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IV JORNADA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIAIV JORNADA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
EL ROL DE L’EXPERT EN INFERMERIA I FISIOTERÀPIA:

MILLOREM LA SALUT DE LA COMUNITAT
	 	 La Facultat d’Infermeria de 
la Universitat de Lleida (UdL), el Col·
legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL) i el Col·legi de Fisiote·
rapeutes de Catalunya organitzem la 
quarta jornada d’Infermeria i Fisioterà·
pia de Lleida que duu per títol: “El	rol	
de	l’expert	en	infermeria	i	fisioteràpia:	
millorem	la	salut	de	la	comunitat”. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dimecres	15	d’abril	del	2015
9h.	Aula	Magna
Campus	de	Ciències	de	la	Salut
Universitat de Lleida 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROGRAMA
 9h Entrega de documentació.

 9.30h Inauguració de la Jornada.
  A càrrec de:
  Joan	Blanco. 
Degà de la Facultat d’Infermeria de la 
Universitat de Lleida.
  Josep	Maria	Camps. 
President del Col·legi Oficial d’Inferme·
res i Infermers de Lleida. 
  Manel	Domingo.	
Degà del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya.

 10h Conferència.	
	 	 “How	to	use	research	
	 	 to	make	a	difference” 
A càrrec del Dr. John Lavis. 
Professor i director del Fòrum de Salut 
i de la Càtedra de Recerca en Sistemes 
de Salut basats en l’evidència de la Uni·

versitat McMaster; i professor adjunt en 
Salut Global a l’Escola de Salut Pública 
de Harvard. (Traducció simultània)

 10.45h Pausa/Cafè.

 11.30h La	veu	de	l’alumne:	
	 	 comunicacions orals.

 12.15h Comunicacions	orals.

 13h Dinar. 

 15h Conferència. 
  “Visión	de	la	fisioterapia	
	 	 en	un	contexto	europeo” 
A càrrec de la Dra. Sonia Souto. 
Professora titular del Departament de 
Fisioteràpia de la Universitat d’A Co·
ruña. Editora associada de la revista Fi·
sioteràpia de l’Associació Espanyola de 
Fisioterapeutes. Vicepresidenta segona 
de la Regió Europea de la Confederació 
Mundial per a la Fisioteràpia. 

 15.45h Presentació. 
  “25	anys	del	
	 	 Col·legi	de	Fisioterapeutes	
	 	 de	Catalunya” 
A càrrec de Ramon Aiguadé.

 16h Comunicacions	orals.

 16.45h Homenatge	a	les	
	 	 infermeres	jubilades	
	 	 membres	del	COILL.
A càrrec de Josep Maria Camps.

 17h Presentació de resultats: 
  “4a	Beca	al	Millor	Projecte	
	 	 de	Recerca	Infermera	
	 	 2014”	atorgada pel COILL.
A càrrec de Núria Navarro. 

Infermera de l’Hospital Universitari Ar·
nau de Vilanova de Lleida.

 17.30h Lliurament de la 
  Convocatòria 2015 COILL:
	 	 “XXXIII	Premis
	 	 d’Investigació	Infermera	
	 	 de	Lleida”	
	 	 “5a	Beca	al	Millor	Projecte	
	 	 de	Recerca	Infermera”

 17.45h Lliurament dels premis del 
  13è	Concurs	de	Fotografia	
	 	 de la Facultat d’Infermeria 
  de Lleida.

 18h Cloenda de la jornada.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PÒSTERS
 9.30·18h Exhibició de pòsters	
	 	 al vestíbul de l’Aula Magna.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PRESENTACIÓ	DE	
COMUNICACIONS	I	PÒSTERS 
• Consulteu les	bases 
i envieu els resums a:
https://es.surveymonkey.com/r/THPV7DL

INSCRIPCIÓ	I	MATRÍCULA
• La	inscripció	a	la	jornada	és	
gratuïta i cal que formalitzeu la 
inscripció, abans del 13 d’abril a: 
https://es.surveymonkey.com/r/THPV7DL

• S’emetran certificats 
d’aprofitament de la jornada i/o de 
presentació de comunicacions.

Universitat de Lleida
Facultat d’Infermeria
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L’excel.lència 
de la cura EBELA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL ES VINCULA 

A L’EXCEL·LÈNCIA CLÍNICA i aquesta a la recer-
ca del maneig d’evidències científiques. Som 
nosaltres, els professionals, els que des del 
nostre saber ser, saber fer i saber estar, donem 
fonament als processos de la cura i donem visi-
bilitat a la infermeria. La infermera que ets és la 
que parla als altres del que és la infermeria: tu 
ets la infermeria.

“És una prioritat 
utilitzar la producció 
científica indexada 
en les bases de dades 
d’infermeria per 
donar resposta, la 
millor resposta, a totes 
aquestes qüestions que 
sorgeixen en la nostra 
tasca diària”
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per josep maria camps. President del COILL

El model EBE –Infermera basada en evidència científica– transforma la cultura 
professional i organitzativa. Amb la pràctica de l’evidència, la visibilitat inferme-
ra esdevé, a més d’un pilar fonamental del dret a la salut, el bastió que empo-
dera els professionals i una realitat que sosté el reconeixement i credibilitat que 
ha de tenir la cura.

És una prioritat utilitzar la producció científica indexada en les bases de dades 
d’infermeria per donar resposta, la millor resposta, a totes aquestes qüestions 
que sorgeixen en la nostra tasca diària. És prioritari qüestionar cada dia allò que 
fem: quin sentit té, en què es recolza i si la nostra actuació millora el context en 
què actuem. Quan tenim cura, la dignitat de l’ésser humà se sosté en els nos-
tres actes i és per això que la cura mereix tots els nostres esforços. Les nostres 
cures han d’estar sostingudes per l’excel·lència clínica i l’EBE és l’eina que ho fa 
possible. Comencem doncs a buscar! Documentem la cura a través de la lectura 
d’aquests principis que es troben en les bases de dades esperant sotmetre’s al 
nostre criteri.

L’experta de la cura ets tu: fes-ho notar![]EBE
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ELS COL·LEGIS D’INFERMERES I INFERMERS de 
Lleida, Barcelona, Tarragona, i Girona i el Con-
sell d’Infermeria van coordinar la seva compa-
reixença del passat 29 de gener, davant la Co-
missió de Salut del Parlament de Catalunya per 
a demanar un major reconeixement i funció de 
les infermeres catalanes per a millorar l’aten-
ció i salut dels ciutadans. Els parlamentaris es 
van comprometre a establir contactes bilaterals 
amb els professionals per tenir en compte els 
seus suggeriments.

La reconeguda prescripció infermera per es-
talviar costos i millorar el servei als pacients; 
l’augment de la ràtio d’infermeres per ciutadà 
en la línia dels països més avançats; i el des-
envolupament de les diferents especialitats in-
fermeres han estat algunes de les reclamacions 
més significatives d’una compareixença que va 

tancar Josep Maria Camps. “La infermeria cata-
lana destaca per donar una rendibilitat màxima 
a l’administració del Servei de Salut tot i que en 
molts casos el sistema ignora o menysprea la 
nostra capacitat per millorar la qualitat de vida 
dels nostres pacients”, va afegir Camps durant 
la seva intervenció.

“Actualment, a Espanya som 508 infermeres 
per cada 100.000 habitats, el 37,36% menys 
que la mitjana Europea. A Lleida, 521 infer-
meres per cada 100.000 habitants. Per acon-
seguir igualar la mitjana europea d’infermeres 
que és de 811, a Catalunya que és la segona 
comunitat més necessitada li manquen 17.293 
infermeres. Lleida, ocupa el lloc 28 de les 52 
províncies per arribar a la ràtio europea de ne-
cessitats d’infermeres per província” va expli-
carel president de les infermeres lleidatanes.[]

JOSEP MARIA CAMPS 
“Les infermeres ja 

posem creativitat per 
solucionar els problemes, 

el que cal són recursos”

ELS COL·LEGIS,

DAVANT DE LA COMISSIÓ 

DE SALUT DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA.

foto PARLAMENT 
DE CATALUNYA



2015  MARÇ  inf  7

pa
rla

m
en

t

LA INFERMERIA CATALANA RECLAMA MÉS 
RECONEIXEMENT DE LA PROFESSIÓ DINS EL 
SISTEMA DE SALUT

CORPORACIONS PROFESSIONALS I INSTITUCI-
ONS INFERMERES VAN SIGNAR UN MANIFEST 
per sol·licitar al Parlament de Catalunya que es 
reconegui l’aportació del col·lectiu infermer al 
sistema sanitari i que es faci a través de me-
sures i polítiques concretes. El document, del 
passat 29 de gener, pretén que es valori la tasca 
de les més de 40.000 infermeres que hi ha a 
Catalunya en la promoció integral de la salut 
i en l’atenció als pacients, a més de valorar el 
fet que són les responsables d’incorporar al 
sistema una visió de l’atenció centrada en la 
persona, amb especial èmfasi en la sensibilitat i 
l’acompanyament, ja que són un actor clau en 
l’atenció als pacients. El manifest, entre altres 
coses, proposa al poder legislatiu que s’aprovin 
les mesures legislatives necessàries per perme-
tre a les infermeres receptar tots aquells fàr-
macs que no requereixen prescripció mèdica, 
com analgèsics, antisèptics, compreses i poma-
des. També es demana que es reconeguin les 
categories professionals i l’autonomia de les 
infermeres a través de noves polítiques.

El document entregat el 29 de gener a la Co-
missió de Salut del Parlament demana que es 
concretin “vies de comunicació efectiva” per-
què els col·legis d’infermeres de Catalunya pu-
guin acordar catàlegs de serveis professionals 
per garantir que des del sistema de salut es 
comprin aquells serveis infermers més necessa-
ris per respondre a les necessitats de les perso-
nes. Es vol, per tant, que es garanteixi la parti-
cipació de les infermeres a l’hora de dissenyar 
i executar polítiques de salut, ja que “les infer-
meres són el col·lectiu professional més proper 
i majoritari en el sistema de salut”.

Es recorda, a més, que cal aconseguir unes 
dotacions suficients d’infermeres per habitant 
que permetin garantir que la infermera pugui 
desenvolupar al màxim el seu potencial de 

servei als ciutadans, centrat a promoure estils 
de vida saludable, intervenir en programes de 
prevenció de la malaltia, ajudar la persona a 
adaptar-se als canvis provocats per una nova 
situació de salut i oferir-li recursos i eines per-
què es faci responsable de la seva pròpia salut. 
El manifest reclama el reconeixement de la ca-
tegoria de les infermeres especialistes a l’hora 
d’accedir a un lloc de treball i que es convoquin 
les suficients places de formació per a totes les 
especialitats infermeres. Així, consideren que es 
desaprofita el potencial de les infermeres quan 
es formen especialistes i no es reconeix la seva 
categoria professional.

ENTITATS QUE SUBSCRIUEN 
EL MANIFEST

El manifest, promogut des del Consell de Col-
legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, ha 
rebut l’adhesió del Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Barcelona, el Col·legi Oficial d’In-
fermeres i Infermers de Tarragona, el Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona, el 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Llei-
da, l’Associació d’Infermeria Familiar i Comuni-
tària de Catalunya, l’Associació Catalana d’Al-
lergologia i l’Associació Catalana d’Infermeria 
del Treball i Salut Laboral. A més, han subscrit 
el document l’Associació Catalana d’Infermeria 
Pediàtrica, l’Associació Catalana de Llevado-
res, l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut 
Escolar, l’Associació Catalana d’Infermeria Ra-
diològica, l’Associació Catalana d’Infermeria, 
l’Associació Catalana d’Infermeres de Control 
d’Infeccions, l’Associació d’Exalumnes de Santa 
Madrona, l’Associació Catalana d’Infermeria de 
Salut Mental, l’Associació de Directors/es d’Es-
coles d’Infermeria de Catalunya, l’Associació 
Catalana de Directores Infermeres i la Societat 
Catalano-Balear d’Infermeria.[]



8  inf  MARÇ 2015  

parlam
ent

TRANSCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ DEL 
PRESIDENT DEL COILL, JOSEP MARIA CAMPS

QUALITAT DEL SISTEMA DE SALUT 
I SEGURETAT DEL PACIENT

INTRODUCCIÓ
La qualitat assistencial té com a handicap ineludible el 
fet d’estar permanentment en tela de judici per part 
de l’usuari, la naturalesa pública del servei desplega 
tota la seva força en la percepció subjectiva de la ma-
teixa i és alhora un baròmetre de prestigi per a les 
institucions sanitàries i els professionals sanitaris que 
hi intervenen, els quals no poden desplegar la seva 
projecció professional sense els pacients ni els mitjans 
sanitaris.

En la qualitat assistencial hi convergeixen interessos 
diversos que són tots ells necessaris per assolir aquella 
sintonia que permet definir un servei sanitari com un 
bon servei. Així el pacient vol resoldre la malaltia, el 
professional disposar dels mitjans per fer-ho possible, 
i tot això ha de ser possible en un procés de comuni-
cació amable, que només la bona gestió dels recur-
sos sanitaris pot fer possible. És a dir, podem tenir 
els aspectes tècnics i científics molt ben resolts i una 
deficient relació interpersonal sanitari-pacient i la per-
cepció de la qualitat assistencial pot ser deficient, tot 
i l’èxit dels resultats. Podem tenir un tracte excel·lent 
cap al pacient, els millors mitjans tècnics i els millors 
professionals i una desordenada gestió dels recursos 
impedirà la pervivència o continuïtat de la prestació 
d’un servei que era òptim qualitativament parlant.

Per tant, partint de la base dels tres pilars assistencials 
que són: els aspectes científics i tècnics, els interper-
sonals i la gestió de recursos que inclou l’organització 
de la prestació de serveis, tots tres són necessaris per 
garantir una qualitat objectivament mesurable, sos-
tenible en el futur i perceptible per part de l’usuari.

La gestió dels recursos i els aspectes científics i tècnics, 
no són els que el pacient directament avalua, escapen 

a la seva intenció valorativa conscient però no tot el 
que engloba el tracte personal, l’organització de la 
prestació del servei que són els que descarreguen di-
rectament sobre el pacient el seu èxit o el seu fracàs.

La infermeria juga un paper molt important en la 
qualitat assistencial en l’aspecte interpersonal. És 
necessària la formació del col·lectiu en les habilitats 
comunicatives intrínseques que el servei sanitari exi-
geix. Cal ser conscients de la necessitat d’enriquir el 
professional sanitari per poder reaccionar amb ido-
neïtat en l’intercanvi comunicatiu constant amb el 
pacient. Són els fonaments més sòlids de l’amabilitat 
del servei. Però el col·lectiu no pot desplegar el seu 
potencial fins que participi dels altres tres pilars i se’n 
responsabilitzi, és a dir fins que intervingui activa i pro 
activament en la gestió dels recursos, en la formació 
continuada constant i en l’organització de la presta-
ció dels serveis.

1. MODEL SANITARI A CATALUNYA. Qualitat del siste-
ma de salut i seguretat del pacient

Els efectes no desitjats secundaris a l’atenció sanitària 
representen una causa elevada de morbiditat i mor-
talitat en tots els sistemes sanitaris desenvolupats. A 
les conseqüències personals en la salut dels pacients 
per aquest dany s’hi ha d’afegir l’impacte econòmic i 
social dels mateixos, davant el qual millorar la segu-
retat dels pacients és una estratègia prioritària per les 
polítiques de qualitat dels sistemes sanitaris i s’han 
adoptat estratègies per diversos organismes interna-
cionals (OMS, OCDE, UE, etc) per abordar l’ocurrèn-
cia dels efectes adversos relacionats amb l’assistència 
sanitària.

La magnitud del problema és tal que a Espanya el 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat impul-
sa l’estudi ENEAS (Estudi Nacional sobre els efectes 
adversos lligats a l’hospitalització l’any 2005, i l’any 
2008, l’APNEAS, el mateix lligat a l’Atenció Primària.

L’estudi ENEAS conclou que entre el 7-10% dels pa-
cients ingressats als hospitals pateixen un esdeveni-
ment advers derivat de l’atenció sanitària. Les causes 
més freqüents són:
• 37% medicació.
• 25% infeccions nosocomials.
• 25% relacionades amb el procediment.
• El 43% eren evitables.
L’estudi APNEAS conclou que cada 100 visites, es pro-
dueix un esdeveniment advers. Les causes són:
• 48% medicació.
• 30% cures.
• 17% comunicació.
• 17% diagnòstic.
• 4% gestió.
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tD’aquest un 70% eren evitables i, com més greus, 
més evitables fins a un 80%.

El model sanitari de Catalunya va instaurar la paraula 
ACREDITACIÓ com a mètode reconegut d’Avaluació 
Externa que assoleix un conjunt d’estàndards prèvia-
ment establerts i que es materialitza a través d’un certi-
ficat de garantia de la qualitat dels serveis que ofereix.

Es planteja des de la perspectiva del Model Europeu 
d’Excel·lència (EFQM) l’European Foundation for 
Quality Management (1988). Pretén, per una banda, 
la satisfacció de l’usuari i, per altra, la satisfacció dels 
professionals de la Sanitat amb impacte positiu, pre-
tensions que necessiten per a la seva consecució que 
es valori i potenciï:
• Liderat en política i estratègia.
• Adequada gestió personal.
• Eficiència en els recursos.
• Correcta definició dels protocols d’actuació.
• Aconseguir l’excel·lència.
• Competència científica.
• Dimensió ètica i humanista.

L’OMS, al 1991, va definir la qualitat assistencial com: 
“Aquella que identifica les necessitats de salut dels 
individus o població d’una manera global i precisa 
i destina els recursos d’una manera oportuna i tan 
efectiva com permeti l’estat actual del coneixement”.

L’any 1974 l’IOM (Institute Of Medicin dels EUA, 
1974) va definir l’assistència sanitària de qualitat com: 
“Aquella que és efectiva en la millora del nivell de salut 
i grau de satisfacció de la població, amb els recursos 
que la societat i els individus han decidit destinar-li”.

Entre les dimensions de la qualitat, la Seguretat del 
Pacient té un lloc destacat com aspecte clau dins 
l’àmbit assistencial que l’OMS defineix com: “La re-
ducció dels riscos de danys innecessaris relacionats 
amb l’atenció sanitària fins a un mínim acceptable, el 
qual fa referència a les nocions col·lectives dels conei-
xements del moment.

El Departament de Salut, en el seu Pla de Salut per als 
anys 2011-2015, fixa el projecte de promoure les polí-
tiques de seguretat i qualitat clínica i adquireix el com-
promís per als anys 2011- 2012, de desenvolupar i im-
plantar el Pla Estratègic en seguretat en els pacients, 
als hospitals d’aguts i atenció primària i per als anys 
2013-2014, desenvolupar i implantar el mateix pla a 
l’atenció en salut mental i als centres sociosanitaris.

2. QUALITAT EN EL MEDI SANITARI

La qualitat és un concepte dinàmic que va canviant 
amb el temps. És un camí sense final perquè sempre 

es pot millorar i per tant s’ha d’entendre com una 
filosofia, una manera habitual de fer les coses. L’OMS 
defineix així la qualitat en el medi sanitari: “Assistèn-
cia en què el pacient és diagnosticat i tractat correc-
tament segons els coneixements actuals de la ciència 
mèdica (qualitat científico-tècnica), i segons els seus 
factors biològics (estat de salut òptim aconseguible), 
amb un cost mínim (eficiència), la mínima exposició 
de risc possible per a un dany addicional i la màxima 
satisfacció per al pacient.

Actualment, prima el cost mínim sobre els coneixe-
ments del personal sanitari, al que no es contracta, 
per a fer menys costos el procés curatiu i no es dota 
de recursos l’aspecte preventiu de la salut i educatiu.

És per tant primordial que els gestors del Sistema Sa-
nitari fixin el grau d’excel·lència que es vol aconseguir 
en un temps concret, dins de tot el territori i instituci-
ons, públiques i privades, el donin a conèixer als usu-
aris i als professionals de la salut i facilitin el resultat 
del coneixement del seu seguiment i avaluació. Sense 
saber els objectius reals i finalitats en aquest sentit, 
és del tot baladí parlar d’arribar a l’excel·lència del 
nostre sistema sanitari en un sentit global.

La infermeria catalana destaca per donar una rendibi-
litat màxima a l’Administració del Servei de Salut tot 
i que en molts casos el sistema ignora o menysprea 
la nostra capacitat per millorar la qualitat de vida dels 
nostres pacients.

Actualment, a Espanya som 508 infermeres/100.000 
habitants –el 37,36% menys que la mitjana Europea–; 
a Lleida, 521 infermeres/100.000 habitants. A Catalu-
nya, que és la segona comunitat més necessitada, li 
manquen 17.293 infermeres per aconseguir igualar la 
mitjana europea de 811 infermeres per cada 100.000 
habitants. Lleida ocupa el lloc 28 de les 52 províncies 
per arribar a la ràtio europea de necessitats d’infer-
meres per província.

La relació d’infermeres per nombre de llits:
• Catalunya: 1,25%.
• Espanya: 1,47% Diferencial: (-0,22%).

A Catalunya el nombre d’infermeres amb demanda 
de feina:
• Any 2010: 1,38%.
• Any 2011: 1,67%, (0,29% més que el 2010).
• Any 2012: 1,82% (0,15% més que el 2011 i 0,44% 
més que el 2010).

Si els criteris de qualitat assistencial i seguretat del 
pacient són els enunciats, és evident que els recursos 
materials i personals que es destinen a Catalunya per 
aconseguir l’excel·lència en la qualitat assistencial són 
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del tot inacceptables. L’excel·lència avui en dia i des 
de fa molt de temps, és impossible d’aconseguir i, 
actualment des del punt de vista d’infermeria con-
siderem que la satisfacció del pacient no és bona i 
per descomptat, creguin, que la dels professionals 
d’infermeria, de tots els àmbits assistencials, públic i 
privats, docents, salut mental i sociosanitaris és total-
ment insatisfactòria.

Els nostres coneixements i formació són òptims, però 
ens manca la formació no adquirida amb el títol com 
és la formació del col·lectiu en les habilitats comuni-
catives intrínseques que el servei sanitari exigeix i la 
que es rep no és suficient o totalment inexistent. Tam-
poc se’ns permet en molts casos, o no el suficient, 
en gairebé totes les àrees assistencials, participar de 
forma activa i proactiva en la gestió dels recursos, en 
la formació continuada constant i en l’organització 
de la prestació dels serveis.

Els recursos humans que es dediquen a l’atenció i se-
guretat del pacient són totalment insuficients i aques-
ta situació comporta càrregues de treball excessives 
que posen en greu perill la seguretat del pacient tot i 
els esforços del col·lectiu per a donar cobertura a les 
seves necessitats.

El personal que practica un acte assistencial ha de 
reunir criteris de capacitació: formació reglada, for-
mació especifica per a la tècnica que s’hagi de fer, 
en el cas de pràctiques de risc, experiència suficient 
i reconeixement explícit per part de l’organització de 
què depengui i condicions de treball: ambientals, es-
tructurals, organitzatives, personals i les derivades del 
mateix pacient. Actualment el nostre sistema ofereix 
insuficient o nul·la formació continuada, deficiències 
greus en l’organització, especialment dels recursos 
humans que suposa com ja s’ha dit un elevat nivell 
d’estrès i poca protecció davant les demandes o im-
posicions dels pacients.

El mateix departament admet que al respecte que-
da molt camí per a recórrer per aconseguir una bona 
qualitat del Sistema de Salut i Seguretat del pacient. 
De fet el mateix Pla de Salut dels anys 2011 a 2015, 
ho fa prou evident.

No es pot aconseguir una qualitat assistencial i se-
guretat del pacient amb un resultat òptim sense 
dotar-lo de recursos i, a Catalunya no se’n dediquen 
els suficients, de fet, es redueixen i als professionals 
d’infermeria no se’ls té en compte. És a dir, el nostre 
sistema no contempla que la infermeria, amb la seva 
capacitat professional, sigui un element indispensa-
ble i econòmic per aconseguir una molt bona qualitat 
assistencial i garantir la seguretat del pacient.

Senyories, la sanitat catalana té un bon full de ruta 
sobre el paper amb el Pla de Salut 2011-2015 tot i 
així el projecte no brilla. I no pot brillar perquè com 
a servei públic no se’l dota d’un pla estratègic global 
eficient. La sola fixació d’objectius a assolir no és es-
tratègia. La identificació de les mancances del siste-
ma sense buscar-ne totes les causes no és estratègia. 
Hem de començar a treballar amb resultats quantita-
tius i qualitatius mesurables.

Caldria identificar els fonaments del sistema sanitari 
que permetin sostenir el desenvolupament d’un pro-
jecte sense retorn, sigui quina sigui la velocitat que 
la dotació pressupostària permeti injectar al projecte. 
Des del nostre punt de vista són tres: la qualitat assis-
tencial, la seguretat del pacient i la cartera de serveis.
És un error d’anàlisi assentar sobre la dotació pres-
supostària deficient, tots els errors del sistema. Partir 
d’aquesta percepció impedirà sempre que es busquin 
alternatives, i que si no hi són, es creïn. Ara bé, sí que 
és bàsic establir el pressupost intocable per consolidar 
els nivells estàndards de qualitat assistencial i de se-
guretat del pacient.

Pel que fa al joc del catàleg de prestacions-cartera 
de serveis tenen a les seves mans la clau de volta per 
dotar de racionalitat al sistema, concretant el contin-
gut positiu de les prestacions sanitàries, detallant les 
tècniques i els procediments sanitaris inclosos que 
permetin un control efectiu de no inclusió arbitrària 
per part dels mateixos professionals del sistema de 
salut. La fixació de la cartera de serveis és una decisió 
política d’importància cabdal pel seu valor estratègic 
indiscutible. Un error en la seva concreció o en la do-
tació pressupostària desplega efectes negatius en la 
qualitat assistencial i la seguretat del pacient. Efec-
tes que a més s’arrossegaran als subsegüents nivells 
d’avaluació i control i implicació dels professionals en 
percebre una manca de racionalitat en les decisions 
polítiques.

Considerem que és una mesura estratègica urgent 
dotar el sistema sanitari dels mecanismes d’avalua-
ció i control efectiu de les fases de desplegament del 
projecte i manteniment i, si és possible, millora dels 
nivells de partida dels tres pilars fonamentals predits. 
Manca la reafirmació de la comptabilitat analítica al 
sistema sanitari. Sense aquesta informació no podem 
assolir mai nivells d’excel·lència perquè no se’n pot 
fer una anàlisi de la qual extreure’n conclusions. Els 
recursos són limitats, però la creativitat per optimit-
zar-los és il·limitada.

Aquest esforç per la delimitació estratègica de la 
cartera de serveis haurà d’anar acompanyada dels 
instruments d’anàlisi que permetin quantificar analí-
ticament la gestió de la despesa, no només en núme-
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tros macros, sinó que cada servei sanitari ha de poder 
determinar si està fent un ús adequat dels mitjans 
materials assignats i/o detectar i poder argumentar 
justificadament la presència d’alguna deficiència. És 
aquesta informació la que permet fer els reajusta-
ments necessaris en el desplegament del projecte. I 
resulta essencial que aquests instruments s’estandar-
ditzin i se’n faci una implantació en tots els nivells 
de prestació dels serveis sanitaris de manera que tots 
els professionals siguin conscients del control de la 
despesa per optimitzar els recursos limitats. A nivell 
de gestió, l’avaluació i control de les diferents fases 
de desplegament ha d’acabar conduint a l’exigència 
de capacitació professional per dur a terme tasques 
de gestió sanitària, qüestió important donat que avui 
els càrrecs de lliure designació no garanteixen la ido-
neïtat de la persona nomenada per a l’exercici pro-
fessional i responsable del lloc de treball que ocupa.

I per acabar, demanar corresponsabilitat dels professi-
onals sanitaris en l’èxit del projecte que ha de ser part 
del projecte. En el nostre cas, demanar compromís a 
la infermeria per assolir els objectius dins dels terminis 
que s’estableixin exigeix com a contrapartida que es 
resolgui el reconeixement de les especialitats, es pro-
mogui l’autonomia professional real en l’exercici i es 
faci una precisa delimitació de funcions. Hem de fo-
mentar l’especialització que facilitarà enormement la 
gestió dels recursos humans, la formació continuada 
de qualitat que permeti aspirar a fer carrera professi-
onal dins del sistema de salut. Aquesta formació ja no 
pot ser només assistencial o tècnica; s’ha de dotar al 
col·lectiu de Professionals Infermers de les habilitats 
comunicatives intrínseques que el servei sanitari exi-
geix pel que fa al tracte i gestió de les incidències que 
sorgeixin amb els pacients, però també de lideratge 
i gestió. Hem de ser capaços de trobar dins del siste-
ma sanitari aquells professionals que amb la formació 
adequada puguin cobrir la gestió i el control de funci-
onament efectiu de cada àrea d’influència.

No podem subestimar el millor actiu del sistema sa-
nitari que són els seus professionals. La infermeria 
n’és el col·lectiu més nombrós. L’elecció d’aquesta 
professió és altament vocacional però la falta de re-
coneixement de les especialitzacions, la remuneració 
inadequada, els abusos en el sistema de contractació 
i la deficitària, per no dir inexistent, formació continu-
ada promoguda pel mateix sistema sanitari fins avui, 
fan que el desencís acabi imperant. Dotin al col·lectiu 
de formació que rellanci les seves habilitats tècniques 
i personals i els resultats donaran sentit a la inversió.

El manteniment dels seus nivells de motivació ha de 
passar necessàriament per l’empoderament real i 
efectiu de la infermeria. Però no podem esperar que 
això s’assoleixi sense les dotacions (assistencials, do-

cents, gestores i investigadores) adequades a les ne-
cessitats de les persones, seguint els estàndards de la 
Unió Europea. Deixem de menystenir al col·lectiu més 
nombrós i prioritzem la formació i cohesió d’equips 
estables, amb condicions laborals i econòmiques 
equiparables al tracte que reben a Europa i resoldrem 
la fuga de professionals que avui ja és una realitat. 
Obrim els ulls al que s’està fent bé a fora per millorar 
i aconseguir imprimir caràcter propi al nostre sistema 
sanitari d’una manera definitiva.

Vetllin per l’establiment de vies de comunicació efec-
tives que permetin a les corporacions infermeres 
catalanes la confecció dels catàlegs de serveis pro-
fessionals a fi de poder formalitzar la compra dels 
serveis infermers més necessaris per als requeriments 
d’atenció dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
Apostin per una dotació personal suficient i incloguin 
en la formació del col·lectiu d’infermeria d’atenció 
primària la missió de reeducar els hàbits d’ús dels 
serveis sanitaris. La formació a la ciutadania és la mi-
llor estratègia de prevenció de salut i de sostenibilitat 
del sistema. Aquesta informació a la ciutadania s’ha 
d’incorporar a cada contacte assistencial que es faci 
d’una manera natural perquè l’usuari pugui reconèi-
xer quan ha d’acudir a un servei o un altre. Si els in-
fermers i infermeres estan formats en aquest aspecte 
tan transcendent aconseguirem que la demanda de 
serveis sanitaris sigui ordenada i previsible.

Senyories, hem d’aconseguir que el nostre sistema 
sanitari reflecteixi el tarannà emprenedor, pioner i 
capdavanter de la ciutadania que vostès representen. 
Tenen a les seves mans la possibilitat de desenvolupar 
un projecte ambiciós, excel·lent, brillant, i encara que 
la desacceleració dels últims anys hagi afectat d’una 
manera molt directa a la prestació dels serveis sani-
taris, tenim un bon recorregut. Coordinin racional-
ment els pilars estratègics, assegurin l’establiment de 
controls que aportin informació útil i traslladin d’una 
manera efectiva i real la responsabilitat de l’èxit a tots 
els professionals i gestors sanitaris i el seu èxit serà 
el de tots.[]
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C O I L L
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida convoca una Beca de 6.000 euros per al 
Millor Projecte de Recerca Infermera 2015.

1. El 75% de les autores o autors del projecte  
hauran de ser infermeres col·legiades a Llei-
da (el 25% restant poden ser o bé infermeres 
col·legiades en altres col·legis, o bé altres pro-
fessionals de la salut).

2. Els projectes s’hauran de dur a terme en un 
període d’un any.  Per  tal de fer-ne un segui-
ment, s’assignarà un supervisor expert en la 
matèria i en  metodologia científica. El grup de 
treball i el supervisor es reuniran almenys un 
cop al mes. 

3. Els projectes i CV dels investigadors/es hau-
ran de ser presentats en format FIS (podeu des-
carregar el formulari a www.coill.org).

4. Es valorarà positivament que els autors/es 
treballin en el camp assistencial i que els grups 
estiguin integrats per professionals de diferents 
institucions. 

5. La Junta de Govern del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida, conjunta-
ment amb dos avaluadors externs, decidirà 
quins són els beneficiaris/es de la beca. Aquesta 
decisió es farà pública el dia 15 d’abril de 2015, 
durant els actes de la Diada de la Infermeria. 

6. En la fase de difusió de l’estudi sempre haurà 
de constar-hi que ha estat finançat pel Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida.

7. No seran finançats aquells projectes que ja 
hagin estat becats per altres institucions de 
caràcter públic o privat.

8. El no compliment de les bases suposarà el 
retorn dels diners.

9. La data límit per l’entrega dels projectes fina-
litza el 27 de març de 2015, a les 19h.
 

Lleida, febrer de 2015.[]

Per a més informació: 
www.coill.org
973 24 37 60
infermerialleida@lleida.org

bases  Beca Millor Projecte 
       de Recerca Infermera 2015

convocatòria 2015
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El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida convoca per a l’any 2015 el XXIII Premi 
d’Investigació d’Infermeria de Lleida, pre-
miant els tres millors treballs que es presentin 
en aquest certamen anual d’acord amb les ba-
ses següents:

1. Pot participar-hi com autor/a o autors/es 
la totalitat de col·legiats/des donats d’alta en 
aquest Col·legi professional fins a un mes abans 
de la publicació d’aquestes bases. Els tres au-
tors principals hauran de ser infermers/es i 
col·legiats/des a Lleida. 

2. La dotació del Premi serà:
 1r premi: 1.800 euros
 +inscripció XIX Encuentro Internacional 
 de Investigación en Cuidados-Cuenca.
 2n premi: 1.200 euros
 3r premi: 300 euros

3. El treball presentat farà referència a qualse-
vol camp d’actuació d’infermeria i no poden 
haver estat ni publicats ni presentats a congres-
sos, jornades, seminaris o similars en qualsevol 
forma habitual de ponència, comunicació, pòs-
ter, etc.

4. El jurat estarà presidit per la mateixa persona 
que tingui aquest càrrec del Col·legi o en la per-
sona que delegui. El jurat estarà format per un 
infermer/a d’àmbit hospitalari, un infermer/a 
d’atenció primària, un infermer/a d’àmbit so-
ciosanitari i/o residencial, una llevadora, un 
infermer/a docent de la Facultat d’Infermeria, 
un membre de la Comissió d’Investigació del 
Col·legi, un infermer/a màster, doctorant o doc-
tor en ciències de la infermeria i per la secretària 
del Col·legi que també ho serà del Jurat, amb 
veu però sense vot. El president del Col·legi té 
vot de qualitat.

5. La decisió del Jurat és inapel·lable.

6. Els treballs han de ser presentats en su-
port  CD, DVD o USB i impresos en paper: 
din-A4 a una sola cara, lletra Arial cos 11 i in-
terlineat d’1,5. En tots els treballs, els autors 
s’identificaran amb un pseudònim i adjuntaran 
un sobre tancat que contindrà el nom i cog-

noms, adreça actual, número de telèfon i nú-
mero de col·legiat/da de l’autor/autors. Fora 
del sobre tancat únicament constarà el mateix 
pseudònim que hi figuri al treball. 

7. Caldrà presentar 3 exemplars del treball i en 
cap d’ells hi pot constar referència d’agraïment 
a persona i/o institució. En cas que el treball re-
sulti premiat, a la publicació s’hi podran afegir 
els agraïments.

8. Els autors dels treballs premiats hauran 
d’entregar un resum executiu d’un màxim de 
10 pàgines i els treballs premiats passaran a 
ser propietat del Col·legi Oficial d’Infermeres i 
Infermers de Lleida que en podrà fer l’ús que 
en cregui convenient i es reserva el dret a la di-
fusió dels mateixos en els mitjans que consideri 
oportuns.

9. Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert.

10. La data de finalització de presentació dels 
treballs aspirants al Premi serà el 27 de març de 
2015, a les 19h.

11. Cap membre del jurat ni de la junta de Go-
vern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida pot participar-hi, ni individualment ni 
com a autor/a col·laborador/a, en aquest Premi.

12. La data de lliurament de premis serà el 15 
d’abril de 2015, durant els actes de la Diada de 
la Infermeria.

13. Política de plagi: el fet de plagiar un estudi 
fet amb anterioritat (bé sigui del mateix autor/a 
del treball o d’un altre) implicarà la retirada del 
Premi, així com del dret a tornar-hi a participar.

14. El fet de participar en aquest certamen su-
posa l’acceptació d’aquestes bases.
 

Lleida, febrer de 2015.[]

Per a més informació: 
www.coill.org
973 24 37 60
infermerialleida@lleida.org

XXIII Premi d’Investigació bases 
d’Infermeria de Lleida
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Preocupa la manera com la 
iniciativa privada pot arribar 

a buidar de contingut el dret 
a la protecció de la salut
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COM MOLT BÉ DESCRIU Juan Ventura Victo-
ria –catedràtic d’Organització d’Empreses de 
la Universitat d’Oviedo– en l’informe anual del 
2004 encarregat pel Ministerio de Sanidad, des 
de l’inici dels traspassos de competències en 
matèria de sanitat l’any 1981, Catalunya ende-
ga un procés de gestió sanitària clarament di-
ferenciat de la resta de comunitats autònomes 
en disposar ja d’una àmplia xarxa de centres sa-
nitaris que no depenien de l’INSALUD. Durant 
la primera dècada, partint d’uns paràmetres 
integradors de tots els recursos existents, s’as-
sentaren les bases del nostre Sistema Sanitari 
amb la creació de l’ICS com a entitat gestora 
de les prestacions i serveis sanitaris de la Segu-
retat Social, la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública (XHUP), i les polítiques de reforma de 
l’Atenció Primària.

Al 1990, la Llei d’Ordenació Sanitària de Cata-
lunya (LOSC) acabaria definint el model sanitari 
català com un model mixt capaç d’integrar en 
una sola xarxa d’ús públic tots els recursos sa-
nitaris de titularitat pública –o no– acollint una 
gran varietat de formes de gestió. La Llei 15/90 
d’Ordenació Sanitària de Catalunya estableix 
que el Servei Català de la Salut pot prestar els 
serveis sanitaris de cobertura pública mitjan-
çant acords, convenis, concerts i fórmules de 
gestió integrada o compartida amb entitats pú-
bliques o privades.

Així es conforma un mapa sanitari català en 
què la creació de consorcis ha esdevingut un 
model de gestió identitari amb un total de 13 
ens promoguts per la mateixa administració de 
la Generalitat (titular de la competència i cessi-
onària dels béns immobles), les administracions 
locals dins la seva àrea d’influència i comptant 
amb la participació activa d’entitats privades 
sense ànim de lucre. Aquesta va ser l’opció de 
gestió triada quan tot estava per fer. 

Avui se’ns planteja la creació d’un nou consor-
ci quan al seu moment no va ser necessari per 
atendre les necessitats del territori, que avui 
–val a dir, ja estan cobertes– i se’ns demana 
l’opinió sobre dos punts concrets:
• Integració del personal de Gestió de 
Serveis Sanitaris i de l’ICS al consorci 
SIS Lleida-Pirineus.
• Naturalesa pública del consorci 
SIS Lleida-Pirineus.

Si d’acord amb l’article 3.1 dels estatuts del 
SIS Lleida, l’objectiu del consorci és la realitza-
ció d’activitats sanitàries i socials al servei dels 
ciutadans, així com docents, d’investigació i in-
novació sanitària, principalment en l’àmbit de 
la Regió Sanitària Lleida i la regió Sanitària Alt 
Pirineu i Aran no podem no estar-hi d’acord. 
Ara bé, el que ens preocupa és el desplega-
ment d’aquestes activitats tal i com s’enuncien 
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als apartats 2, 3 i 4 del mateix article 3, atès 
que el territori avui ja disposa de tots aquests 
serveis i el seu control recau directament sobre 
l’Administració.

Ens alerta l’acèrrima defensa del model de 
gestió consorciada català quan no existeix 
cap estudi científic que avali les bondats 
d’aquest sistema de gestió per sobre d’al-
tres i, a més, ara tenim una memòria històrica 
per extreure’n conclusions que ens permetin 
redirigir cap a una millora la gestió de la Sanitat 
Catalana. Avui sabem què és allò del que no es 
pot prescindir. L’any 81 no ho sabíem, en tení-
em només una sana intuïció.

La reforma de l’Administració Local realitza-
da pel Govern Central (Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de Racionalización y Sostenibili-
dad de la Administración Local) que apuntava 
directament als objectius d’adoptar mesures 
dràstiques de sanejament, limitació a les retri-
bucions dels directius (càrrecs de lliure designa-
ció) i incrementar el control i la transparència 
també en l’àmbit sanitari, ja que modificava la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (http://
noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-
1992.html) per incloure la Disposició Addicio-
nal Vintena relativa al Règim Jurídic dels con-
sorcis, va endegar un intens debat parlamentari 
que no deixa de ser revelador, inclús per la seva 
escassa transcendència mediàtica, tot i que la 
partida sanitària segueix essent amb escreix la 
més gran del pressupost de la Generalitat.
Finalment la Ley 15/2014 de 16 de septiembre, 
de Racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa s’aprova 
amb les esmenes proposades a tal fi, el que 
fa que avui el Consorci sigui una realitat amb 
empara legal per constituir-lo i les consultes de 
l’observatori ciutadà una quimera.

Ens preocupa l’esforç per allunyar la ges-
tió sanitària dels controls i garanties ad-
ministratives que la gestió directa no pot 
eludir, mantenint una titularitat pública però 
introduint progressivament sistemes de gestió 
privada. L’ICS és l’única organització sanitària 
100% pública i entenem que estem davant 

d’una primera fase de fragmentació de l’ICS en 
entitats de gestió autònoma, que deixen sinó la 
porta, la finestra oberta a l’entrada de capital 
privat, d’una manera tímida al principi, però 
sense limitacions en una segona fase. Estem per 
tant davant d’un procés de privatització en dues 
fases si bé sota l’aparença de creació d’un ens 
públic de base associativa, que només és una 
proposta maquillada del veritable motor que 
empeny la sanitat catalana cap a la privatització.

A grans trets no veiem on quedarà: la se-
guretat del pacient, la qualitat assisten-
cial i la manera com la iniciativa privada 
pot arribar a buidar de contingut el dret 
a la protecció de la salut i ens preguntem 
quina autoritat tindrà el Pla de Salut que disse-
nyi la Generalitat quan hagin d’aplicar-lo totes 
les entitats d’iniciativa privada que assumeixen 
primer l’execució delegada i després sobre les 
que es descarregui directament la provisió dels 
serveis sanitaris.

A canvi de què? Perquè en el món dels negocis 
sempre es “cedeix per a concedir amb ànim de 
recuperar” i estem parlant de quelcom tan sen-
sible com el dret a la protecció de la salut sen-
se tenir en compte el sobrecost i els abusos 
que la iniciativa privada sense cap control 
públic podria desplegar en la gestió dels 
serveis, la provisió de llocs de treball i la 
remuneració de càrrecs.

El que fins avui era un camp semi protegit d’in-
teressos individuals per la importància de la 
matèria, el deixarem ara en mans de l’oferta i 
la demanda dotant-la, a més, d’una cobertura 
pública que té com a premissa l’obligació d’as-
sumir per delegació la responsabilitat de l’ac-
tuació d’aquestes entitats d’iniciativa privada. 
Consolidaran en els seus pressupostos el sobre-
cost que se’n derivin de la gestió privada?

Admetre la concurrència privada és reconèixer 
implícitament que el sistema pot generar exce-
dents i el que no podem entendre com a pro-
fessionals sanitaris és que aquest benefici no el 
vulgui absorbir l’Administració per reinvertir-lo 
en la millora de la qualitat assistencial i el deixi 
en mans d’iniciatives privades que altrament no 
hi concorrerien.
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Estem assumint per endavant la irracionalitat 
de la despesa sanitària i la voluntat de no ra-
cionalitzar-la en un futur amb la seguretat que 
la demanda sanitària és permanent i que el sis-
tema de salut acabarà regint-se per criteris de 
rendibilitat d’inversió, cost i marges.

Ens preocupen dos esculls importants pel que 
fa als temes de debat plantejats:
• La porta oberta al segon nivell de gestió que 
permeti l’entrada indiscriminada d’enti-
tats privades tot i no ser entitats cridades a 
ser consorciades, o sí, si així ho decideix en un 
futur el consorci. És a dir la possibilitat que el 
Consorci pugui delegar l’execució de les seves 
funcions en altres institucions o crear entitats 
instrumentals a tal fi, mantenint sobre el paper 
la naturalesa pública de l’ens creat.
• L’absoluta llibertat i falta de concreció 
amb què s’aborda el tema de l’adscripció 
de llocs de treball i personal de les plantilles 
de les Administracions participants qualsevol 
que fora el règim de la seva relació d’ocupa-
ció sense referències a l’actual marc legal re-
gulador. I pel que fa a les condicions laborals 
dels professionals a contractar en un futur pel 
Consorci no s’homologuen a les de cap de les 
Administracions consorciades i es deixa a l’albir 
del qual decideixi el Consell de Govern. L’oferta 
de treball i la contractació deixaran d’estar sub-
jectes a les normes imperatives de dret públic 
(anunci d’oferta pública de treball, concurs de 
mèrits, oposició...) i les retribucions de directius 
i alts càrrecs tampoc estaran limitades per les 
normes pressupostàries públiques, la qual cosa 
destrueix de base la possibilitat de carrera pro-
fessional dels sanitaris al marge de la política.

Per tant, si volen dotar d’un mínim de credi-
bilitat al projecte, cal que defineixin i limitin la 
possibilitat d’actuació de la intervenció privada 
perquè hi ha molts motius pels quals és neces-
sari defensar que la gestió de la sanitat sigui 
pública. Si volen sota l’empara d’eficiència de 
gestió incorporar la inversió privada, tenen a 
les seves mans la possibilitat de limitar el marc 
d’actuació per no fer de la Sanitat Catalana 
una terra de ningú. Altrament perdrem de vista 
objectius propis i cabdals de qualsevol sistema 
sanitari que han de ser:
• Assolir nivells de satisfacció de resultats i de 

qualitat assistencial per a tots. La iniciativa pri-
vada no pot perseguir resultats de salut ja que 
el rendiment econòmic és a la prestació del ser-
vei i no al resultat, la qual cosa ens allunya de 
la prestació integral orientada a la sanitat real.
• El mercat sanitari com a tal té unes particu-
laritats pròpies que requereixen ajustaments 
constants i d’intercanvi d’informació entre els 
diferents nivells assistencials per desplegar po-
lítiques de prevenció, d’urgència o de reacció 
a un brot. Espereu que als professionals con-
tractats per entitats privades se’ls demani la 
transferència d’aquesta informació? Interessa 
això a la iniciativa privada quan una mesura 
sanitària d’adopció urgent o preventiva pot no 
resultar rendible? Novament la Sanitat Catalana 
n’assumirà el sobrecost perquè resulti atractiu 
el tractament de patologies infectocontagioses, 
per exemple, quan el seu interès és justament 
contrari malgrat que se’n derivi una absoluta 
desprotecció de la població en general.
• La relació pacient-professional parteix de la 
confiança professional. La gestió privada pot 
garantir els estàndards de confiança que les 
polítiques sanitàries públiques garanteixen?
• La concurrència que la iniciativa privada 
tindrà amb la indústria farmacèutica. No han 
previst l’impacte que els futurs acords comer-
cials tindran en el cost sanitari si la gestió no 
és pública?
• I per últim, el sistema sanitari difícilment serà 
un mecanisme per garantir l’equitat i la igualtat 
en l’accessibilitat als serveis sanitaris. Deixarem 
que la gestió privada decideixi si les zones amb 
menys densitat de població (i per tant menys 
atractives a nivells de rendibilitat) han d’accedir 
als serveis sanitaris amb condicions d’igualtat a 
la resta del territori.

Tot i que l’esborrany d’Estatuts parla dels pro-
fessionals sanitaris com el millor actiu si no es 
prefixen els límits a la llibertat de contra-
ctació i establiment de condicions labo-
rals equiparables a les administracions 
consorciades estem assistint a l’antesala 
de la instrumentalització dels professio-
nals sanitaris. Ens preguntem:
• Si els criteris de reassignació de plantilles es-
tan definits o funcionaran sobre la marxa que 
és el que sembla. Si estan predissenyats perquè 
no es fan públics?
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• Quins són els principis que inspiraran el 
transvasament del personal d’una entitat 
a una altra, fet que avui ja és una realitat sen-
se que el professional pugui partir de l’anàlisi 
dels criteris emprats perquè sigui avaluada la 
mesura adoptada que l’afecta directament pel 
que fa a les condicions de treball que tenia fins 
ara.
• Està preparat el consorci per l’allau de 
reclamacions que l’execució d’aquestes direc-
trius no definides ni negociades provocarà?
• Si l’eficiència gestora és el motor del present 
consorci, per què no s’atreveixen a fixar un 
sistema de mèrits, capacitació i d’acces-
sibilitat en condicions d’igualtat similars 
a l’oferta pública per cobrir els llocs de coma-
nament executiu dins del Consorci? No fer-ho 
destruirà la carrera professional dels sanitaris 
en pro dels càrrecs de lliure designació ocupats 
per gestors aliens a la idiosincràsia del sistema 
sanitari.
• Si no volen explorar les alternatives a la pri-
vatització de la Sanitat Catalana, que hi són 
(creació i manteniment de societats instrumen-
tals públiques que convisquin amb la mateixa 
administració sanitària, finançament a través 
del Banc Europeu d’Inversions a través de crè-
dits per sota del mercat bancari via Fons Social 
Europeu...) si no les volen ni intentar, posin 
límits d’inici a la delegació de gestió en 
entitats privades i concretin i delimitin les 
condicions d’incorporació en un futur de les 
entitats privades.
• Procurin amb concreció suficient l’esta-
bilitat de les condicions laborals dels pro-
fessionals sanitaris no sols dels que depenen 
fins ara de les administracions cridades al con-
sorci als quals se’ls ha de preservar el seu status 
quo adquirit, sinó també i amb caràcter primor-
dial les futures incorporacions de professionals 
contractats pel consorci que són el futur de la 
pervivència del sistema sanitari que estan dis-
senyant sobre la marxa sense previsions a mig 
i llarg termini de costos materials i personals.
• I ens preguntem també, quins mecanismes 
d’avaluació estan previstos per analitzar 
els resultats que la implantació del con-
sorci ha de comportar, ja que “Lleida hi 
guanya”. Com podem garantir la transparèn-
cia i publicitat de les dades assistencials si les 
deleguem en entitats privades alienes al control 

públic? Qui traduirà els resultats parcials o no 
comptables recollits i què se’n farà d’aquesta 
informació? Si la finalitat del consorci és millo-
rar els costos de gestió i consta acreditat que 
la privatització els encareix, qui n’assumirà la 
responsabilitat?

No oblidem que la Disposició Addicional Vinte-
na exigeix l’adscripció INELUDIBLE del Consorci 
a l’Administració Pública que sigui l’entitat con-
sorciada DOMINANT, que entenem serà l’ICS, 
adscripció que resoldrà d’una manera directa 
tots els punts que se’n sotmeten a consideració 
donat que la Disposició Addicional citada exi-
geix que el règim orgànic, funcional i financer a 
establir pel consorci estigui d’acord als apartats 
previstos en la Disposició addicional vintena de 
la 30/92.

I per acabar, donat que el consorci quedarà 
subjecte al règim de pressupost, comptabilitat i 
control de l’Administració Pública a la qual es-
tan adscrits –sens perjudici de la seva subjecció 
a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera–, en tot cas s’haurà 
de dur a terme una auditoria de comptes anu-
als que serà responsabilitat de l’òrgan del con-
trol de l’Administració a la qual s’hagi adscrit el 
consorci. Els consorcis hauran de formar part 
dels pressupostos e incloure’s en els comptes 
generals de l’Administració Pública d’adscrip-
ció. Aquesta auditoria es mourà en parà-
metres de qualitat assistencial, eficàcia 
en la gestió econòmica i impacte sobre el 
nivell de salut de la població? I quins són els 
canals de recollida previstos i els controls per-
què aquesta informació sigui recollida i fiable.

Creiem que la implantació del consorci amb 
vista a una creixent privatització de la Sanitat 
al nostre territori, si ja han estat menystingudes 
totes les alternatives, requereix un compro-
mís de responsabilitat cap a la ciutada-
nia en un dret bàsic com és la salut. Han 
d’existir límits precisos a la lliure concurrència 
de la iniciativa privada i mecanismes de con-
trol que impedeixin que de la versió en resulti 
la perversió del sistema sanitari català. No ens 
demanin confiança en el que decidiran si 
no fixen les bases del que desplegaran.[]
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“El sector 
privat és més 
conscient que 
invertir en salut 
laboral suposa 
un estalvi de 
costos”

Styliani 
Tiziaferi
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entrevista Sara Bobet

foto Miguel Trías

MISSATGES/INGIMAGE

STYLIANI TZIAFERI (TESSALÒNICA,1974) es 
va graduar a la Facultat d’Infermeria de 
la Universitat d’Atenes (UOA), té un post-
grau en “Salut i Seguretat en el Treball” 
per la Facultat de Medicina de l’esmenta-
da universitat i un postgrau en “Salut Pú-
blica” de la Facultat d’Infermeria, també 
de la UOA.

Tziaferi completa la seva formació amb el 
grau de l’Escola d’Educació Pedagògica i 
Tecnològica, el certificat del programa de 
tres anys de l’Acadèmia Europea de Cièn-
cies de la Infermeria (EANS) i una llicenci-
atura en tres llengües estrangeres. La seva 
tesi de grau es va titular “Epidemiologia 
de l’osteoporosi” i la seva tesi doctoral de 
la Facultat d’Infermeria de la UOA va ver-
sar sobre “L’avaluació del risc dels riscos 
laborals en el sector hospitalari”. 

La doctora Tziaferi, de la Facultat d’Infer-
meria de la Universitat de Peloponnese 

“Les infermeres 
del treball poden 
i haurien d’educar 
els treballadors 
a treballar de 
manera que és 
reduïssin els 
riscos laborals”
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(Grècia) va visitar Lleida, convidada per 
l’IRBLleida –Institut de Recerca Biomèdica 
de Lleida– en el marc d’un projecte euro-
peu que desenvolupa el seu Grup de Re-
cerca de Cures de Salut (GRECS).

Vostè presideix FOHNEU. Podria expli-
car-nos què és aquesta federació? La Fe-
deració d’Infermeres del Treball dins de la Unió 
Europea, FOHNEU (Federation of Occupational 
Health Nurses within the European Union), és 
una  organització sense ànim de lucre que re-
presenta el nombre més gran de professionals 
del sector de la salut ocupacional i que vol con-
tribuir a la salut i al total benestar i seguretat 
de la població activa europea. Altres objectius 
de la federació són posar en relleu el perfil de 

la infermera del treball dins la Unió Europea, 
promocionar la formació, educació i estàndards 
de les qualificacions professionals; encoratjar la 
recerca en les àrees de la pràctica de la infer-
meria del treball, educació i gerència amb la 
publicació dels resultats i, finalment, mantenir 
un diàleg obert amb les organitzacions euro-
pees responsables de la salut, seguretat, salut 
pública i les autoritats d’infermeria europees.

Què és una infermera del treball? El més 
habitual quan pensem en una infermera és 
aquella professional que treballa en un hos-
pital o un centre de salut. Les infermeres del 
treball però tenen cura de la població activa, 
és a dir, són aquelles professionals que cuiden 
els treballadors d’una empresa, una fàbrica o 

“La demanda 
d’infermeres del treball 

és gran, especialment en 
països on s’està produint

creixement industrial”
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principals objectius d’aquestes infermeres són 
els riscos laborals que poden provocar malalties 
o accidents laborals. El seu camp de treball se 
centra, a més, en la gestió de les emocions en 
el lloc de treball i la vida social dels treballadors.

Un cop finalitzada la seva formació, és 
aquest un camp que les infermeres con-
templen com a sortida laboral? S’hauria de 
mirar país per país. El que sí és cert és que les 
infermeres del treball són el grup més gran dins 
dels professionals que es dediquen a la medi-
cina del treball. Hi ha moltes més infermeres 
del treball que metges del treball per exemple. 
Es tracta d’un col·lectiu que treballa de forma 
interdisciplinària dins del seu sector.

Hi ha moltes infermeres ocupacionals al 
nostre país? No li podria dir un nombre però 
sí que estan associades en dues organitzacions 
que són membres de la FOHNEU. Es tracta de 
l’AET (Asociación de Especialistas en Enfermería 
del Trabajo) i la FEDEET (Federación Española 
de Enfermería del Trabajo). Precisament, el prò-
xim mes de maig a Leuven (Bèlgica) farem la 
trobada anual de la Federació amb, òbviament, 
participació espanyola. 
Pel que fa al tema de les infermeres del treball, 
li he de dir que la demanda és gran, especial-
ment en països on s’està produint creixement 
industrial. Per exemple a Grècia, el meu país, 
no hi ha massa infermeres del treball. Aproxi-
madament, n’hi ha unes 150 a tot el país. És 
una qüestió legal, ja que cal legislació sobre 
aquest tema i també, és una qüestió relacio-
nada amb l’orientació del sistema de salut a 
Grècia que fa que la majoria d’infermeres tre-

“Si cal retallar, s’ha de fer en 
altres sectors, no en el de la salut. 
Si el personal de l’empresa no està 
sa, hi haurà molts problemes”
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ballin als hospitals. Les infermeres del treball 
treballen en empreses privades.

Vostè diu que la prevenció és millor que la 
teràpia. En el terreny laboral, de quin ti-
pus de prevenció estem parlant? Parlem de 
prevenció de malalties laborals, accidents labo-
rals o de males condicions de treball. També del 
risc psicosocial en el lloc de treball, principal-
ment de l’estrès a la feina. En aquest sentit, les 
infermeres del treball poden i haurien d’educar 
els treballadors a treballar de manera que és re-
duïssin els riscos laborals.

Suposo que hi ha diferències en la salut 
dels treballadors d’un mateix sector se-
gons el país de la Unió Europea. I tant. Hi 
ha moltes diferències. Un dels factors que in-
tervenen és la llei laboral de cada país que és 
la mateixa en tots els països de la Unió però, 
la diferència la marca la seva aplicació. És una 
qüestió que depèn també de la cultura laboral 
del país. Per exemple, hi ha llocs on la infer-
mera del treball té un paper secundari que de-
pèn del metge. En canvi, en altres països, com 
Regne Unit, Irlanda o Finlàndia, les infermeres 
del treball són més independents i tenen pes en 
el procés de presa de decisions. És també una 
qüestió legal perquè en llocs com França o Ale-
manya les infermeres tenen un nivell de forma-
ció molt baix, no tenen formació universitària, 
fan més una formació en l’àmbit assistencial. 

Els estudis demostren que invertir en salut 
estalvia costos a llarg termini. En aquest 
sentit, a tall d’exemple, un estudi del 
2014 fet pel Workplace Wellness Alliance 
del Forum Econòmic Mundial estableix 

que per cada euro gastat en programes 
de benestar en les empreses, la mitjana de 
retorn és de 2,54 euros. Quina valoració 
en fa? Bé, crec que necessitem més estudis en 
aquest sentit. Molts dels estudis que ja existei-
xen no estan massa destinats a la promoció de 
la salut pública sinó al tractament dels clients/
pacients. Aquest és un tema en què ens hem 
de centrar i fer més estudis perquè invertir en 
salut és positiu.

Les empreses són conscients que poden 
estalviar costos invertint en la salut de la 
seva plantilla? Sí. Especialment en el sector 
privat on se n’és més conscient que en el pú-
blic, un sector  molt tancat respecte a aquesta 
qüestió. És molt més difícil en l’àmbit públic 
perquè hi ha molta burocràcia i la cultura és 
molt diferent. En canvi en el sector privat tot és 
més ràpid, s’ha d’actuar d’acord a la llei i així 
és com s’és avaluat. Si no es fa així, no poden 
existir.

Com ha afectat la política d’austeritat i les 
retallades a la salut laboral? Depèn de l’em-
presa. En el sector públic ja hem vist què està 
passant i, pel que fa al privat, moltes empreses 
mantenen el mateix nivell d’inversió. El que està 
clar és que, si cal retallar o ajustar, s’ha de fer 
en altres sectors, no en el de la salut. Si el per-
sonal de l’empresa no està sa, hi haurà molts 
problemes.

Perquè la insistència, doncs, dels governs 
en retallar en salut? Perquè és el camí fàcil i, 
potser també, perquè hi ha una manca d’estu-
dis que demostrin el contrari.

“Cal valorar el risc psicosocial en el 
lloc de treball, principalment l’estrès”

A Grècia, la infermeria és una 
professió on encara es pot trobar feina
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Quins són els problemes de salut més co-
muns en la població activa? Deriven la 
majoria del consum d’alcohol i tabac? De-
pèn de l’entorn. A Grècia s’està fent un esforç 
per promoure la dieta mediterrània i evitar el 
consum de tabac. Hi ha una llei antitabac que 
està en vigor però tenim dificultats perquè es 
compleixi, no només en llocs públics sinó tam-
bé en els llocs de treball. Crec que és, sobretot, 
una qüestió cultural. Pel que fa a les malalties, 
depenen del lloc de treball però, pels professio-
nals sanitaris les més comunes són les infeccio-
nes i les químiques.

Quina és la situació de les infermeres a 
Grècia? Hi ha un nombre petit de professi-
onals que estan sortint a l’estranger per tre-
ballar però es tracta, més aviat, d’inferme-
res amb un alt nivell de formació que tenen 
màsters i doctorats  i que es mouen bastant 
per Europa. 
Malgrat tot, cal dir que la infermeria és enca-
ra una professió on encara es pot trobar feina 
avui dia al meu país. L’estatus social de les in-
fermeres no és molt alt i la feina no està gaire 
ben pagada, però hi ha feina a Grècia per les 
infermeres.[]

LES MALALTIES A TRACTAR EN L’ÀMBIT LABORAL DEPENEN DEL LLOC DE TREBALL PERÒ, PELS PROFESSIONALS SANITARIS, LES MÉS COMUNES 

SÓN LES INFECCIONES I LES QUÍMIQUES.
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Milagros 
Figueroa

entrevista Sara Bobet

foto Miguel Trías

MISSATGES/INGIMAGE



2015  MARÇ  inf  27

en
tre

vis
ta

puerto
rico

“En nuestro país, 
la mayoría de enfermeras 
son mujeres pero cada 
vez hay más hombres, 
puede que ya sean casi 
un tercio de la profesión”

Carmen Mabel 
Arroyo
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MILAGROS FIGUEROA –profesora del de-
partamento de Graduado de la Escuela de 
Enfermería– y CARMEN MABEL ARROYO 
–directora interina del Departamento de 
Graduado–, ambas de la Universidad de 
Puerto Rico, visitaron Lleida el pasado mes 
de diciembre. Figueroa impartió docencia 
en el Grado de Enfermería sobre “La pri-
vación del sueño y el delirio en pacientes 
en estado crítico”, dentro del curso “Nue-
vas tendencias en el cuidado de la salud: 
una visión internacional”, celebrado en la 
Facultad de Enfermería de la Universitat 
de Lleida entre los pasados meses de no-
viembre y enero.

La historia de la enfermería en Puerto 
Rico está marcada por dos países. Por un 
lado España, en el siglo XIX, y después Es-
tados Unidos en el XX. ¿En que medida 
ha influido cada uno de estos países en 
la enfermería de su país? La verdad es que 
siempre hay una cierta influencia en términos 
de costumbres o de cómo atendemos al paci-
ente. Partimos del concepto de servicio, como 
los religiosos que fueron pioneros en dedicarse 
al cuidado de los enfermos. Creo que lo que 
nosotros hacemos ahora y el ejercicio de la en-
fermería en nuestro país se ha visto, de algún 
modo, marcado por estos dos países.

entrevista

“En Puerto Rico la colegiación 
es obligatoria, excepto las 

enfermeras que trabajan en el 
Hospital de Veteranos, a menos que 

quieran estudiar práctica clínica”

entrevista Sara Bobet

foto Miguel Trías

MISSATGES/TAB62
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¿Cuál es de nivel de formación de las en-
fermeras en Puerto Rico? Enfermería es una 
carrera universitaria. Hay diferentes niveles. 
Tenemos una titulación de enfermería práctica 
que son dos años. Hay enfermeras que se pre-
paran a nivel de bachillerato, que son cuatro 
años de formación y a nivel de maestría son dos 
años más o tres, depende del programa en el 

que ingresen y, finalmente, el nivel más alto es 
el de doctorado.

¿Es una profesión mayoritariamente fe-
menina? Sí. La mayoría de enfermeras son 
mujeres pero hay hombres que también ejercen 
esta profesión y cada vez son más. Puede que 
sean un tercio, más o menos.

MABEL ARROYO Y MILAGROS FIGUEROA VISITARON LA SEU VELLA Y EL CASTILLO DEL REY-LA SUDA DURANTE SU ESTANCIA EN LLEIDA.

“La enfermería está muy bien 
considerada a nivel profesional y es 
muy importante dentro de lo que 
son los servicios de salud”

“La enfermería está muy bien 
considerada a nivel profesional y es 
muy importante dentro de lo que 
son los servicios de salud”
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¿A qué edad se puede ser enfermera en su 
país? Con 18 años.

¿Es una profesión de prestigio en el ámbi-
to social? Sí. Está muy bien considerada a nivel 
profesional y es muy importante dentro de lo 
que son los servicios de salud. La enfermería es 
básica. Además podemos trabajar en diferentes 

escenarios: en industrias, hospitales, escuelas... 
o sea que el enfoque es muy variado.

¿Qué nivel de atribuciones y responsabi-
lidades tienen las enfermeras en Puerto 
Rico? Las enfermeras hacemos de todo: exami-
nar al paciente, prescripción de medicamentos, 
todo lo que tiene que ver con la toma de decisi-



ones y, por ejemplo, en la práctica intensiva ne-
cesitas más privilegios para poder atender a los 
pacientes a un nivel más avanzado. Tenemos 
enfermería de práctica avanzada en algunos 
campos de manera que las enfermeras estando 
bajo la supervisión de un anestesiólogo pueden 
dar ellas la anestesia completamente. Y en el 
tema del intensivo cardiovascular, por ejemplo, 
las enfermeras están entrenadas para tomar 
decisiones en términos de aumentar, disminuir 
o quitar medicamentos. Tienen muchos privile-
gios pero para eso deben de tener un nivel de 
formación y experiencia superior.

¿Hay bastante similitud pues, entre las 
atribuciones de las enfermeras en Puer-
to Rico y España? Sí, es muy parecido. Por 
ejemplo, las enfermeras que trabajan en lo 
que es el cuidado primario toman decisiones 
determinantes en el manejo del paciente, son 
responsables de hacer recomendaciones sobre 
determinados tratamientos y, en ocasiones, se 
trabaja consultando con el médico. En San Juan 
de Puerto Rico tenemos el Hospital de Vetera-
nos, que es federal a nivel de Estados Unidos, 
y allí tenemos enfermeras de práctica avanzada 
que recetan y tienen a su cargo una cantidad 
de pacientes. Ahora se está trabajando para 
cambiar la ley de enfermería y que se incluyan 
y amplien una serie de competencias. Una ley 
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entrevista
Figueroa 
impartió una 
sesión sobre 
“La privación del 
sueño y el delirio 
en pacientes en 
estado crítico” 

“Hemos venido, 
principalmente, 
para establecer 
un acuerdo de 

colaboración con 
la Universitat 

de Lleida”



que se pretende que incluya también a las par-
teras (comadronas) que en este momento no 
están reguladas.

El Colegio de Profesionales de Enfermería 
de Puerto Rico ¿tiene muchos asociados? 
Sí, es obligatorio. Solamente las enfermeras 
que trabajan en el Hospital de Veteranos no 
están obligadas pero si quieren estudiar prácti-
ca clínica, por ejemplo, deben colegiarse.

¿Qué las ha traído a Lleida? Además de 
impartir una sesión dentro del curso “Nuevas 
tendencias en el cuidado de la salud: una visión 
internacional” hemos venido, principalmente, 
para establecer un acuerdo de colaboración 
entre la Universidad de Puerto Rico y la de Llei-
da. Sería bueno para ambos países, mirando lo 
que es común. Aquí se hace, desde luego un 
trabajo excelente. Y la parte de investigación es 
un área importantísima.

¿Hay enfermeras españolas trabajando en 
Puerto Rico? Hemos tenido estudiantes es-
pañolas y están trabajando perfectamente en 
nuestros hospitales. Conocemos, efectivamen-
te, algunos casos. Si ocurre al revés, no tene-
mos conocimiento de ello. En todo caso para 
los puertorriqueños lo habitual es trabajar en 
Estados Unidos más que en Europa.[]
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hace un trabajo 
excelente. 
Y la parte de 
investigación 
es un área 
importantísima”
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Compromís  amb l’excel.lència
D’ESQUERRA A DRETA: 

MERCÈ FOLGUERA, LÍDER DEL 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ; 

MONTSERRAT GEA, 

COORDINADORA DEL MÀSTER 

DE RECERCA EN SALUT DE LA 

FACULTAT D’INFERMERIA DE LA 

UDL; JOAN BLANCO, DEGÀ DE 

LA FACULTAT INFERMERIA DE LA 

UDL; MARINA PEIRON, DIRECTORA 

D’INFERMERIA DE L’HUAV, I 

JORDI BALLESTÉ, DIRECTOR DE 

PROCESSOS DE CONTINUITAT 

ASSISTENCIAL DE L’HSM.

fotos Miguel Trías.

Nathalie Narazas 

MISSATGES/ICS/
INVESTÉN-isciii
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L’ARNAU DE VILANOVA, EL SANTA MARIA I LA 
FACULTAT D’INFERMERIA DE LLEIDA, MILLOR 
CANDIDATURA A CENTRE COMPROMÈS AMB 
L’EXCEL·LÈNCIA EN CURES INFERMERES

El grup d’infermeria lleidatà implantarà el programa de Guies 
de Bones Pràctiques de l’Associació d’Infermeres d’Ontàrio 
(RNAO-Canadà) entre 2015-2017; obté la millor puntuació de 
les candidatures catalanes presentades.
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EL PROGRAMA CONJUNT D’INFERMERIA pre-
sentat per l’Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova (HUAV), l’Hospital de Santa Maria (HSM) 
i la Facultat d’Infermeria de la Universitat de 
Lleida (UdL) ha estat admès com a candidat 
a Centre Compromès amb l’Excel·lència junt 
amb altres 9 institucions sanitàries de l’estat 
espanyol que han estat valorades en aquesta 
segona convocatòria llançada per lnvestén-Isciii 
(Unidad de Investigación de Cuidados en Salud 
del Instituto de Salud Carlos III), un centre que 
col·labora amb l’Institut Joanna Briggs per a les 
Cures en Salut Basades en l’Evidència i l’Asso-
ciació d’Infermeres d’Ontàrio (RNAO-Canadà). 
Cal destacar que, de les gairebé cinquanta pro-
postes inicials, ja es va fer un primer cribratge 
quedant-ne 7 d’Andalusia, 1 d’Astúries, 2 de 
Balears, 2 Canàries, 1 Cantàbria, 2 de Castella-
La Manxa, 5 de Castella-Lleó, 7 de Madrid, 1 de 

Galícia, 2 de Múrcia, 2 de Navarra, 2 del País 
Basc, 3 de València i 12 de Catalunya (amb hos-
pitals com Sant Joan de Déu, el Clínic o Bellvitge).

Aquesta admissió com a candidata farà que 
el grup HUAV-HSM-Facultat d’Infermeria im-
planti en un període de tres anys (2015-2017) 
un programa de Guies de Bones Práctiques en 
Infermeria de la RNAO –centrades en quatre 
àmbits: Atenció orientada al pacient, Cuidatges 
i maneig de l’ostomia, Valoració del risc de cai-
gudes i lesions derivades i Valoracio i prevenció 
de les nafres per pressió– que compta amb re-
conegut prestigi i reconeixement internacional. 
Els centres seran avaluats durant aquest temps i 
també al final del període. Si l’avaluació és posi-
tiva, es rebrà l’acreditació com a centres BPSO, 
una acreditació concedida a institucions sanità-
ries que amb la implantació de les esmentades 

PROGRAMA  CONJUNT
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guies permeten obtenir dades sobre el paper 
que juguen les infermeres en la salut i el ben-
estar dels pacients i determinar com l’aplicació 
d’aquestes guies ajuden a millorar tant els re-
sultats clínics dels pacients com l’eficàcia i efici-
ència dels sistemes de salut. 

A més, els alumnes de la Facultat d’Infermeria, 
podran treballar amb els mateixos protocols 
que s’apliquen en els centres. 

Cal dir que està demostrat que l’ús d’aquestes 
guies de pràctica clínica de la RNAO suposen 
una constatable millora de la cura dels paci-
ents, l’enriquiment de la pràctica professional 
amb innovació en el treball assistencial, així 
com la millora dels resultats en salut. També 
s’ha demostrat que la seva aplicació contribueix 
a l’estalvi de costos pel sistema sanitari. 

El programa de la RNAO va arrencar el 1999 i 
es va ampliar el 2003, per tal de divulgar inter-
nacionalment les guies que elaboren per assolir 
entorns laborables saludables. 

Fins al moment ha desenvolupat un total de 44 
guies de diversos àmbits entre els quals figu-
ren les dedicades a la promoció de la salut, la 
lactància materna, la prevenció de caigudes en 
persones grans o l’abandó de l’hàbit del tabac. 
També han fet guies específiques, entre altres, 
sobre el tractament de les úlceres per pressió o 
l’abordatge de malalties cròniques com la dia-
betis o el dolor. 

La RNAO és una Associació de gran prestigi i un 
referent internacional en l’àmbit de la inferme-
ria que compta amb més de 50 mil persones 
afiliades.[]

PROGRAMA  CONJUNT
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JORNADES D’OBERTURA PROGRAMA DE CENTRES 
COMPROMESOS AMB L’EXCEL·LÈNCIA EN CURES
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nau de Vilanova (HUAV), l’Hospital de Santa 
Maria (HSM) i la Facultat d’Infermeria de la 
Universitat de Lleida (UdL) van participar en 
les jornades d’obertura del Programa de Cen-
tres Compromesos amb l’Excel·lència en Cures 
(BPSO) que es van celebrar entre els dies 26 i 
30 de gener, a la Unidad en Cuidados de Salud 
(Investén-isciii) del Instituto de Salud Carlos III.

La trobada es va inaugurar amb la participació 
de la doctora Doris Grinspun que, com a res-
ponsable de l’Associació d’Infermeres d’Ontà-
rio (RNAO-Canadà) –entitat de referència inter-
nacional i promotora de la iniciativa que ara es 
desenvolupa també a Espanya gràcies al conve-
ni subscrit amb l’Investén-ISCIII–, va presentar 
als centres admesos les directrius del programa. 

Joan Blanco –degà de la Facultat d’Infermeria 
de la UdL–, Jordi Ballesté –director de Processos 
de Continuïtat Assistencial de l’Hospital de San-
ta Maria– i Marina Peirón i Ester Aliet –directora 
i adjunta d’Infermeria, respectivament, de l’Ar-
nau de Vilanova– van representar la candidatu-
ra lleidatana en la jornada inaugural.

Mercè Folguera –líder del projecte d’implan-
tació a Lleida– i Carme Mayayo –responsable 
de la Guia d’Atenció orientada al Pacient– van 
assistir a les sessions formatives que es van de-
senvolupar durant cinc dies.[]

DORIS GRINSPUN, 
RESPONSABLE DE 
LA RNAO VA IMPARTIR 
LA FORMACIÓ

MERCÈ FOLGUERA, 

DURANT LA SEVA 

INTERVENCIÓ A 

MADRID.
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entrevista Sara Bobet

foto MISSATGES/
INGIMAGE

LA REGIÓ SANITÀRIA de Lleida compta amb 
vuit professionals de la infermeria que tre-
ballen en el Programa d’Atenció Domicili-
ària i Equip de Suport (PADES). Són infer-
meres i infermers que s’integren en quatre 
equips diferents que donen servei a qua-
tre zones de les comarques lleidatanes. 

Quatre grups interdisciplinaris amb un metge 
i un assistent social cadascun i una fisiotera-
peuta compartida. Es compta, a més, amb la 
col·laboració de psicòlegs d’EAPS si es creu 
convenient. Els equips de PADES treballen en 
coordinació amb els CAPs i fan una tasca molt 
valuosa pel dia a dia dels pacients. Una tasca 
que intenta alleugerir el pes de la malaltia i que 
ajuda els familiars, sovint cuidadors a temps 
complet, a facilitar-los la rutina diària en què es 
veuen immersos. Lluny de centrar-se en la du-
resa d’aquesta feina, les infermeres del PADES 
tenen només paraules de gratitud per tot allò 
que aquests pacients els aporten des del punt 
de vista humà. El vessant professional és im-
portant però, la humanitat que desprenen les 
persones ateses dins d’aquest programa i les 
vivències que gràcies a elles pot tenir tot l’equip 
aporta un plus que ajuda a valorar coses que 
potser abans passaven desapercebudes.

Les infermeres dels equips PADES de la regió 
sanitària de Lleida són: PADES Nord, Núria Ca-
selles i M. Ángeles Ramos; PADES sud, Mireia 
Badia i Karen Cano; PADES PG, Yolanda Fauria; 
PADES SUN Isabel Moreno i com a reforç del 
PADES PG i SUN, l’infermer Manuel Cáceres. 
La supervisora de l’àrea sociosanitària on està 
inclòs el PADES és la Sònia Aguiló amb qui la 
revista INF va conversar.

“Acompanyar pacients fins al 
moment de la seva mort, al 

contrari del que molts podrien 
pensar, és molt gratificant”
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Els equips de PADES 
intenten alleugerir el pes 
de la malaltia i ajuda els 
familiars, sovint cuidadors 
a temps complet, 
a facilitar-los la rutina 
diària en què es veuen 
immersos
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La humanitat que desprenen 
les persones ateses i les 
vivències que gràcies a 
elles pot tenir l’equip 
PADES, aporta un plus que 
ajuda a valorar coses que 
potser abans passaven 
desapercebudes
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SQuè és el PADES? És un recurs sociosanitari 
d’àmbit domiciliari (domicili propi o àmbit re-
sidencial) que dóna suport social i sanitari als 
Centres d’Atenció Primària en situacions de:
• Persones amb malalties cròniques i/o síndro-
mes geriàtriques que s’hagin descompensat.
• Persones amb malaltia pal·liativa.
• Persones fràgils associades a l’envelliment i a 
la dependència.
• Persones amb malalties neurològiques.
• Persones amb malaltia en fase de convales-
cència que requereixi supervisió sanitària espe-
cialitzada.
• Persones amb malaltia que presenti complexi-
tat terapèutica controlable.

En l’actualitat els pacients que es podrien in-
cloure en les noves classificacions de PCC (Paci-
ents Crònic Complexe) o MACA (Model d’Aten-
ció a la Malaltia Crònica Avançada; pacient en 
situació final de vida). A la regió sanitària de 
Lleida trobem quatre equips de PADES:
• Segrià Nord: Atenen part de Lleida ciutat i 
part de la comarca del Segrià.
• Segrià Sud: Atenen l’altra meitat de Lleida 
ciutat i l’altra meitat de la comarca del Segrià
• PG: Pla d’Urgell, Garrigues: Atenen tota la 
comarca del Pla d’Urgell, les Garrigues i l’ABS 
de Bellpuig.
• SUN: Segarra, Urgell, Noguera: Atenen tota 
la comarca de la Segarra, l’Urgell i la Noguera.en

tre
vis

ta

“Cada cas i cada 
família pot tenir 
millor connexió amb 
un dels membres 
però, això no va lligat 
amb la professió si 
no amb l’empatia 
amb què puguem 
connectar-hi”
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“Les infermeres 
som fonamentals: 

els pacients que 
atenem necessiten 

molts cuidatges i 
les famílies molta 

educació sanitària 
per poder-los 

realitzar
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SAquests dos últims equips es caracteritzen per 
l’àmplia dispersió del territori.

Quants equips hi ha a la Regió Sanitària 
de Lleida i quins professionals formen 
cada equip? Els equips de PADES són interdis-
ciplinaris i estan formats per diferents professi-
onals. Concretament l’organització dels nostres 
equips és la següent:
• Segrià Nord: 2 infermeres, 1 metge i 1 tre-
balladora social compartida amb PADES SUN.
• Segrià Sud: 2 infermeres, 1 metge i 1 treba-
lladora social.
• PG: 1 infermera, 1 infermer de reforç com-
partit amb PADES SUN, 1 metge i 1 treballa-
dora social.
• SUN: 1 infermera, 1 infermer de reforç com-
partit amb PADES PG, 1 metge i 1 treballadora 
social compartida amb PADES Nord.
Els equips compten també amb una fisiotera-
peuta compartida entre tots els PADES i amb la 
col·laboració de psicòlegs d’EAPS que intervenen 
en els casos que l’equip determina necessaris.
Els professionals d’infermeria pertanyen a un 
dels equips per facilitar la tasca organitzativa 
diària però coneixen el funcionament i el ter-
ritori de la resta dels equips ja que cada dia 
un dels professionals d’infermeria realitza una 
guàrdia rotatòria conjuntament amb un dels 
metges dels altres equips. Així doncs, els equips 
donen suport a tot el territori diàriament, inclo-
sos caps de setmana. Dos dels equips compar-
teixen un infermer de reforç. Estaria bé poder 
aconseguir dues infermeres a jornada completa 
per cadascun dels equips.

Quines són les principals funcions 
d’aquests equips? Les principals funcions 
d’aquests equips són:
• Identificar, valorar, marcar uns objectius i 
atendre les necessitats de les persones de forma 
integral i multidisciplinària.
• Treballar coordinadament amb els serveis so-
cials, Atenció Primària, Centres sociosanitaris, 
hospitals d’aguts per tal d’identificar i atendre 
les necessitats de les persones.
• Donar una atenció individual i personalitzada 
als pacients en l’àmbit mèdic, d’infermeria, so-
cial, fisioterapèutic i emocional.
• Establir calendaris de visites presencials o 
telefòniques segons els objectius establerts i 
l’evolució dels pacients.

• Educació sanitària als cuidadors mitjançant 
unes guies i pautes d’actuació, resolent els dub-
tes i angoixes que els sorgeixi durant el procés. 
Ensenyar als familiars i cuidadors les tècniques 
per facilitar la cura de la persona i proporcionar 
seguretat.
• Orientar i assessorar al malalt i familiars, res-
pectant els seus valors i preferències, actuant 
amb ètica professional.
• Suport emocional al malalt i el seu entorn.
• Facilitar i conduir l’elaboració del dol al llarg 
de la intervenció, quan aquesta ho requereixi.

En el cas de les infermeres, com encaixen 
dins d’aquests equips, és a dir, quines 
funcions tenen? Les infermeres som un pi-
lar fonamental dins dels equips de PADES, on 
els pacients que atenem necessiten molts cui-
datges i les famílies, molta educació sanitària 
per poder-los realitzar. Ambdós de molt suport 
emocional i seguiment constant de la situació. 
Les infermeres conjuntament amb tot l’equip 
ajuden en la realització de totes les funcions 
generals citades anteriorment però les podríem 
englobar en:
• Atenció clínica.
• Educació sanitària i formació a les famílies i al 
pacient però, a més col·laboren en tasques de 
formació d’altres professionals (Atenció Primà-
ria) i estudiants.
• Gestió de recursos, d’organització, de casos, 
de malaltia…
• Investigació.

Es pot considerar la infermera com el vin-
cle de connexió entre família, pacient i 
equip? El paper de la infermera no és exclu-
sivament el vincle de connexió entre família, 
pacient i equip. Els equips són interdisciplina-
ris i les famílies contacten amb qualsevol dels 
professionals i li expressen els seus sentiments. 
Evidentment que cada cas i cada família pot te-
nir millor connexió amb un dels membres però, 
això no va lligat amb la professió sinó amb 
l’empatia amb què puguem connectar-hi.

Com ha de ser el paper de la família amb 
pacients atesos pel PADES? La família és un 
element imprescindible en el nostre entorn. 
Sense família, sense cuidadors a domicili el 
PADES no té raó de ser. Nosaltres sempre els 
diem que, si ens falla la família, no podem te-
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Snir el pacient a domicili. D’aquí la importància 
de l’educació sanitària i de la capacitat de les 
famílies per realitzar tots els cuidatges, amb el 
nostre suport, però amb la contenció necessà-
ria per resoldre situacions no sempre senzilles 
en el domicili. Un familiar/cuidador efectiu, pot 
intuir el problema i ajudants així en la resolució 
o en la prevenció d’aquests.

Quina formació específica necessita una 
infermera per entrar en un PADES? La in-
fermera de PADES necessita una formació ade-
quada en geriatria, en patologia crònica i en 
cures pal·liatives.

Quines habilitats has desenvolupat al fer 
aquesta feina?
Les habilitats que es desenvolupen en treballar 
en aquests equips són: l’escolta activa, l’em-
patia, l’adaptació i l’utilització dels recursos 
disponibles amb les limitacions del domicili i, 
finalment, la comunicació, no només amb el 
pacient i la família sinó també amb la resta de 
l’equip. Molts cops hem de saber transmetre 
el que hem detectat amb una visita que hem 
realitzat sense suport mèdic o, fins i tot, el que 
hem intuït amb una simple trucada de telèfon.

En l’àmbit personal, què aporten aquesta 
mena de pacients? Acompanyar pacients fins 
al moment de la seva mort, al contrari del que 
molts podrien pensar, és molt gratificant. És el 
camí més important que es realitza a la vida. És 
un moment únic i nosaltres tenim la sort de po-
der acompanyar els nostres pacients en aquest 
camí. El fet de poder ajudar en el patiment, en 
el dolor, en resoldre temes pendents... desper-
ta un sentiment d’agraïment, de comprensió i 
ensenya a aprendre a valorar-se un mateix i tot 
allò que ens envolta.[]

Les infermeres dels equips PADES 
de la regió sanitària de Lleida són: 
al PADES Nord, Núria Caselles i M. 
Ángeles Ramos; al PADES sud, Mire-
ia Badia i Karen Cano; al PADES PG, 
Yolanda Fauria; al PADES SUN Isabel 
Moreno i com a reforç del PADES PG 
i SUN, l’infermer Manuel Cáceres.
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Anna Espart, Esther Rubinat i Joan 
Blanco s’incorporen a la Comissió 

del Col·legi creada fa vuit anys

El Col·legi patrocina quatre treballs de recerca amb tres 
premis i una beca amb una dotació de 9.300 euros.

(Vegeu pàgines 12 i 13 d’aquesta publicació)
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RENOVACIÓ DE LA COMISSIÓ  DE RECERCA DEL COILL

EL COL·LEGI Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL) vol fomentar la tasca investiga-
dora dels seus col·legiats i d’aquesta manera 
consolidar la recerca infermera duta a terme 
per les infermeres i infermers lleidatans; una 
recerca que cada cop té més presència en fò-
rums nacionals i internacionals gràcies a grups 
d’investigació integrats en universitats o altres 
institucions. 

L’objectiu principal és no només fer recerca sinó 
que aquesta sigui de qualitat. Al mateix temps 
es pretén aconseguir que el nombre més gran 
de professionals possible es dediquin a la inves-
tigació. Per aquest motiu, el COILL ja va crear fa 
vuit anys la Comissió de Recerca Infermera, que 

ara ha renovat alguns dels seus membres, i que 
és un òrgan intern d’assessorament en l’àmbit 
de la infermeria.

Així doncs, el COILL vol impulsar la recerca com 
a eina de treball per a les infermeres i ho fa a 
través de la seva Comissió de Recerca que po-
tencia la formació de qualitat en investigació i 
vetlla per la qualitat metodològica i ètica dels 
projectes de recerca vinculats al Col·legi. 

La Comissió incorpora enguany tres nous mem-
bres: Anna Espart, Esther Rubinat i Joan Blanco; 
que s’afegeixen a Inés Vilà, Elena Castro, Núria 
Navarro, Edith Garcia, Montse Navarra i Mont-
se Gea que renoven.[]
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INVESTIGACIÓ 
SOCIAL 

foto Rafa Gimena 

MISSATGES



2015  MARÇ  inf  55

fo
rm

ac
ió

 c
on

tin
ua

da

ELECTROCARDIOGRAFIA PRÀCTICA:
DETECCIÓ D’ARÍTMIES

foto MISSATGES
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APRENDRE A COMUNICAR 
EN MOMENTS D’ANGOIXA

foto MISSATGES
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INFERMERIA 
PEDIÀTRICA

foto Rafa Gimena 

MISSATGES
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INFORMÀTICA
PER A INFERMERES

foto MISSATGES
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PACIENT
DIABÈTIC

foto MISSATGES
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SUPORT VITAL
AVANÇAT

foto Sara Bobet

MISSATGES
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CURES BÀSIQUES D’INFERMERIA 
EN FERIDES AGUDES I CRÒNIQUES

foto Nathalie Narazas 

MISSATGES
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LA RESPIRACIÓ I 
EL PERINÉ EN EL PART

foto Rafa Gimena 

MISSATGES
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LA RESPIRACIÓ I 
EL PERINÉ EN EL PART

foto Rafa Gimena 

MISSATGES

L’experta en pedagogia corporal, Nú-
ria Vives, va impartir el curs a l’Amistat 
de Mollerussa.

LA TERAPEUTA psicomotricista i experta 
en pedagogia corporal, Núria Vives, va ser 
l’encarregada d’impartir el curs “La respira-
ció i el perineu en el part” que es va cele-
brar a l’Amistat de Mollerussa entre els dies 
27 i 28 de febrer. 

El curs anava dirigit a llevadores interessa-
des en formar-se en com acompanyar la 
dona en el gest respiratori i les seves fun-
cions en les diferents etapes del part i en 
com donar a la dona les eines necessàries 
perquè en el moment del part confiï i per-
meti l’elasticitat del seu perineu per deixar 
pas al seu nadó, i més tard recuperi el to, 
trofisme i pugui reconciliar-se amb aquesta 
zona del seu cos.
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Pel que fa a la respiració, les sessions es van 
centrar en com l’embarassada ha de treba-
llar el gest respiratori que més li convingui, 
per la qual cosa ha de conèixer i compren-
dre l’acte de respirar i aconseguir entendre 
la seva funció en cadascuna de les etapes 
del part. En relació al perineu, a més de 
treballar diferents conceptes teòrics, es van 
realitzar molts exercicis pràctics i tallers di-
rigits a treballar l’elasticitat del perineu per 

facilitar no només el moment del part, sinó 
també el postpart i la perfecta recuperació.

El curs va ser organitzat per l’Associació 
Catalana de Llevadores, Llevadores de Po-
nent i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida (COILL), sota la coordinació 
de Carmen Roig i Sònia Capdevila i la col-
laboració d’Annabel Fernández, membre 
de la junta del COILL.[]
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foto Nathalie Narazas 

MISSATGES

FARMACOLOGIA PER A LA 
PRÀCTICA CLÍNICA INFERMERA



ANNA ESPART, ESTHER RUBINAT I JOAN BLANCO 
S’INCORPOREN A LA COMISSIÓ DEL COL·LEGI CREADA
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MANEIG INICIAL 
DEL PACIENT TRAUMÀTIC 

foto Rafa Gimena 

MISSATGES



68  inf  MARÇ 2015  

form
ació continuada

MANEIG INICIAL 
DEL PACIENT TRAUMÀTIC 

foto David Besó



ANNA ESPART, ESTHER RUBINAT I JOAN BLANCO 
S’INCORPOREN A LA COMISSIÓ DEL COL·LEGI CREADA
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MANEIG INICIAL 
DEL PACIENT TRAUMÀTIC 

foto David Besó



ANNA ESPART, ESTHER RUBINAT I JOAN BLANCO 
S’INCORPOREN A LA COMISSIÓ DEL COL·LEGI CREADA
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MASTER INTERUNIVERSITARI*
RECERCA EN SALUT

ANTIC MÀSTER EN CIÈNCIES 
DE LA INFERMERIA

Es tracta d’un màster de caràcter científic que 
té com a objectiu principal formar els alumnes 
en aquelles competències relacionades amb 
l’adquisició de coneixements en matèria de me-
todologia de la investigació, així com en la seva 
aplicació en el desenvolupament de la recerca 
en les ciències de la salut. 

FITXA TÈCNICA
Edició: 4a. edició.
Crèdits: 90 crèdits ETCS.
Calendari: A partir d’octubre de 2015.
Modalitat: Semipresencial.
Lloc: Universitat de Lleida 
i Universitat de Vic-UCC.
Idiomes: Català, castellà i anglès.
Orientació: Recerca.
Coordinació acadèmica: 
Montserrat Gea Sánchez.

A QUI VA DIRIGIT 
Titulats de l’àmbit de ciències de la salut: infer-
meres, fisioterapeutes, psicòlegs, treball social, 
nutricionistes i dietistes, així com qualsevol altre 
titulat que vulgui investigar en el camp de la 
salut.

El màster dóna accés al programa de doctorat 
en Salut de la Universitat de Lleida, així com al 
programa de doctorat interuniversitari en Cures 
Integrals i Serveis en Salut. També dóna accés a 
doctorats dels àmbits nacional i internacional.

PLA D’ESTUDIS
Mòdul I: METODOLOGIA I EINES 
D’INVESTIGACIÓ AVANÇADA EN SALUT
Totes obligatòries: 6 ETCS/matèria.
• Metodologia en Investigació 
   Quantitativa en Salut.
• Metodologia en Investigació 
   Qualitativa en Salut.
• Cerca i Gestió de la Informació.
• Elaboració i Gestió de Projectes.
• Anàlisi de Dades en la Investigació en Salut 1.
• Anàlisi de Dades en la Investigació en Salut 2.
• Comunicació i Transferència dels 
  Resultats d’Investigació en Salut.
Mòdul II: OPTATIVES
Cal superar, com a mínim, dues de les especia-
litats optatives: 18 ETCS/matèria.
• Especialitat A: Envelliment Saludable.
• Especialitat B: Recerca Clínica.
• Especialitat C: Investigació en Cronicitat, 
  Polítiques i Pràctiques Socials.
• Especialitat D: Activitat Física, 
   Ocupació i Salut.
• Especialitat E: Alimentació, Salut i Benestar.
Mòdul III: TREBALL FINAL DE MÀSTER
Obligatòria: 12 ETCS
• Treball Final de Màster

Més informació i preinscripcions:
www.fi.udl.cat
recerca.salut@infermeria.udl.cat []
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PER LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I LA UNIVERSITAT DE VIC-UCC



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 causa de 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).

Més informació i preinscripcions:
Tel. 973 702 462
ssaez@infermeria.udl.cat
www.mastereducaciosalut.udl.cat []

MASTER UNIVERSITARI
EDUCACIÓ 

PER A LA SALUT
(6a edició)
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postgrau universitari  (12a 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

• Crèdits: 22 ECTS

• Modalitat formativa:
- Semipresencial (presencial en un 30% i 70% 
de treball en grup fora de l’horari presencial). 

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)



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

Docents: 
Cristina Dominguez.
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. Di-
plomada en Infermeria. Servei Endocrinologia i 
Nutrició HUAV de Lleida.
Pilar Ibars.
Infermera Màster en Ciències Sanitàries UdL. 
Servei Endocrinologia i Nutrició HUAV de Lleida.
Magda Mateu.
Diplomada en Infermeria. Servei Endocrinologia 
i Nutrició HUAV de Lleida.
Eva Martín.
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica.

Durada: 
25 hores.

Dates i horaris: 
Dimarts  7, 14, 21 i 28 d’abril
i 5 de maig de 2015.
De 16 a 21h.

Lloc: COILL.

Places: 25.

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

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula del 9 al 27 de març 
de 2015, bé per telèfon al 973 24 37 60 o bé 
per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org

OBJECTIUS

Generals
• Reconèixer la dieta com a part fonamental del 
tractament de determinades patologies.
• Conèixer l’adaptació dietètica en les malalties 
de major prevalença.
Específics o d’aprenentatge
• Adquirir coneixements sobre hàbits alimen-
taris.
• Adquirir coneixements sobre l’estat nutricio-
nal i les necessitats individuals de les persones 
sanes i en situació de malaltia.
• Definir les recomanacions nutricionals i die-
tètiques per les diferents patologies.
• Conèixer de forma bàsica els suplements nu-
tricionals i enterals que es poden utilitzar.
• Conèixer la manipulació del diferents suports 
nutricionals.[]

Cal assistir al 100% de les classes per tal 
d’obtenir el certificat amb totes les hores.

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

curs COILL
DIETOTERÀPIA EN 
MALALTIES PREVALENTS
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curs COILL
INTRODUCCIÓ A LA BIOESTADÍSTICA: 

Conèixer l’SPSS com a eina 
imprescindible per a la gestió de la 

recerca infermera

OBJECTIUS

• Conèixer el software SPSS (Statistical Packa-
ge for Social Sciences) de forma amena i com-
prensible, utilitzant recursos extrets del camp 
sanitari.

CONTINGUTS

• Repàs de conceptes estadístics essencials.
• Introducció a l’ús de l’SPSS.
• Creació i importació de dades.
• Procediments estadístics: freqüències, corre-
lacions, regressions, T-test, Khi quadrat o anàlisi 
de variància, entre altres.
• Exercicis per fer a casa i millorar la destresa 
en l’ús de l’SPSS.
• Consulta on-line de dubtes durant el desen-
volupament del curs.[]

Cal assistir al 100% de les classes per tal 
d’obtenir el certificat amb totes les hores.

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

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

Docent: 
Anna Espart.

Durada: 
Semipresencial: 20 hores.
(10h presencials / 10h on-line)

Dates: 
Presencial: dies 13, 20, 22 i 29 d’abril de 2015.
De 17 a 19.30h.

Lloc: COILL.

Places: 25.

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

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula de l’1 al 27 de març 
de 2015, bé per telèfon al 973 24 37 60 o bé 
per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org



Des de la Comissió de Recerca del COILL es vol 
transmetre la importància i la necessitat que els 
infermers/res facin recerca i la divulguin. 
Es considera primordial oferir formació bàsica 
en el camp de la recerca perquè tots els assis-
tents tinguin les eines bàsiques per iniciar-se o 
millorar en aquesta disciplina.

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

Durada: 
Semipresencial: 20 hores.
(7,30h presencials / 12,30h on-line)

Dates: 
Presencial:
Dies 14, 21 i 28 de maig de 2015.
De 17 a 19.30h.
On-line:
Entre els dies 14 i 21 i 21 i 28 de maig, es de-
manarà als alumnes que realitzin tasques utilit-
zant eines on-line amb una càrrega estimada 
de 2 hores per setmana (4h en total). Les 8,5 
hores restants serviran perquè els alumnes po-
sin en pràctica tot el que hagin après durant el 
curs mitjançant la realització d’un petit treball.

Lloc: COILL.

Places: 25.

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

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula del 20 d’abril al 8 
de maig de 2015, bé per telèfon al 973 24 37 
60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org[]

OBJECTIUS

• Proporcionar els conceptes i les eines adients 
perquè els alumnes del curs siguin capaços de 
comunicar i divulgar un treball científic amb el 
rigor apropiat al tipus de comunicació científica 
elegida. 
• Conèixer els canals de divulgació científica i 
aprendre a elaborar un document en el format 
adequat. 
• Estratègies per tal de maximitzar l’èxit i la di-
fusió de la comunicació científica.[]

Per obtenir el certificat cal:
• Assistir al 100% de les 
classes presencials. 
• Respondre correctament, com a mínim, 
el 70% de les preguntes de la prova final 
de coneixements. 
• Realitzar i lliurar el treball final: 
pòster científic. 

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org
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curs COILL
DIVULGACIÓ DE LA 
RECERCA CIENTÍFICA 
EN INFERMERIA



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

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

Dates i horaris: 
Dies 6, 13, 20, 27 de maig i 3 de juny de 2015. 
De 15 a 20.30h (amb pausa).

Durada: 
22 hores i 30 minuts.

Lloc: COILL.

Places: 25.
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curs COILL
TALLER DE LECTURA 

RADIOGRÀFICA PER INFERMERIA
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OBJECTIUS

• Posar a l’abast dels assistents les eines i els 
coneixements necessaris per entendre l’origen 
dels RX, la formació de la imatge, els princi-
pals riscos així com els recursos per ser capaços 
d’interpretar els estudis radiològics més habi-
tuals, diferenciant les imatges radiològiques nor-
mals i les principals alteracions de la normalitat.

CONTINGUTS

• Risc radiològic. Efectes nocius de les radia-
cions. Radioprotecció.
• Preparació del pacient per RX Extremitats 
Superiors. Projeccions. Paràmetres de qualitat. 
Vista de placa normal d’extremitats superiors. 
Alteracions de la normalitat. Visualització de 
plaques patològiques.
• Preparació del pacient per RX Extremitats 
Inferiors. Projeccions. Paràmetres de qualitat. 
Vista de placa normal d’extremitats inferiors. 
Alteracions de la normalitat. Visualització de 
plaques patològiques.
• Preparació del pacient per RX Columna verte-
bral. Projeccions. Paràmetres de qualitat. Vista 
de placa normal de columna vertebral. Altera-
cions de la normalitat. Visualització de plaques 
patològiques.
• Preparació del pacient per RX Crani. Projec-
cions. Paràmetres de qualitat. Vista de placa 
normal de crani. Alteracions de la normalitat. 
Visualització de plaques patològiques. Estudis 
funcionals de columna. Estudis d’articulacions.
• Preparació del pacient per RX Abdomen. Pro-
jeccions. Paràmetres de qualitat. Vista de placa 
normal d’abdomen. Alteracions de la normali-
tat. Visualització de plaques patològiques.
• Preparació del pacient per RX Tòrax. Projec-
cions. Paràmetres de qualitat. Vista de placa 
normal de tòrax. Alteracions de la normalitat. 
Visualització de plaques patològiques.
• Preparació del pacient per estudis de radio-
logia contrastada. Estudis. Paràmetres de qua-

litat. Estudis normals. Alteracions de la norma-
litat. Visualització d’estudis patològics o amb 
alteracions de la normalitat.
• Preparació del pacient per estudis de TC Es-
tudis. Paràmetres de qualitat. Estudis normals. 
Alteracions de la normalitat. Visualització 
d’estudis patològics o amb alteracions de la 
normalitat.
• Preparació del pacient per estudis de RM 
Estudis. Paràmetres de qualitat. Estudis nor-
mals. Alteracions de la normalitat. Visualitza-
ció d’estudis patològics o amb alteracions de 
la normalitat.
• Estudis d’Ecografia urològica i per inserció 
de vies vasculars. Paràmetres de qualitat. Vi-
sualització d’ecografies amb alteracions de la 
normalitat.

Cal assistir al 100% de les classes per tal 
d’obtenir el certificat amb totes les hores.

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

Es demana confirmació de l’assistència 
i efectuar l’ingrés de la matrícula del 13 
al 30 d’abril de 2015, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org[]

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org
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PRESENTACIÓ
 
Tant en diferents institucions, com en situacions 
diverses –a l’escola, a la universitat, en congres-
sos, xerrades, reunions de feina, col·loquials o 
classes magistrals– persones amb total  control 
de la matèria, intel·ligència, simpatia, sentit de 
l’humor i amb molts coneixements a transme-
tre i comunicar, perden totes aquestes facultats 
en el moment de posar-se enfront d’una au-
diència.   

No us sorprèn veure com aquestes persones 
plenament capacitades es redueixen a la meitat 
del seu volum i es converteixen en l’ombra de 
si mateixes quan s’ha de comunicar, ja sigui ex-
posant idees, investigacions, portant reunions 
d’equip o simplement en una interlocució per-
sonal?

En diversos congressos d’infermeria hi ha 
l’oportunitat d’observar aquest fet. Essent in-
teressants científicament totes les ponències, 
unes les segueixes correctament; altres et que-
des amb una idea general; altres desitges que 
s’acabin i altres, pateixes pel ponent, ja que és 
evident que passa un mal tràngol.

Aquesta diferència de percepció no és deguda 
a que hi hagin temaris més entretinguts o fàcils 
que altres si no, a ponents amb més o menys 
por al fracàs.

Aquestes observacions fan reflexionar que no 
ens podem permetre, com a societat pensant, 
investigadora i creadora, que tantes idees, tants 
coneixements i tantes aportacions personals, es 
quedin darrere de la por a comunicar-les i no 
siguin escoltades ni compartides amb el món.

OBJECTIUS
 
• Ser conscients de tots els mecanismes que 
es posen en funcionament en posar-se davant 
d’una audiència (grup de teràpia, reunió de 
professionals o de pacients, conducció de se-
minaris, aforament, congrés, lectura de tesi...).
• Saber detectar i diferenciar totes les sensa-
cions i entendre perquè s’estan produint. 
• Observar les barreres que construeix la por i la 
inseguretat per superar-les.
• Observar les diferències entre allò que està 
vivint el ponent i allò que es transmet. 
• Treballar les ganes de comunicar. 
• Aprendre a centrar l’atenció en el que s’està 
dient i no, en com s’està dient.  
• Treballar la projecció del focus en l’altre per-
què li arribi allò que volem comunicar.
• La línia principal consisteix en dotar els alum-
nes d’eines per poder recolzar tota la seva co-
municació al servei del que volen transmetre i 
no, a com ho transmeten. 

DIRIGIT A
Infermers/es que volen enfortir la seva segure-
tat o perfeccionar la seva capacitat de comu-
nicació. 
Als que sempre han fet el possible per evitar 
parlar en públic i davant de la possibilitat de 
parlar i expressar-se en una reunió, han prefe-
rit callar; o als que ho voldrien fer sense passar 
una mala estona.
Als que volen treballar i millorar la capacitat de 
comunicació amb els pacients i/o altres profes-
sionals; millorar dinàmiques de reunió, diàlegs 
interpersonals i comunicacions científiques o 
laborals. 

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

curs COILL
GESTIÓ DE L’ANGOIXA 
I LA POR EN LA COMUNICACIÓ DE 
LES INTERVENCIONS INFERMERES
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Docent:
Lara Díez.

Durada: 
24 hores.

Dates i horaris: 
Dies 8, 9, 15, 16, 22 i 23 de juny de 2015.
De 16 a 20h.

Lloc: COILL.

Places: 25.

Cal assistir al 100% de les classes per tal 
d’obtenir el certificat amb totes les hores.

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

Es demana confirmació de l’assistència 
i efectuar l’ingrés de la matrícula del 18 
maig al 2 de juny de 2015, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org[]



Amb el suport de: Col·laboren:

XIII CONCURS DE FOTOGRAFIA

La Facultat d’Infermeria, en el marc de 
la IV Jornada d’Infermeria i Fisioteràpia, 
convoca el 13è Concurs de Fotografi a 
per posar en valor el paper decisiu que 
juguen els professionals de la inferme-
ria i la fi sioteràpia en el benestar de la 
comunitat.

PARTICIPANTS
La participació està oberta a tota la so-
cietat.

PRESENTACIÓ DE LES IMATGES
Cada participant podrà presentar com 
a màxim 2 fotografi es. Les imatges pre-
sentades tindran una mida màxima de 
30x40 cm i estaran muntades sobre 
una cartolina negra de 40x50 cm. Les 
fotografi es poden ser en blanc i negre 
o en color i aniran acompanyades d’un 
arxiu en format digital TIFF, JPEG, d’1 a 
5 MB de pes, amb la qualitat necessària 
per fer una reproducció de la mateixa 
mida a 300dpi.
Cada fotografi a portarà en el revers 
un títol i el pseudònim de l’autor i ani-
ran acompanyades d’un sobre tancat 
retolat amb el mateix títol i un escrit 
en el seu interior on consti: dades de 
l’autor/a, adreça, telèfon, e-mail, centre 
de treball i una autorització de les per-
sones que surten a la fotografi a.

ADREÇA DE PRESENTACIÓ
Les fotografi es participants en el con-
curs podran ser lliurades personalment 
i/o per correu a: 

Facultat d’Infermeria
Deganat d’Infermeria (despatx E-02)
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25 198 LLEIDA
Tel. 973 70 24 43
deganat@infermeria.udl.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El darrer dia de presentació de fotogra-
fi es és el 31 de març de 2015 a les 14 
hores.

PREMIS
Primer premi: 300 euros
Segon premi: 200 euros 
Tercer premi: 100 euros
Els premis seran lliurats durant la IV 
Jornada d’Infermeria i Fisioteràpia, que 
se celebrarà el 15 d’abril a l’Aula Magna 
del Campus de Ciències de la Salut.

JURAT
El jurat estarà format per professionals 
infermers i fi sioterapeutes, experts en 
l’obtenció del tractament d’imatges i 
de la comunicació. El jurat procedirà 
a l’emissió del veredicte d’acord amb 
criteris com l’originalitat, el valor cien-
tífi c, la qualitat artística i tècnica de la 
imatge i la seva relació amb el lema del 
concurs. La decisió del jurant és inapel-
lable.

EXPOSICIÓ
Es seleccionaran un màxim de 10 foto-
grafi es que formaran part de l’exposició 
itinerant que s’organitzarà després del 
concurs. Estaran exposades a:
• Facultat de Medicina de la UdL

• Facultat d’Infermeria de la UdL
• Hospital Universitari Arnau de Vilanova
• Hospital Santa Maria. GSS.
• Col·legi Ofi cial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida   
• Rectorat de la UdL                                                   

Les fotografi es premiades estaran pen-
jades en la pàgina web del centre a par-
tir del dia següent del lliurament dels 
premis: www.fi .udl.cat

CONDICIONS
Les fotografi es no podran haver estat 
premiades en altres concursos i s’han 
d’ajustar a la temàtica del concurs.
Les fotografi es premiades restaran pro-
pietat de la Facultat d’Infermeria que 
les podrà utilitzar o reproduir en qual-
sevol de les seves activitats, si així es 
considera oportú. En el cas de fer-ne 
ús, sempre es farà esment de l’autor/a 
de les mateixes i respectant el seu for-
mat. Les fotografi es no seleccionades 
seran retornades als seus autors en un 
termini de 30 dies, passant-les a reco-
llir per la Secretaria del Deganat d’In-
fermeria (despatx E-02). Passat aquest 
termini, les fotografi es no recollides es 
destruiran.
No seran admeses a concurs aquelles 
fotografi es que no compleixen l’esta-
blert en la Llei orgànica 15/1999 de 13 
de desembre. 

La participació en el concurs comporta 
l’acceptació d’aquestes bases.

Lleida, març de 2015.

El concurs de fotografi a està obert a tots els ciutadans i ciutadanes per sensibilitzar la població 
en general –i no solament els professionals sanitaris– sobre les cures en salut i aconseguir que 
esdevingui una forma d’apropar la societat lleidatana a la Facultat d’Infermeria i al Campus de 
Ciències de la Salut.
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EL ROL DE L’EXPERT EN INFERMERIA I FISIOTERÀPIA:

MILLOREM LA SALUT DE LA COMUNITAT

bases
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