IRB 
Lleida (Institut de Recerca Biomèdica de Lleida); 
l’altre és a l’IDIBELL (Institut d’Investigació Bio-
mèdica de Bellvitge) i l’altre grup està al VHIR 
(Vall d’Hebron Institut de Recerca). Personal-
ment, crec que és un pas molt positiu el fet 
d’integrar-nos dins dels instituts de recerca al 
mateix nivell que els altres investigadors.

Què diries a algú acabat de titular perquè 
dediqués la seva vida professional a la in-
vestigació? En primer lloc li diria que no totes 
les infermeres s’han de dedicar a la recerca, 
això seria absurd. Sí que cal, però, que totes 
les infermeres fonamentin la seva pràctica en 
la millor evidència disponible. La resta de gent 
que tingui interès, crec que s’ha “d’ajuntar” 
amb algú que sàpiga de recerca. Poden fer for-
mació en màsters, doctorats… però adquiriran 
aquesta formació més sòlida participant en 
projectes de recerca amb professionals que ja 
tenen experiència.[]
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Sara Bobet

MISSATGES

LA CATEDRÀTICA D’INFERMERIA en Salut 
Pública, Mackie Kawabada, va inaugu-
rar el Cicle de Seminaris 2014 del Màster 
Universitari en Recerca que s’han desen-
volupat a la Facultat d’Infermeria de la 
Universitat de Lleida, amb la conferència 
“Determinants socials de la salut”. Kawa-
bada imparteix classes a la Facultat d’In-
fermeria de la Shiga University of Medical 
Science del Japó.

Ha vingut a Lleida per parlar dels deter-
minants socials de la salut. Podria dir-nos, 
per començar, què necessitem per estar 
saludables? Molta gent creu que per estar 
saludable cal tenir un bon estil de vida: tenir 
una bona alimentació, fer exercici… però hi ha 
una cosa molt important, com són els determi-
nants socials de la salut, que és quelcom molt 
diferent de l’estil de vida. Cal, doncs, mirar més 
enllà. S’ha de posar atenció a l’estructura i l’en-
torn social, el tipus de feina que es fa, el tipus 
d’amistats que es tenen o la mena de comunitat 
on es viu. Tot això és més important que com 
menges o el tipus de menjar que fas perquè un 
no pot controlar l’estructura social però sí que 
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menjar, si fer exercici cada dia o dos cops per 
setmana. Això es pot triar però està basat en el 
tipus d’estatus social que tenim.

L’estil de vida però, no sempre es pot triar. 
En el cas d’una família amb pocs recursos 
més que triar què es menja, el problema 
és poder menjar. Sí. Pots venir d’una família 
pobre i pots no tenir accés a l’educació o a una 
bona feina. Per exemple, al Japó la gent amb 
menys recursos intenta evitar el menjar que és 
més car. Menjaran carn o arròs abans que ve-
getals, fruita o peix perquè és més barat. Això 
no passa a les classes amb ingressos més alts.

Quins grups socials estan més afectats per 
la desigualtat? Per exemple, la gent de classe 
baixa que fa feines manuals. També estan més 
afectades aquelles persones que no tenen un 
treball indefinit o un treball per a tota la vida 
–cosa que era habitual fa uns anys al Japó, però 
ara la flexibilitat del mercat laboral ha canviat la 
situació–. No tenir feina, tenir un contracte par-
cial o no tenir un contracte fix afecta la salut. 
He estat treballant durant dos anys amb treba-
lladors que cobren per dia treballat i són per-
sones que, normalment, no tenen casa i viuen 
al carrer. Algunes vegades els governs ignoren 
aquestes persones perquè pensen que són gent 
mandrosa i són ells qui han triat de ser uns sen-
se sostre. Basant-me en la meva recerca, puc 
dir que la majoria vénen de famílies pobres i 
no han tingut opció. Al Japó, si no tens recur-
sos, no pots accedir a l’educació secundària per 
exemple. El govern japonès intenta evitar gastar 
en atenció a la salut perquè costa una fortuna i 
per això han creat una mena de normes socials 
tàcites que estableixen que, si no treballes de 
valent, seràs un sense sostre i, per tant, totes 
les conseqüències o efectes negatius que tin-
guis en la salut són culpa teva. Crec que s’ha de 
millorar la política pública i, amb la meva feina 
lluito perquè, en primer lloc, el govern millori la 
política laboral, social i econòmica i després ja 
podran donar la culpa a la gent.

Si el govern ha de garantir les mínimes 
condicions de vida, aquestes poden di-
vergir moltíssim si pensem en països oc-
cidentals o en països, per exemple, sub-

“Lluito perquè 
el govern millori 
la política 
laboral, social i 
econòmica”

“Lluito perquè 
el govern millori 
la política 
laboral, social i 
econòmica”



“M’ha sorprès que 
les infermeres hagin 
de buscar feina fora 

del país quan la ràtio 
infermera/pacient 
d’aquí és molt més 
alta que la del Japó 

que no supera els 
7 pacients”

“M’ha sorprès que 
les infermeres hagin 
de buscar feina fora 

del país quan la ràtio 
infermera/pacient 
d’aquí és molt més 
alta que la del Japó 

que no supera els 
7 pacients”

desenvolupats? Crec que depèn de la situació 
social del país. Si vivim al Japó trobarem moltes 
desigualtats socials, per exemple. Òbviament 
podem dir que en general les condicions de 
vida dels japonesos són més bones que les de 
molta gent que viu a molts països africans. Però 
també hi ha malalties, com les mentals, que es 
donen molt més al Japó que a Kènia. El terme 
desigualtat no és comparable.

En termes d’educació sí que podem dir 
que com més alt sigui la formació de la 
persona millor salut es pot tenir. Sí. Hi ha 
però uns requisits mínims per estar saludable. 
Cal tenir una casa permanent, tenir ingressos, 
feina, amics… Hi ha elements que no pots ig-
norar, fins i tot si vius a l’Àfrica, necessites una 
casa per tenir salut. No pots viure a l’exterior 
com un ocell. Es tracta d’un dels drets hu-
mans fonamentals. Els governs han de garan-
tir aquest dret per a tothom. Un altre requisit 
mínim seria l’educació i l’altre, tenir una fei-
na. També la justícia social és un requeriment 
que necessita tothom per estar saludable (el 
concepte de justícia social és diferent en cada 
país però és molt important que hi hagi igual-
tat, no es poden crear desigualtats en termes 
de salut).

Com més ric és el país, més es redueixen 
les desigualtats? No, just passa tot el con-
trari. Tot depèn del tipus de política social que 
tingui el país. Si mirem els països escandinaus, 
tenen una democràcia social que és diferent de 
la que hi ha als Estats Units (EUA), al Japó o, 
potser, al Canadà. Aquests darrers es procla-
men estats socials del benestar però no és cert.

A escala mundial quins són els països on 
hi ha una major justícia social? En primer 
lloc estan els països escandinaus (Suècia, Dina-
marca, Noruega, Finlàndia) seguits de Suïssa. 
Al mig es troben els països europeus, Canadà, 
Austràlia i Nova Zelanda. Per sota de la mitja-
na de l’OCDE, estan països com Espanya, Itàlia, 
Polònia o Japó; i tancant la classificació hi ha els 
EUA i Turquia. Per tant, a la Unió Europea hi ha 
molta més justícia social que als EUA o al Japó. 
Aquest són països, sobretot els EUA, on les de-
sigualtats entre rics i pobres són enormes. Ara 
al Japó, aquestes desigualtats esdevenen cada 
cop més grans.

Podem comparar la desigualtat que hi ha 
als EUA amb la d’alguns països subdesen-
volupats, per exemple, del continent afri-
cà? No és comparable perquè aquests països 
africans tenen sovint governs corruptes que uti-
litzen els diners pel seu benefici personal.
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Com es veu Espanya des del Japó i, espe-
cialment, des del punt de vista sanitari? La 
primera idea que hi ha és la de l’atur, sobretot, 
el juvenil. La crisi que s’ha viscut aquí, la vàrem 
patir fa uns anys al Japó. Va passar exactament 
el mateix i la conseqüència positiva és que van 

canviar les polítiques socials. D’Espanya m’ha 
sorprès el fet que joves molt formats hagin de 
marxar i, pel que fa a les infermeres, que hagin 
de buscar feina fora del país quan la ràtio infer-
mera/pacient d’aquí és molt més alta que la del 
Japó que no supera els 7 pacients.[]
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Neosalus
Solutions

David Besó



PASSEJAR PER LA MUNTANYA, caçar bolets 
o tenir cura del seu hort són algunes de 
les activitats de lleure que el David Besó 
realitza per desconnectar de la rutina di-
ària dedicada, des de fa setze anys, a la 
tasca infermera; una professió que l’apas-
siona i en la qual ha treballat en molts i 
diversos camps. Diplomat en Infermeria, 
Màster en Atenció Prehospitalària per a 
Infermeria, director de cursos de Suport 
Vital Bàsic i Desfibril·lació Semiautomàti-
ca i especialista en Infermeria d’Urgències 
i Emergències per la SEMES, en David Besó 
treballa actualment en una ambulància i 
un helicòpter del Sistema d’Emergències 
Mèdiques. Una feina que compagina amb 
una nova faceta empresarial endegada 
amb dos companys que els ha dut a la 
creació de Neosalus Solutions, una empre-
sa dedicada a la venda i manteniment de 
desfibril·ladors automàtics, a la formació 
en el seu ús i a l’assessorament en la crea-
ció d’espais cardioprotegits.

Quan de temps fa que ets infermer i on 
has treballat? Vaig acabar infermeria l’any 
1998. He treballat com a infermer en camps 
tan diversos com el de tècnic de programes de 
salut i formador en àmbit de la salut de Creu 
Roja. He fet guàrdies al Centre Penitenciari de 
Ponent i a la Unitat de Cures Intensives de l’HU-
AV. Des de fa uns anys desenvolupo la meva fei-

na en una ambulància i un helicòpter medicalit-
zat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Com vas arribar al sector privat? La creació 
de l’empresa Neosalus Solutions va ser una ini-
ciativa conjunta amb dos companys més que 
també estan relacionats amb el món de la salut 
i la docència. Vam començar el projecte impar-
tint formació acreditada en l’ús dels desfibril-
ladors a empreses i persones del nostre entorn. 
Les expectatives inicials eren impartir 2 o 3 cur-
sos cada mes. Hi va haver, però, un augment 
de la demanda per part d’entitats i empreses 
en aquests serveis relacionats amb els desfibril-
ladors. Llavors van optar per donar una solució 
innovadora que s’adaptés a les necessitats dels 
clients potencials i vam crear un sistema de ges-
tió d’espais cardioprotegits. La decisió va partir 
d’una necessitat i també de la nostra voluntat 
de donar una solució innovadora, flexible, de 
qualitat i propera al client.

Què et va fer donar el pas de fer-te em-
presari? Va ser un repte personal. Volia ser 
responsable dels meus èxits i fracassos. Ara 
m’he de rendre comptes a mi mateix i no em 
puc enganyar. Un altre factor determinant per 
materialitzar aquest projecte va ser la possibilitat 
de compartir aquesta experiència amb els meus 
socis, unes persones que complementen les me-
ves carències i potencien les meves capacitats.

L’empresa té nous 
projectes com Nens salvant 

vides a les escoles 
–juntament amb l’Ajuntament 
de Lleida– o el Fly Automatic 

External Defibrilator” –
iniciativa què permet avisar 

un drone equipat amb un 
desfibril·lador automàtic, des 

d’un telèfon intel·ligent

“Crec que el personal 
d’infermeria pot treballar en 
molts camps, no només en 
els centres sanitaris. Hi ha 
moltes coses a fer. Només 
cal tenir una bona idea i, 
sobretot, moltes ganes de 
tirar-la endavant. La resta, 
amb una mica de sort i 
treball, arriba sol”
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A més, hi ha un factor important que és l’apre-
nentatge diari que tinc i que em serveix de mo-
tivació per afrontar diferents reptes, així com a 
crear nous projectes com el de Nens salvant vi-
des a les escoles, juntament amb l’Ajuntament 
de Lleida, o el projecte Fly Automatic External 
Defibrilator on projectem que amb la utilitza-
ció d’un telèfon intel·ligent es pugui avisar un 
drone que porti un desfibril·lador automàtic on 
sigui requerit i poder atendre així una aturada 
cardiorespiratòria.

Quines diferències trobes pel que fa a la 
teva situació laboral d’ara i la d’abans? La 
principal diferència és que, com a empresari, la 
feina no s’acaba mai. Sempre hi ha projectes 
amb què pensar, solucions que buscar o pro-
blemes per resoldre. Quan només treballava 
com a infermer assistencial era relativament 
més fàcil separar l’horari laboral de la vida per-
sonal. Ara costa més. Tot i el sacrifici, no hi ha 
res comparable amb la satisfacció que queda 
quan rebem una trucada d’un client que ens 
comenta que ha utilitzat el desfibril·lador per-
què algú ha tingut una aturada cardiorespira-
tòria i que, gràcies al seu ús, se n’ha sortit. I 
això ja ens ha passat tres cops!

Quines dificultats has trobat alhora de 
treballar per compte propi? La principal 
dificultat és la manca de coneixements per 
fer una gestió financera eficient dels recursos. 
Som persones competents amb la nostra feina 

i podem donar solucions d’alta qualitat gràcies 
als nostres coneixements tècnics. La gestió de 
l’àrea econòmica, però, se’ns fa més feixuga. 
Cal dir també que la manca de liquiditat és un 
dels problemes que tenim, com la resta de PI-
MES. Malgrat tot, tenim una política de ges-
tió de costos molt exhaustiva i unes previsions 
de reinversió dels beneficis que fan disminuir 
aquesta manca de capital.

Com t’ha ajudat la teva formació d’infer-
mer a l’hora de gestionar la teva empre-
sa? M’ha ajudat molt pel que fa a la feina de 
coordinació, consultoria i disseny de materials, 
ja que tinc un coneixement sobre continguts, 
eines de recerca, evidència científica i treball en 
equip que he pogut transferir a la meva tasca 
com a coordinador pedagògic, supervisió de 
continguts i responsable de l’obtenció del sis-
tema integral de gestió (ISO 9001).

Us dediqueu a implantar espais cardio-
protegits, què és això exactament? Podem 
definir espai cardioprotegit com aquell entorn, 
lloc, espai o activitat on es troben desfibril-
ladors en nombre suficient i persones instruïdes 
per al seu ús en nombre adequat, amb la finali-
tat d’assegurar l’accés a una víctima en situació 
d’aturada cardiorespiratòria de forma ràpida, 
segura i en un breu període de temps. La nostra 
empresa es dedica a la venda i manteniment de 
desfibril·ladors automàtics, a la formació en el 
seu ús i també, a l’assessorament en la creació 
d’aquests espais cardioprotegits.

Què els diries als infermers que, tot i 
aquest moment de crisi, estiguin pensant 
a crear un negoci relacionat amb el món 
de la salut? Els diria que si tenen una idea in-
novadora, creuen en ella i no tenen por al fracàs 
que tirin endavant. Això sí, abans de llençar-se 
cal que expliquin el seu projecte a altres per-
sones, que escoltin les seves crítiques i sugge-
riments i les aprofitin per millorar la seva idea 
de negoci. Crec que el personal d’infermeria 
pot treballar en molts camps i, per tant, no 
cal centrar-se només en els centres sanitaris i 
fer les tasques pròpies d’aquests llocs. Hi ha 
moltes coses a fer. Només cal tenir una bona 
idea i, sobretot, moltes ganes de tirar-la enda-
vant. La resta, amb una mica de sort i treball, 
arriba sol.[]

NEOASALUS SOLUTIONS HA EQUIPAT 

ELS PAVELLONS MUNICIPALS DE LLEIDA 

AMB DESFRIBIL·LADORS.
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congrés

EL CONGRÉS INTERNACIONAL d’Investigació de 
Cures Pal·liatives –8th World Research Congress 
of The European Association for Palliative Care–,
celebrat entre el 5 i el 7 de juny a Lleida, va 
aplegar més de 1.100 professionals provinents 
de 50 països d’Europa, Amèrica del Nord, Cen-
tre i Sud, Austràlia, Àsia i Àfrica.

Totes les disciplines relacionades amb l’atenció 
al final de la vida i la recerca, com metges, in-
fermeres, investigadors, docents, antropòlegs, 
sociòlegs, economistes de la salut o profes-

sionals procedents de l’administració sani-
tària; van participar a la trobada promoguda 
per l’European Association For Palliative Care 
(EAPC), la Sociedad Española de Cuidados Pa-
liativos (SECPAL) i la Societat Catalano-Balear de 
Cures Pal·liatives (SCBCP).

El COILL va mantenir, en els mesos previs a la 
celebració del congrés, diverses reunions pro-
fessionals amb el Comitè Organitzador Local, 
presidit per la Dra. Maria Naval.[]

www.eapcnet.eu/research2014/

8th World Research Congress of The 
European Association for Palliative Care

Lleida rep 1.100 professionals de les cures pal·liatives, 
provinents de 50 països d’arreu del món

5 de maig: Jornada Mundial 
de la Higiene de Mans

LES INFERMERES LLEIDATANES es van adherir 
a la celebració de la Jornada Mundial de la Hi-
giene de Mans, que va tenir lloc el passat 5 de 
maig, amb accions divulgatives i formatives per 
donar a conèixer entre els pacients la importàn-
cia dels protocols higiènics.[]

foto Sheila Jové
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L’INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEI-
DA (IRBLleida) va estar guardonat el passat 3 
de juny, amb el Premi Internacional Ciutat de 
Lleida 2014, distinció que atorga la Paeria amb 
l’objectiu de promoure la projecció internacio-
nal de Lleida i la seva àrea d’influència. 

La presidenta del jurat del premi, la periodis-
ta Rosa Maria Calaf, va exposar els motius que 
han portat al jurat a atorgar el premi a l’institut, 
destacant-ne “l’alt nivell d’activitat i projecció 
internacional en l’àmbit de la investigació cien-
tífica”. La participació en projectes científics in-
ternacionals en col·laboració i associació amb 
institucions, organismes i empreses internacio-
nals; el gran nombre de publicacions en revistes 
especialitzades, la major part en publicacions de 
gran impacte i/o internacionals; la participació 
de professionals de molt diverses nacionalitats 
en grups científics i de recerca; o l’organització 
de gran quantitat de jornades i congressos i ac-
tivitats de caràcter internacional i la participació 
com a ponents dels seus membres en els orga-
nitzats fora de les nostres fronteres.[]

L’ IRBLleida, 
Premi 
Internacional 
Ciutat de 
Lleida 2014

Amb motiu de 
l’alt nivell d’activitat 

i projecció internacional 
de l’Institut en l’àmbit 

de la investigació científica

EL DR. MATÍAS-GUIU, 

DIRECTOR DE L’IRB LLEIDA.

foto MISSATGES
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institucional

GERARDO PACHECO PADILLA, vicepresident del 
Colegio de Profesionales de la Enfermería de 
Puerto Rico i expresident del capítulo (província) 
de San Juan de Puerto Rico, va aprofitar una 
estada de caràcter privat a la capital de Ponent 
per visitar el Col·legi Oficial d’Infermers i Infer-
mers de Lleida (COILL), el passat 20 de març.  

Pacheco va ser rebut pel president del COILL, 
Josep Maria Camps, a la seu de l’entitat. Tots 
dos van bescanviar informacions i anàlisis so-
bre les diferents situacions professionals entre 
les infermeres d’una banda i altra de l’Atlàntic, 
així com, s’han emplaçat a trobar projectes de 
col·laboració comuna.[]

Visita del 
vicepresident de 
les infermeres 

de Puerto Rico 
a Lleida

Futura col·laboració

termcat

LA SESSIÓ DE NORMALITZACIÓ sobre termes 
de prevenció i atenció a la cronicitat proce-
dents del vocabulari d’aquest àmbit –que està 
elaborant el Termcat amb la col·laboració del 
Departament de Salut– reuneix vuitanta termes 
(amb definicions, denominacions catalanes i 
equivalents en anglès i en castellà) dels quals 
s’ha estudiat vacil·lacions conceptuals (comor-
biditat, multimorbiditat i pluripatologia, o te-
lemedicina i telemonitoratge), que es coneixen 
majoritàriament amb un manlleu o un calc de 
l’anglès (square of care, edatisme, condició ca-
tastròfica), amb denominacions neològiques 
que encara no es recullen en obres de referèn-
cia (estratègia multipalanca, pacient postagut) 
o per als quals no hi ha una única denominació 
catalana clarament fixada (ruta assistencial i via 
clínica, per exemple).

La prevenció i l’atenció a la cronicitat consti-
tueixen un enfocament bastant innovador en 
l’àmbit de la medicina, en el qual el Departa-
ment de Salut està dedicant molts esforços ac-
tualment, per la gran afectació que tenen les 
malalties cròniques en el conjunt de la població. 
Així doncs, el consens que es volia aconseguir 
amb aquesta sessió de normalització, així com 
l’aparició del vocabulari, poden ser passos molt 
importants per a aquest àmbit emergent.[]

Normalització 
sobre termes 
de cronicitat

Diccionari on-line:
http://www.termcat.cat/ca/
Diccionaris_En_Linia/160/
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de   l’atenció
per M. MONTSERRAT DUCH                                                                                      i MERCÈ PORTÉ Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida

L’Infermeria, pilar bàsic
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de   l’atenció
per M. MONTSERRAT DUCH                                                                                      i MERCÈ PORTÉ Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida

primària

L’Infermeria, pilar bàsic
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EN AQUESTS MOMENTS en què la societat i el 
món tal com el coneixem està en un procés de 
profund canvi, la professió infermera no deixa 
de ser-hi aliena. Aquesta és una professió que 
sempre s’ha distingit per ser el personal sanitari 
que està més a prop del malalt/pacient, i que 
en aquests moments es prepara per assumir 
nous reptes professionals.

Si hi ha un camp on la infermeria pot desplegar 
tot el seu potencial, aquest és el de l’Atenció 
Primària. No hem d’oblidar que en aquest nivell 
es treballa amb població malalta però també, 
majoritàriament, amb població sana. Població 

que tindrà més probabilitats d’emmalaltir se-
gons sigui el seu estil de vida. I és aquí on el 
paper de la infermera serà la peça clau.

L’organització de l’atenció primària, tal com la 
coneixem, ha estat una fita de la democràcia 
amb les transferències en matèria sanitària de 
l’any 1981.

Els objectius del Decret 84/85 són, bàsicament, 
per infermeria, tot i això des del principi s’ha 
potenciat el personal mèdic. En els últims anys, 
amb les retallades, el personal d’infermeria 
ha estat el més afectat en la continuació dels 



70  inf  JUNY 2014  

especialitat

Article 1r del Real Decret 84/85



2014  JUNY  inf 71

es
pe

ci
al

ita
tseus contractes. La Infermeria 

està facultada per actuar davant 
aquests objectius. La promoció 
i prevenció, tant primària com 
secundària, es desenvolupa ma-
joritàriament per infermeria, així 
com la rehabilitadora ja sigui en 
els crònics, atenció domiciliaria 
i altres patologies que reque-
reixen controls periòdics, sense 
deixar de banda el rol autònom 
que la professió té en la fase de 
curació.

Per tal de poder treballar els 
camps de la promoció i preven-
ció de la salut, la infermera ha de 
treballar braç a braç amb la gent 
de la comunitat, ja que cadascú 
és responsable de la seva salut, i 
els professionals sanitaris han de 
ser els guies, els educadors, els 
referents en els quals la pobla-
ció ha de buscar els experts en la 
matèria. Alhora que es treballa 
per la promoció i la prevenció, 
la infermera ha de gestionar els 
recursos dels quals disposa per 
tal de treure’ls-hi el màxim ren-
diment possible.

Les conseqüències de no dispo-
sar d’una atenció primària po-
tent són fonamentalment dues: 
Es fa menys prevenció i promo-
ció de la salut, amb l’impacte de 
futur sobre el nivell de salut de 
la població.

Una primària que per manca de 
recursos no pot assumir el pes 
de l’atenció als pacients que ori-
ginen la major part de la despe-
sa fa que el conjunt del sistema 
sigui menys eficient en transferir 
una part important de l’activitat 
assistencial a l’hospital, on els 
costos (i també la iatrogènia) per 
obtenir els mateixos resultats es 
multipliquen.[]

“La infermera ha de 
treballar braç a braç amb 
la gent de la comunitat, ja 
que cadascú és responsable 
de la seva salut, i els 
professionals sanitaris 
han de ser els guies”



XII CONCURS DE FOTOGRAFIA
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PRIMER PREMI
Títol: T’escolto II

autora MERCÈ BELLERA
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La III Jornada d’Infermeria 
i Fisioteràpia de la Univer-
sitat de Lleida (UdL), cele-
brada el passat 9 d’abril, 
va estar un èxit de parti-
cipació amb més de 225 
persones inscrites, 110 
pòsters i 8 comunicacions 
presentades.

La trobada, que enguany 
portava per lema Els In-
fants i la Gent Gran, va 
estar inaugurada per Eu-
geni Paredes, director 

ELS 
INFANTS 
I LA GENT 
GRAN
CURES EN SALUT 
EN POBLACIONS 
VULNERABLES



MASTER UNIVERSITARI
RECERCA EN SALUT

ANTIC MÀSTER EN CIÈNCIES 
DE LA INFERMERIA
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d’Atenció Primària de Lleida; Marina Peirón, 
directora d’Infermeria de l’Hospital Universi-
tari Arnau de Vilanova; Jordi Ballesté, director 
d’Infermeria de l’Hospital Santa Maria i Joan 
Blanco, degà de la Facultat d’Infermeria. 

Entre les conferències destacar la de Pilar Gil, 
infermera de la Unitat d’Oncohematologia Pe-
diàtrica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron: 
“Dolor en oncologia pediàtrica: elaboració 
d’una guia de pràctica clínica”; i la de la Dra. 
Kathy McGilton, professora de la Lawrence S. 
Bloomberg Faculty of Nursing de la Universi-
tat de Toronto, que va tractar “The important 
role of a multidisciplinary health care team in 
preventing funcional decline of older adults”. 
També  es va celebrar una  taula rodona so-

bre “Iniciatives innovadores en  fisioteràpia i 
infermeria”.

El Premi a la Millor Comunicació d’Infermeria va 
ser per a Carme Camí, per “Anàlisi de la realitat 
de l’obesitat infantil en l’Àrea Bàsica de Salut 
de les Borges Blanques”; i en l’àmbit de la Fi-
sioteràpia, per a Eva Caselles, autora de “Les 
teràpies físiques en la millora de la Síndrome de 
la Fragilitat en geriatria”.

En el decurs de la jornada es van lliurar també 
els premis del XII Concurs de Fotografia que en 
aquesta ocasió han estat per a Mercè Bellera 
(primer premi: Jo t’escolto II), Laura Liarte (se-
gon premi: El primer somriure) i Carme Camí 
(tercer premi: La gent gran té set de “cariño”).[]

SEGON PREMI
Títol: El primer somriure

autora LAURA LIARTE

TERCER PREMI
Títol: La gent gran té set de “cariño”

autora CARME CAMÍ



MASTER UNIVERSITARI
RECERCA EN SALUT

ANTIC MÀSTER EN CIÈNCIES 
DE LA INFERMERIA

El Màster Universitari en Recerca en Salut està 
format per dos mòduls. El primer, de caràcter 
obligatori, està destinat a la formació en me-
todologia científica i aquelles eines que són 
necessàries en la recerca avançada en salut. El 
segon mòdul el conforma l’optativitat, on es 
pot escollir entre tres opcions: 
• Especialitat A: Envelliment saludable.
• Especialitat B: Recerca clínica i epidemiològica.
• Especialitat C: Recerca crítica en salut.

A QUI VA DIRIGIT
Titulats de l’àmbit de ciències de la salut o al-
tres titulats que vulguin investigar en al camp 
de la salut.

DOCENTS
El professorat està format per professors de la 
Universitat de Lleida (UdL) i professors-inves-
tigadors externs, nacionals i internacionals de 
reconegut prestigi, que col·laboren amb nosal-
tres i que aporten la seva experiència en inves-
tigacions a altres països i amb els projectes que 
han desenvolupat o fan actualment.

MODALITAT 
Semi presencial:
• L’assistència presencial suposa entre un 20-
30% de la càrrega total dels crèdits del Màster. 
• La formació virtual que representa el 70-80% 
restant, es realitzarà mitjançant la plataforma 
SAKAI.

DURADA
• Alumnes a temps complet: 
   60 ECTS en un curs* 
• Alumnes a temps parcial: 
   60 ECTS repartits en dos cursos*
*El màster ofereix la possibilitat de realitzar 75 
ECTS (en lloc dels 60 inicials) el que permetria 
accedir directament al Programa de Doctorat 
en Salut de la Universitat de Lleida als diplo-
mats/des en infermeria.

REQUISITS D’ACCÉS
Títol de grau, diplomat o llicenciat.

PLACES 
20 alumnes

PREINSCRIPCIÓ
• Primer termini: de l’1 de març al 30 de juny.
• Segon termini (en el supòsit de que les places 
no s’hagin cobert en el primer termini de ma-
triculació): del 28 de juliol al 21 de setembre.
• Tercer termini (si queden places vacants o 
existeixen renúncies): del 26 de setembre a l’11 
d’octubre.

Més informació i preinscripcions:
Per tal de formalitzar la preinscripció és neces-
sari omplir el formulari al web de la UdL: 
www.udl.cat/estudis/poficials.html. 
Un cop omplert el formulari s’haurà d’entregar 
la documentació requerida per a l’admissió al 
servei de Gestió Acadèmica. Per a més informa-
ció podeu enviar un correu electrònic a recerca.
salut@infermeria.udl.cat o visitar el web:
www.udl.cat/estudis/poficials.html []
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L’Educació per a la Salut (EpS) és una disciplina 
que es caracteritza per la diversitat de ciències, 
mètodes, recursos i tècniques que contribuei-
xen, en major o menor mesura, al seu desen-
volupament. Això és degut a la complexitat 
d’actualitzar factors de tipus individual, com la
conducta, els coneixements, les actituds i altres 
de tipus social, com els estils de vida, la cultura 
o l’educació, que convergeixen en les persones i 
que determinen la seva qualitat de vida, la salut 
i la felicitat.

Amb aquest màster es pretén capacitar al pro-
fessional perquè sigui expert en Educació per 
a la Salut i pugui respondre com a tal a les de-
mandes sobre aquest tema des dels diferents 
àmbits d’intervenció.

A QUI VA DIRIGIT
Als professionals de les ciències de la salut, 
ciències socials i ciències de l’educació.

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

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

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

COORDINACIÓ
Salvador Sáez
Tel. 973 702 462
ssaez@infermeria.udl.cat

Més informació i preinscripcions:
www.mastereducaciosalut.udl.cat []

MASTER UNIVERSITARI
EDUCACIÓ 

PER A LA SALUT

(5a edició)
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postgrau universitari  (11a edició)
Expert Universitari en 

Atenció Integral a la persona 
amb ferides cròniques

UdL

Les úlceres i ferides en general són un tipus de 
lesió amb les què es troben molts pacients, so-
bretot d’edat avançada.

Aquest curs proporciona a l’alumne les claus 
per recrear les condicions fisiològiques més 
adequades de manera que l’organisme sigui 
capaç de reposar les perdudes en el menor 
temps possible, amb les menors seqüeles pos-
sibles i intentant que sigui amb el menor cost 
possible, tant des del punt de vista econòmic, 
com de l’organisme pròpiament. 

El nostre treball doncs consistirà a oferir als 
interessats la forma d’actuar més adequada 
d’acord als recursos dels què disposa, però 
sempre afavorint i respectant la seqüència na-
tural del procés de cicatrització, per al qual és 
imprescindible conèixe’l al detall. 

Adreçat a tots els professionals del món sani-
tari, ja sigui de l’àmbit hospitalari, residencial o 
d’atenció al domicili.[]

CONTINGUTS ESPECÍFICS ACADÈMICS

• Curs 2014-2015

• Preinscripció: Fins al 19 de desembre de 2014

• Import matrícula: 1.200 euros.

• Crèdits: 22 ECTS

• Modalitat formativa:
- Semipresencial (presencial en un 30% i 70% 
de treball en grup fora de l’horari presencial) 
- Presencialitat: 
Del 12 de gener al 22 de juny de 2015, tots els 
dilluns, de 9 a 14h.

COORDINACIÓ
Joan Blanco i Jordi Ballesté
Tel. 973 702 455
joan.blanco@infermeria.udl.cat

ORGANITZACIÓ
ICE - CFC
C/Jaume II, 71 (Campus de Cappont)
25001 Lleida
Tel. 973 703 382
Fax 973 703 377
formaciocontinua@ice.udl.cat

Més informació i preinscripcions:
http://www.ice.udl.cat/fc/curso/844

(22 ECTS)
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curs COILL
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.

Docent: 
Sara Solans

Durada: 
34 hores.
 
Dates i horaris: 
Del 8 de setembre fins a l’1 d’octubre de 2014.
• Horari de matí
Dilluns i dimecres: de 10.30 a 13.30h.
• Horari de tarda
Dilluns i dimecres: de 17.15 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). 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retorna-
rà el 80% de la matrícula a les col·legiades en 
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 150 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms).

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula de l’1 al 31 d’agost 
de 2014, 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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SUPORT VITAL 
AVANÇAT PER 
A INFERMERIA
Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docents: 
David Marc Besó i Tudel
Mònica Yolanda Besó i Tudel

Durada: 
Fase on-line: 30 hores. 
Fase presencial: 20 hores.
 
Dates i horaris: 
• Fase no presencial
Del 3 d’octubre al 2 de novembre de 2014.
• Fase presencial
Dies 3, 10, 17 i 24 de novembre de 2014.
De 9 a 14h.

Lloc: COILL

Places: 24.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

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

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula de l’1 al 22 de 
setembre de 2014, bé per telèfon al 973 24 37 
60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org. 

OBJECTIU

• Difondre les tècniques de suport vital avançat 
pròpies del personal d’infermeria d’acord amb 
les recomanacions del European Resuscitation 
Council 2010.

CONTINGUTS

• Fase on-line: Valoració seqüenciada ABCDE 
del pacient mèdic / Reanimació cardiopulmo-
nar bàsica i utilització dels desfibril·ladors ex-
terns automatitzats / Tractament de la via aèria: 
materials i tècniques / Tractament de les vies 
venoses: materials i tècniques / Diagnòstic i al-
goritmes de tractament de les arítmies malig-
nes en el context de l’aturada cardiorespiratòria 
(ACR) / Farmacologia en l’ACR: fàrmacs, vies 
d’administració / Reanimació cardiopulmonar 
(RCP) pediàtrica / RCP en situacions especials / 
Algoritme de la RCP avançada / Síndrome coro-
nari agut: CODI IAM, tractament farmacològic 
vs tractament mecànic.
• Fase presencial: Valoració ABCDE / RCP Bàsica 
i DEA, Posició Lateral de Seguretat, Obstruc-
cions de les vies aèries / Via aèria: ulleres nasals, 
mascareta tipus Venturi, mascaretes amb reser-
vori, cànules de Guedel, intubació orotraqueal, 
mascaretes laringals, Fastrach, frova, ventilació 
amb ambú / Vies venoses: vies venoses perifè-
riques, vies venoses centrals, intraòssies (pisto-
la, EZIO, Cook) / Diagnòstic d’arítmies greus i 
tractament / RCP pediàtrica / RCP adult / RCP 
Integrada: Simulació MEGACODE.

AVALUACIÓ

Es realitzaran una prova pràctica i una pro-
va teòrica (valorada cadascuna en 5 punts). 
S’obtindrà la qualificació d’Apte quan el su-
matori sigui superior a 7. Només s’avaluarà 
els alumnes que hagin assistit al 100% de les 
sessions presencials. (Control d’assistència mi-
tjançant signatura en full de control a l’inici i fi 
de cadascuna de les sessions presencials i segui-
ment de formació on-line).[]

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org



80  inf  JUNY 2014  

form
ació

curs COILL
FARMACOLOGIA 

PER A LA PRÀCTICA 
CLÍNICA INFERMERA

OBJECTIUS

• Actualitzar els coneixements en dosificació i 
administració de fàrmacs. Efectes adversos.

• Revisar les noves pautes en seguretat del pa-
cient, farmacovigilància i actuació en reaccions 
adverses.

• Practicar la utilització del protocol de comu-
nicació d’errors de medicació.

CONTINGUTS

Revisió:
• Medicaments, formes farmacèutiques i car-
tonatge.
• Administració i dosificació de fàrmacs.
• Al·lèrgia.
• Al·lèrgia al làtex.
• Antisèptics i desinfectants.
• Profilaxi quirúrgica.
• Antibiòtics.
• Coagulació i anticoagulants orals.
• Analgèsics i antiinflamatoris.
• Ansiolítics i hipnòtics. Benzodiazepines.
• Seguretat dels medicaments: farmavigilància, 
reaccions adverses i error de medicació.[]

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

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

DocentS: 
Reis Triquell Salomé
Gemma Enrique-Tarancon Delmàs

Durada: 
22 hores.
 
Dates i horaris: 
Desembre de 2014.

Lloc: COILL

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

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

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula del 3 al 20 de no-
vembre de 2014, bé per telèfon al 973 24 37 
60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org.
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curs COILL
MANEIG INICIAL 
DEL PACIENT 
TRAUMÀTIC PER 
INFERMERIA 

OBJECTIUS

• Proporcionar els coneixements teòrics bàsics i 
les habilitats pràctiques bàsiques per a l’atenció 
inicial del pacient traumàtic greu.
• Conèixer els protocols i procediments en el 
tractament del pacient traumàtic greu, seguint 
les recomanacions de la millor evidència cientí-
fica, optimitzant els recursos sanitaris i assisten-
cials disponibles.

CONTINGUTS

• Valoració ABCDE del pacient traumàtic.
• Biomecànica del trauma.
• Traumatisme cranioencefàlic i facial (Trauma-
tismes cranioencefàlics).
• Traumatisme raquimedul·lar (protocol del le-
sionat medul·lar).
• Traumatisme toràcic (pneumotòrax, hemo-
tòrax).
• Traumatisme abdominal (hemorràgies abdo-
minals, evisceracions).
• Traumatisme pèlvic i genitourinari.
• Traumatisme en extremitats (fractures, luxa-
cions, esquinços).
• Traumatismes especials (pediàtric, gestants).
• Suport vital al trauma.
• Tractament de la via aèria del pacient 
traumàtic.
• Accessos venosos en pacients traumàtics: vies 
venoses perifèriques, vies venoses centrals, in-
traòssies (pistola, EZIO, Cook).
• Mobilització de pacient traumàtic (llitera de 
tisora, ponts…).
• Immobilització del pacient traumàtic (colla-
rets cervicals, taulell espinal, dama d’Elx, mata-
làs de buit, fèrules…).
• CODI PPT: què és, quan i com activar-lo.[]

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

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

Docents: 
David Marc Besó i Tudel
Mònica Yolanda Besó i Tudel

Durada: 
25 hores.
 
Dates i horaris: 
Dies 12, 19 i 26 de gener de 2015 
i 2 i 9 de febrer de 2015*.
De 9 a 14h.
*Calendari orientatiu pendent de programació 
de sessió pràctica al Parc de Bombers de Lleida.

Lloc: COILL

Places: 24.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

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

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula de l’1 al 19 de 
desembre de 2014, bé per telèfon al 973 24 37 
60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org.
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