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editorial el valor d’un

bon 
gestor

No hi ha millor exemple de lideratge que el dels 
bons entrenadors de futbol que han de gesti-
onar els jugadors, el seu cos tècnic, els mitjans 
de comunicació, acontentar a l’afició i, a més, 
tenir mà esquerra amb les directives. Què n’és 
de difícil tenir content qui ja saps que no juga-
rà! És quasi una quimera, i tot i així, són molts 
els líders que ho aconsegueixen.

És ridícul que, en ple 2015, encara estiguem 
parlant de jefes… ni que estiguéssim en una 
tribu índia! La paraula jefe, sincerament, sona 
malament i, a més, la utilitzem en un to pejo-
ratiu. La infermera que té un jefe o, millor dit, 
un mal jefe, no té un líder, té un personatge al 
qual no respecta i al qual ridiculitza cada vega-
da que pot. El mal jefe és motiu de burla i co-
mentaris quan els treballadors es reuneixen en 
el seu temps lliure. El mal jefe no té categoria 
professional. Tant és que sigui un director ge-
neral, un gerent, un director de projecte, d’àrea 
o de secció; quan es tracta d’un mal jefe, els 
treballadors solen abandonar la categoria i sim-
plificar-ho en un simple “el meu jefe” quan es 
refereixen a ell a la seva esquena.

Sabeu quants tipus de jefes podem trobar-nos 
en un hospital, clínica o CAP? Tants tipus com 
espectres de personalitats, però per les seves 

característiques es poden agrupar en dues 
categories: els que saben dirigir i els que no. 
Aquests últims, els que no tenen habilitats di-
rectives, poden ser mals dirigents per acció i/o 
omissió. Tan malament dirigeix el que es pas-
sa, l’autoritari, el manipulador, el que tot ho fa 
d’amagat, com el que no sap delegar, el que no 
presta atenció a les necessitats del seu equip, 
no organitza el seu grup de persones i dirigeix 
des del caos.

Quan a l’hospital, clínica, CAP o a la vida quo-
tidiana ens trobem amb un bon líder, el reco-
neixem de seguida, ho porta escrit al front. El 
líder es deixa estimar, el líder és respectat pels 
seus iguals, inferiors i superiors… És admirat, i 
envejat per aquells que anhelen el seu poder, 
és capaç de conquerir tothom que l’envolta. 
El líder és un Pigmalió, treu el millor de cada 
treballador, dóna suport i valora el treball indi-
vidual i d’equip.

Quan jugues a futbol o quan dirigeixes un 
equip de persones, hi jugues amb tots els in-
convenients. Si ets el director d’orquestra, has 
de donar la cara, guanyis o perdis. Donar la 
cara significa assumir errors i no fer critiques 
a tercers, ni que siguin certes. Per què? Doncs, 
perquè les equivocacions de vegades són a fa-
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vor teu i altres en contra, perquè som persones 
que ens equivoquem i l’error forma part de les 
regles del joc, ens agradi o no.

Un líder és una persona elegant amb els seus, 
és una persona clara, va de cara, actituds que 
generen tranquil·litat en l’ambient de treball. 
Un líder educa en valors i, si vol que els seus 
treballadors siguin responsables i autocrítics, ell 
també ha de ser-ho amb ell mateix. És prudent i 
es mossega la llengua moltes vegades. Sempre 
treu la cara pels seus i les crítiques a les perso-
nes que dirigeix les fa en privat. Cap treballador 
se sent segur quan sap que les seves errades 
poden portar-lo a ser criticat en públic. I si el 
treballador no se sent segur, no treballarà amb 
responsabilitat. El líder es guanya el respecte 
gràcies al rendiment i la gestió del seu grup de 
treball. Són els arguments i no l’autoritarisme 
els que posicionen un líder davant dels seus.

El líder és positiu, extreu aprenentatges cons-
tructius de la derrota i ofereix optimisme i 
energia quan més es necessita. Es preocupa pel 
benestar i qualitat de vida dels seus treballa-
dors. És un agent motivador dins del grup. Es 
forma per esdevenir el Pigmalió que influeix en 
els seus treballadors de tal manera, que els aju-
da per assolir els seus objectius individuals i de 
grup. Fomenta el treball en equip, el bon am-
bient laboral i la comunicació interna. El líder 
es marca objectius desafiadors i s’esforça per 
aconseguir-los. El líder és creïble i fiable davant 
dels seus, fa que se sentin segurs i secundats, 
és simplement intel·ligent.

Al líder se’l respecta quan és coherent, trans-
met el seu missatge amb claredat i genera 
confiança i credibilitat en el grup. Un líder té 
seguidors, un jefe té subordinats.

Aquest estiu ens han desubicat un líder de la 
infermeria, ells s’ho perden, però lamentable-
ment nosaltres com a membres del seu equip 
humà, també.

Moltes gràcies per tot, Jordi![]

“Un líder 
té seguidors, 
un jefe té 
subordinats”

“El mal jefe no té 
categoria professional. 
Tant és que sigui un 
director general, un 
gerent, un director de 
projecte, d’àrea o 
de secció”
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19-23 de juny
7.000 infermeres d’arreu 
del món, demanden més

protagonisme en les 
polítiques de salut

19-23 de juny
7.000 infermeres d’arreu 
del món, demanden més

protagonisme en el 
sistema de salut
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LA PRESIDENTA DEL CONSELL 

INTERNACIONAL D’INFERMERIA, 

JUDITH SHAMIAN, VA MANIFESTAR 

EL SEU MALESTAR PEL FET QUE 

LA XINA NO HAGUÉS PERMÈS 

LA PARTICIPACIÓ DE LES SEVES 

PROFESSIONALS PEL MERS.
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que és una heroïna, quan en salva moltes, li 
diem infermera”. Amb aquest missatge, reco-
neixent el valor i entrega dels professionals en 
crisis mundials com l’Ebola, va obrir la primera 
sessió del plenari de la Conferència Interna-
cional d’Infermeria de Seül, Margaret Chan, 
directora general de l’Organització Mundial 
de la Salut. Chan també va reconèixer la gran 
assistència d’infermeres d’arreu del món, tot i 
els casos de MERS a Corea. La presidenta del 
Consell Internacional d’Infermeria, Judith Sha-
mian, va agrair el discurs de la xinesa Chan, tot 
i que li va manifestar el seu malestar pel fet que, 
precisament la Xina, no hagués permès la par-
ticipació de les seves professionals pel MERS.

Més de 7.000 infermeres de tot el món van as-
sistir a la Conferència Internacional d’Infermeria 
que es va celebrar a la capital de Corea del Sud, 
Seül, entre els dies 19 i 23 de juny, coorganitza-
da pel Consell Internacional d’Infermeria (CIE) 
i l’Associació d’Infermeres de Corea (KNA). 
Shamian també va aprofitar els seus discursos 
al llarg de la Conferència per reclamar als res-
ponsables polítics un major protagonisme de la 
professió d’infermera en el disseny i aplicació 
de les polítiques de salut. Així, la presidenta del 
CIE va destacar el paper de la infermeria moder-
na en la definició, planificació i estratègia de les 
polítiques de salut i va encoratjar la professió a 
assumir aquesta responsabilitat.

El programa científic es va configurar amb al-
tres 3 sessions plenàries, 17 de principals, 11 
reunions de diferents xarxes internacionals, 7 
tallers, 116 sessions concurrents, 42 simposis 
i 137 pòsters. Entre els ponents de les sessions 
plenàries i principals estaven la doctora Poo-
nam Khetrapal Singh, directora regional de 
l’OMS per l’Àsia Sudoriental; el doctor James 

“Cal destacar el paper de la infermeria 
moderna en la definició, planificació i estratègia 
de les polítiques de salut i assumir-ne 
la responsabilitat” Judith Shamian, presidenta de CIE

text Rafa Gimena

foto MISSATGES/CIE
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en salva una altra, 
diem que és una heroïna, 
quan en salva moltes, 
li diem infermera”

Margaret Chan, 
directora general de l’OMS
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MARGARET CHAN VA OBRIR LA PRIMERA SESSIÓ DEL PLENARI DE LA 

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL D’INFERMERIA DE SEÜL RECONEIXENT EL 

VALOR I L’ENTREGA DELS PROFESSIONALS EN CRISIS MUNDIALS COM L’EBOLA.
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Campbell, director general de l’Aliança Mundial 
en pro del Personal Sanitari i director del Depar-
tament de Personal Sanitari de l’OMS; la doc-
tora Sheila Tlou, directora de l’equip de suport 
regional d’ONUSIDA per l’Àfrica Oriental i Me-
ridional; i la doctora Agnes Soucat, dirigent de 
Solucions Mundials per a la prestació de serveis 
de salut del Banc Mundial. Per la seva banda, 
Heimar de Fatima Marin, de la Universitat Fede-
ral de São Paulo, va pronunciar la conferència 
Virginia Henderson. Les visites professionals or-
ganitzades per la KNA (Korea Nurses Associati-
on) van servir perquè infermeres vingudes d’ar-
reu tinguessin contacte pràctic amb la professió 
i l’atenció de la salut a Corea.

La trobada internacional també va acollir en la 
seva cloenda la presentació de Barcelona com 
a seu 2017 del proper Congrés Internacional 
d’Infermeria del CIE. 

La cerimònia inaugural va ser un reconeixement 
de l’Estat Coreà a la trobada, amb l’assistèn-
cia i participació del president del país, Park 
Geun-hye. En total, prop de 13.000 persones 
–sumant els nombrosos estudiants d’infermeria 
de tot el país– van participar en la inauguració 
que va comptar amb la tradicional desfilada de 
les delegacions dels països participants i actua-
cions musicals.[]

Heimar de Fatima 
Marin, de la 
Universitat Federal 
de São Paulo, 
va pronunciar la 
conferència Virginia 
Henderson

SHEILA TLOU, 

DIRECTORA DE L’EQUIP 

DE SUPORT REGIONAL 

D’ONUSIDA PER L’ÀFRICA 

ORIENTAL I MERIDIONAL.

Barcelona, seu 2017 
de la Conferència 
Internacional
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D’ESQUERRA A DRETA, MARIONA ROCASPANA I MONTSERRAT GEA, PONENTS 

DELS TREBALLS DE RECERCA LLEIDATANS A SEÜL.
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Recerca lleidatana 
a la Conferència 

Internacional 
d’Infermeria, a Seül

El baix accés al sistema de salut de les immi-
grants llatinoamericanes de Lleida, va ser la 
principal conclusió de l’estudi que la professora 
de la Universitat de Lleida i vicepresidenta del 
COILL, Montserrat Gea, va presentar el diumen-
ge 21 de juny, en la Conferència Internacional 
d’Infermeria de Seül, Corea. La infermera Ma-
riona Rocaspana també va presentar, el mateix 
dia, els resultats i conclusions d’un estudi so-
bre el risc de desnutrició de les persones amb 
Alzheimer.

IMMIGRACIÓ I ACCÉS A LA SALUT 
Montserrat Gea

“No hi ha qui es quedi amb la padrina. Ac-
cés i Utilització de Serveis Socials i de Sa-
lut per part de Treballadores Immigrants 
Llatinoamericanes Indocumentades a 
Lleida (Catalunya-Espanya)”, era el títol de 
la ponència presentada per Montserrat Gea, 
professora de la Universitat de Lleida i vicepre-
sidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida, sobre l’estudi que també signen 
els autors: D Gastaldo (Lawrence S Bloomberg 
Faculty of Nursing, Toronto, Canadá), F Molina 
Luque (UdL), L Otero Garcia (UdL), Joan Blanco 
(UdL), Josep Maria Camps (COILL) i el grup d’in-
vestigació GESEC.

Des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida s’està fent un gran esforç per 
fomentar la recerca infermera entre les professionals lleidatanes. L’acceptació d’alguns 
d’aquests treballs per a la seva presentació en el marc de la conferència de Corea és una 
mostra de la qualitat de la investigació que es fa des de Lleida. En l’actualitat, el COILL ator-
ga cada any una beca i tres premis, en l’àmbit de la recerca, amb una dotació que supera 
els 9.000 euros.
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Entre les conclusions de l’estudi, Gea va des-
tacar que “realitzar treballs naturalitzats com 
rols de dona deriva en una radicalització de la 
precarietat laboral que al seu torn limita l’accés 
a la salut. La salut com a dret humà i el dret a 
la salut de les dones indocumentades, només 
poden aconseguir-se si adoptem un gir cap a la 
promoció de la salut que inclogui l’estatus legal 
com a determinant social de la salut”.

Montserrat Gea va exposar que segons els re-
sultats “les informants van expressar que la sa-
lut és una eina per treballar i per tenir estatus 
legal. En aquest context, les condicions precàri-
es de treball es naturalitzen com a intrínseques 
al gènere femení”. A més, els discursos van re-
velar que “la precarietat conforma tota la seva 
vida diària i les fa víctimes de l’opressió i l’abús. 
Finalment, van informar del baix o limitat accés 
i ús dels serveis de salut i socials.

En el seu estudi, la professora Montserrat Gea 
descrivia l’accés i utilització dels sistemes socials 
i de salut de les dones llatinoamericanes indo-
cumentades que residien i treballaven a Lleida. 
Malgrat que Catalunya tingui uns sistemes de 
salut i social de cobertura universal, es coneix 
poc sobre com interaccionen amb aquests les 
dones indocumentades.

L’equip lleidatà va realitzar un estudi quali-
tatiu exploratori a partir de 12 entrevistes en 
profunditat realitzades en 3 àmbits diferents: 
ciutat urbana, ciutat rural i pobles rurals dels 
Pirineus. Les entrevistes van ser gravades, 
transcrites i revisades per procedir posterior-
ment a la seva categorització a partir de l’anà-
lisi crítica del curs.

ALZHEIMER I DESNUTRICIÓ
Mariona Rocaspana

Per la seva banda, Mariona Rocaspana Garcia 
va presentar el treball sobre “Risc de malnu-
trició dels pacients amb malaltia d’Alzhei-
mer i el rol del cuidador”. Un estudi realitzat 
per Mariona Rocaspana, Joan Blanco, Montser-
rat Gea, Gerard Piñol, Mercè Folguera, Mercè 
Porté i el Grup de Recerca en Cures de Salut 
(GRECS).

L’objectiu fonamental de l’estudi va ser deter-
minar si existeix relació entre l’estat nutricional 
dels malalts amb diagnòstic d’Alzheimer ma-
jors de 65 anys i la seva situació cognitiva, con-
ductual i funcional.

El treball presentat per Rocaspana iniciava el 
seu camí amb la hipòtesi que els pacients amb 
Alzheimer presenten malnutrició o risc de mal-
nutrició en un percentatge més elevat que la 
població general. Així mateix, el pitjor estat nu-
tricional es correlaciona amb la situació cogni-
tiva, conductual i funcional dels pacients i amb 
el grau de sobrecàrrega del cuidador.

Durant cinc mesos es van estudiar 35 pacients 
majors de 65 anys.

Entre les principals conclusions, Rocaspana va 
destacar que hi ha relació entre la situació cog-
nitiva, conductual i funcional i l’estat nutricio-
nal. Així com que més de la meitat dels pacients 
estudiats presenten risc de malnutrició i, fins i 
tot, fins a un 14,3% estan malnodrits.[]
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JUNTA 
DE GOVERN
2015-2018
JOSEP M. CAMPS I BALAGUÉ
Càrrec: Presidència
Núm. de col·legiat: 1136

MONTSERRAT GEA I SÁNCHEZ
Càrrec: Vicepresidenta
Núm. de col·legiada: 2622

MIQUEL ÀNGEL CALDERÓ I SOLÉ
Càrrec: Secretari
Núm. de col·legiat: 2595

MERCÈ FOLGUERA I ARNAU
Càrrec: Vicesecretària
Núm. de col·legiada: 2454

MERCÈ PORTÉ I LLOTGE
Càrrec: Tresoreria
Núm. de col·legiada: 2240

M. MONTSERRAT DUCH I CLAVÉ
Càrrec: Vocal I
Núm. de col·legiada: 1680

ANNA M. QUINTANILLA I SANZ
Càrrec: Vocal II
Núm. de col·legiada: 1818

CARME MAYAYO I MONREAL
Càrrec: Vocal III
Núm. de col·legiada: 1007

LOURDES TERÉS I VIDAL
Càrrec: Vocal IV
Núm. de col·legiada: 2230

ANABEL FERNÁNDEZ I CUESTA
Càrrec: Vocal Llevadora
Núm. de col·legiada: 2338

Eleccions 
al COILL

El passat mes de setembre es van 
convocar eleccions al Col·legi Oficial 

d’Infermeres i Infermers de Lleida.

En no presentar-se cap altra llista, 
l’actual Junta de Govern revalida 

el mandat amb objectius tan clars 
com “avançar en temes com la 

prescripció infermera i posicionar 
les infermeres lleidatanes en 

l’àmbit de la recerca”, tal com 
va manifestar el seu president, 

Josep Maria Camps.[]
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“Necessitem 
donar no només 
responsabilitat, 
sinó també poder 
al pacient”

fin
là

nd
ia

Sanna 
Salanterä
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Sanna Salanterä va iniciar la seva carrera 
professional com a infermera de planta 
en un hospital finlandès i, amb els anys, 
va esdevenir infermera de salut pública. El 
1999 es va doctorar en Ciències de la Salut 
(Infermeria) i va iniciar-se en la docència 
tres anys més tard, el 2002. Actualment 
és professora de Ciències de la Infermeria 
Clínica a la Universitat de Turku (Finlàn-
dia) i, alhora, és directora d’Infermeria de 
l’Hospital Universitari de Turku. 

Salanterä treballa a més en el Departa-
ment de Ciències de la Infermeria i dirigeix 
un grup de recerca de 10 investigadors a 
temps complet i un altre de 15 a temps 
parcial. També és professora de màster 
i doctorat i exerceix funcions directives 
com a vicepresidenta de departament de 
Ciència Infermera de l’Hospital Universita-
ri de Turku.

Podria explicar-nos què és la infermeria 
clínica com a ciència?
La ciència d’infermeria pots dividir-la entre un 
aspecte més teòric i un de clínic. La meva re-
cerca es centra, bàsicament, en els pacients, o 
millor dit, pels pacients i amb els pacients.

Quins són els mètodes de recerca dins la 
infermeria clínica?
Podem utilitzar tots els mètodes disponibles 
en recerca perquè podem fer aquest tipus de 
recerca bàsica que es fa, principalment, en el 
món teòric. Així que, generalment, utilitzo per 
començar mètodes més qualitatius com en-
trevistes, observacions, recerca etnogràfica i 
aquest tipus de coses i, d’altra banda, com que 
faig molta recerca pels pacients, també utilit-
zo mètodes com assajos clínics o assajos clínics 
complexos que cobreixen moltíssims mètodes 
d’investigació des d’estudis de viabilitat fins a la 
intervenció o la implementació de la investiga-
ció per usos infermers, per tant, utilitzo també 
mètodes com la investigació-acció i també la 
recerca basada en registres que és una de les 
meves àrees més grans d’investigació. 
Estudio com les infermeres documenten els 
cuidatges i, a partir d’aquí, analitzo com pre-
nen les decisions. Hi ha una gran varietat de 
mètodes de recerca que utilitzem en els nostres 
estudis.

en
tre

vis
ta

entrevista i foto Sara Bobet

MISSATGES/INGIMAGE
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La seva recerca se centra en àrees com la 
cura del dolor, la tecnologia de la salut, 
l’efectivitat de l’educació pel pacient, la 
infermeria dels nens i joves i la recerca del 
servei de salut. Ens pot dir alguna cosa so-
bre cadascuna d’elles?
El dolor va ser un dels meus primers interessos 
en la recerca, des de mitjans dels anys noranta. 
En primer lloc em vaig interessar pel dolor dels 
infants i com fer-se’n càrrec en entorns hospi-
talaris. Avui en dia la meva visió s’ha ampliat i 
busco també la gestió i cura del dolor de tot 
tipus de gent. Per exemple, actualment, estem 
desenvolupant mètodes d’assessorament del 
dolor per pacients d’UCI, això vol dir pacients 
que es troben a la Unitat de Cures Intensives i 
no poden comunicar-se per ells mateixos. Per 
tant, és com un salt des de la mainada fins a al-
tres persones que no poden comunicar-se molt 
bé. Així doncs, aquesta és la recerca que estic 
fent en l’àrea del dolor. És molt emocionant.

Pel que fa al dolor dels nens, un dels prin-
cipals obstacles pot ser el fet que ells no 
poden mesurar el dolor o expressar-ho?
Sí, aquest ha estat un dels nostres interessos, és 
a dir, com podem avaluar el dolor dels nens que 
no saben explicar-se molt bé. Però si els ajudem 
i els donem suport utilitzant un llenguatge que 

els sigui familiar, llavors els nens són molt bons 
explicant si tenen dolor. Els únics grups en què 
no és tan fàcil són aquells que no poden parlar, 
és a dir, els bebès. En aquest camp és on es-
tem fem estudis realment interessants amb una 
de les meves col·legues, l’Anna Axelin, que és 
professora associada de la Universitat de Turku. 
Hem estat estudiant el dolor en els nounats i 
hem avaluat com podem valorar-lo i, hem vist 
que fins i tot els nounats poden expressar el seu 
dolor, tot i que el missatge és diferent. Ells no 
utilitzen el llenguatge sinó que utilitzen el seu 
cos. Per tant, d’alguna manera, som capaços 
fins i tot d’avaluar el dolor des de fora del cos, 
és a dir, observant allò que els nens ens indi-
quen del que ens hem d’ocupar.

Expliqui’ns ara una mica la seva recerca en 
tecnologia de la salut.
La tecnologia de la salut és, en aquest moment, 
un negoci creixent i està entrant en totes les 
àrees del sistema sanitari i també en la inferme-
ria. Les infermeres no estan molt entusiasma-
des amb la tecnologia en ella mateixa però, jo 
crec que és realment important per nosaltres, 
les infermeres, estar interessades en la tecnolo-
gia de manera que nosaltres podem explicar el 
que és important per nosaltres i el que necessi-
tem i, llavors, aquells que desenvolupen la tec-

“Les infermeres hem d’explicar 
el que és important per nosaltres 

a aquells que desenvolupen la 
tecnologia de la salut perquè 

desenvolupin eines que siguin útils 
pels nostres propòsits”
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“Una de les idees 
principals darrere els 
meus estudis és que vull 
donar suport als pacients 
per ser independents i, 
també, que els individus 
puguin prendre les 
seves pròpies decisions 
respecte al seu cuidatge”

nologia ens haurien d’escoltar i desenvolupar 
eines que siguin útils pels nostres propòsits. En 
aquest moment, per exemple, una de les meves 
més grans àrees de recerca és desenvolupar sis-
temes de planificació de recursos empresarials 
o sistemes de suport de decisions per inferme-
res en diferents nivells, vull dir, a nivell clínic, a 
nivell de presa de decisions tàctiques, com per 
exemple qui està al càrrec cada dia dels cuidat-
ges, per propòsits estratègics, de manera que 
les infermeres tindran aquesta informació, que 
necessiten, en diferents nivells per fonamentar 
les seves decisions. Avui dia, molt sistemes hos-
pitalaris estan purament desenvolupats des de 
la perspectiva mèdica. Per tant, donen suport a 
la presa de decisions mèdiques però, ningú a 
pensat realment en la presa de decisions de les 
infermeres. Aquest és ara l’objectiu de la nostra 
recerca. Estic treballant amb alguns estudiants 
de doctorat i també d’altres disciplines, i estem 
desenvolupant aquests tipus de sistemes que 
donen suport a les preses de decisions de les 
infermeres. Aquests estudis són realment inte-
ressants i, precisament, són dels quals parlaré 
aquests dies a Lleida pels estudiants del màster 
i alguns del Grau d’Infermeria.

Què ens pot dir de la investigació sobre 
l’efectivitat de l’educació pel pacient?
Primer vam començar per entendre quin tipus 
de material escrit obtenen els pacients i després 
vam començar a preguntar als pacients quin 
tipus d’educació necessitarien. Això va ser re-
alment sorprenent perquè, de vegades, el que 
volen és completament diferent d’allò que les 
infermeres esperen. Per tant, hem començat a 
desenvolupar diferents eines per ensenyar de 
manera que els pacients puguin aprendre. Hem 
vist que, un mètode realment eficient i que és 
molt fàcil, simple i no costa massa diners són 
els mapes conceptuals i els hem estat utilitzant 
amb molt d’èxit. Els mapes conceptuals és una 
cosa que molts nens coneixen i hi estan molt 
familiaritzats per l’educació a l’escola. Hi ha sis-
temes on deixes coses importants en el paper 
però, no en un ordre com en un pamflet, i el 
pacient pot mostrar les que són importants per 
ell. Llavors l’educació pot anar des d’aquestes 
perspectives que són les més rellevants pel pa-
cient i a més, cobreixen les àrees que es neces-
siten en la infermeria. Ara mateix, per exemple, 

SALANTERÄ DIRIGEIX UN GRUP DE RECERCA DE 10 INVESTIGADORS 

A TEMPS COMPLET I UN ALTRE DE 15 A TEMPS PARCIAL. TAMBÉ ÉS 

PROFESSORA DE MÀSTER I DOCTORAT I EXERCEIX FUNCIONS DIRECTIVES 

COM A VICEPRESIDENTA DE DEPARTAMENT DE CIÈNCIA INFERMERA DE 

L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE TURKU.
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“A Finlàndia les infermeres han 
esdevingut molt importants dins 

dels grups de recerca. Molt sovint, 
són professionals buscades per ser 

inclosos en aquests grups”
tinc un estudiant de doctorat que està fent 
aquesta mena de recerca a Lituània.

Una altra àrea de recerca és la infermeria 
en nens i joves.
En aquesta àrea ens hem concentrat en desen-
volupar mètodes d’educació i assessorament de 
les situacions de salut. Ens hem interessat espe-
cialment a promoure la salut amb les nostres ei-
nes, tant en nens sans com en nens malalts. Pel 
que fa als malalts, ens fixem principalment en 
els infants amb càncer o supervivents de càn-
cer. És sorprenent que aquests nens que han 
sobreviscut al càncer també necessiten suport 
per créixer, encara que ara estiguin saludables. 
Són nens que tenen problemes que altres nens 
no tenen perquè han estat molt de temps, de 
vegades períodes de cinc anys, en aïllament i 
en cures intensives. Són nens amb desenvolu-
pament motor retardat perquè han estat dins 
d’una habitació durant molt de temps i en aï-
llament per no agafar infeccions. El desenvo-
lupament motor és important per prevenir el 
sobrepès i per poder ser competents amb altres 
nens. Tenim alguns fisioterapeutes centrats en 
aquest problema i en aquesta àrea de recerca 
que crec és molt interessant.

Què podríem destacar de la investigació 
sobre els serveis de salut?
Principalment estem desenvolupant la investi-
gació en tecnologia per donar suport als siste-
mes de salut de manera que, per exemple, po-
dem avaluar quin tipus d’informació necessiten 
les infermeres per prendre decisions rendibles. 
Una cosa que hem estat provant, i que ja està 
estalviant ara diners en districtes hospitalaris, és 

el disseny d’una eina que busca la disponibilitat 
de les infermeres, de manera que les infermeres 
poden circular d’una planta a una altra d’acord 
amb els seus coneixements i segons la càrre-
ga de treball d’aquell dia. Amb aquesta eina 
ja estem estalviant diners. Això és recerca en 
els serveis de salut de manera que estem fent 
que les coses tinguin la rendibilitat més gran 
possible i, alhora, no suposi cap molèstia per 
les infermeres. És a dir, donem suport a la seva 
feina però, d’altra banda, traiem molt més par-
tit de les infermeres del que se’n trauria sense 
aquests sistemes tecnològics que et permeten 
fer un seguiment dels moviments de les infer-
meres dins l’hospital.

En aquest moment vostè està treballant 
en tots aquests projectes alhora?
Sí, realment sóc una dona molt ocupada. Tinc 
25 estudiants de doctorat treballant amb mi i 
tinc un equip de recerca amb el qual hem fet 
molts descobriments des de diferents fonts. 
D’alguns dels grups sóc la investigadora líder 
i d’altres sóc investigadora participant. Però sí, 
estic treballant en tots els grups.

Vostè diu que l’educació dels pacients en 
infermeria és essencial i que és important 
en totes les edats i en tots els camps clí-
nics. Pot explicar-nos per què? Quins són 
els avantatges?
En primer lloc, avui dia els nostres pacients 
viuen més anys, per tant necessitem més cui-
dadors i, també, la gent es pot cuidar a ella 
mateixa. Una de les idees principals darrere els 
meus estudis és que vull donar suport als pa-
cients per ser independents i, també, en què 
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els individus puguin prendre les seves pròpies 
decisions respecte al seu cuidatge. Crec que és 
realment important que nosaltres, com a infer-
meres, donem suport ja des de la infantesa a 
les habilitats de coneixement de la salut, és a 
dir, les habilitats que els pacients tenen respecte 
a llegir sobre la seva salut i prendre decisions, 
sense que ningú els digui què han de fer. Crec 
que, d’alguna manera, necessitem donar més 
poder als pacients, no només responsabilitat 
sinó també poder. Per tant, responsabilitat vol 
dir que necessitem donar suport a les possibi-
litats dels pacients de fer accions correctes. En 
aquest sentit, l’educació dels pacients és vital i 
és, d’alguna manera, el nucli de la infermeria. 
Això és el que podem fer. Podem donar el nos-
tre suport als pacients però, necessitem mol-
ta recerca per poder donar suport de manera 
correcta i no portar-los cap a la dependència, 
la frustració o la por que pot passar si donem 
massa responsabilitat sense donar les eines per 
poder gestionar aquesta responsabilitat.

Això que explica està relacionat amb la 
prevenció?
Sí però, la prevenció pot fer-se també a l’hospi-
tal. Si pensem en els pacients que estan a l’hos-
pital i que, per exemple, han estat operats i han 
de fer un període de recuperació, aquest perí-
ode és molt important. Per exemple, com co-
mences a moure la mà després d’una operació 
d’espatlla? Ho estàs fent de manera correcta?, 
perquè sinó, encara et causaràs més proble-
mes. Per tant necessitem ensenyar els pacients 
a cuidar-se de la manera correcta. La promoció 
de la salut s’ha de fer en totes les facetes de la 
vida de la persona. També quan s’està malalt 

s’ha de promocionar la salut. Es tracta d’una 
qüestió de manera de pensar perquè sovint cre-
iem que només les persones sanes necessiten 
promoció de la salut però, les persones que han 
patit una operació o han estat malaltes també 
necessiten aquesta promoció.

Avui en dia és impossible pensar en la in-
fermeria sense parar atenció a la recerca. 
N’és conscient d’això el govern finlandès?
Sí. Nosaltres com a infermeres hem esdevingut 
cada cop més importants socialment, ja que 
la nostra recerca reclama entendre la persona 
com un tot, la qual cosa vol dir que no només 
mirem els problemes mèdics del pacient sinó 
que també intentem tenir en consideració el 
benestar i els problemes socials. D’alguna ma-
nera les infermeres són un bon col·lectiu per fer 
recerca amb aquest tipus de visió, una visió que 
no se centra només en un únic problema sinó 
que mira la persona en conjunt, incloent-hi la 
seva família. Crec que a Finlàndia les infermeres 
han esdevingut molt importants dins dels grups 
de recerca. Molt sovint, són professionals bus-
cades per ser incloses en aquests grups.

Si invertim en recerca, estalviarem diners 
a llarg termini?
Sí. També aquest tipus d’enfocament preventiu 
estalviarà diners al final. Per tant, si cuidem de 
manera correcta la gent que ha estat operada, 
per exemple, de l’espatlla, no necessitaran tor-
nar a l’hospital. Però si no ho fem bé i no els 
ensenyem, poden necessitar una altra operació 
o potser un tractament del dolor causat, per 
exemple, per posar les mans en posició incor-
recta. Les infermeres tenen, per tant, un paper 

“Necessitem donar 
poder al pacient”
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molt important però han d’agafar responsabi-
litat en aquest paper i fer recerca perquè, tot 
el que facin ha d’estar basat en l’evidència i no 
només en les seves idees o en el que volem.

Com valora la recerca infermera que es fa 
aquí a Espanya comparant-la amb Finlàn-
dia?
Bé, no voldria fer aquest tipus de comparació. 
Aquí a Lleida, per exemple, hi ha investigadors 
apassionats i entusiastes, així com hi són tam-
bé a Catalunya i Espanya. Sento que el poder 
de les infermeres està creixent arreu del món. 
Només necessitem donar-nos suport entre nos-
altres, ser companys, i ajudar-nos en la nostra 
recerca i formar grups de recerca internacionals 
que puguin treballar junts perquè, potser, les 
infermeres de recerca catalanes saben alguna 
cosa que nosaltres, a Finlàndia, no sabem o a 
l’inrevés. Hem de treballar junts per promoure 
la salut a tot el món i no pensar de manera 
local. És per això que la recerca és tan emocio-
nant perquè és universal. 
Quan publiquem la nostra recerca sabem que 
la pot utilitzar tothom, no només les inferme-
res finlandeses. A Finlàndia som només 5 mili-
ons de persones que parlem una llengua prò-
pia que només es parla allí, per tant, sempre 
hem de publicar els nostres estudis en anglès 
perquè tinguin ressò internacional. Això ha fet 
que dominem l’anglès. En el cas d’Espanya és 
diferent perquè l’espanyol és la segona llengua 
més parlada del món i això fa que no s’hagi po-
sat èmfasi en aprendre anglès. Però, en l’àmbit 
científic l’anglès és la llengua de comunicació 
i per tant, avui dia, cal publicar en anglès. Jo 
sempre recomano a totes les joves infermeres 
espanyoles que aprenguin anglès perquè si vols 
arribar a tot el món, has de publicar en anglès 
si no, només arribes als que parlen la teva llen-
gua. Potser, en un futur amb el desenvolupa-
ment tecnològic, tothom podrà parlar amb la 
seva llengua materna –que és amb la que ens 
expressem millor–. 
En aquesta línia, és també molt interessant la 
recerca que estic fent amb el meu equip sobre 
com podem traduir el llenguatge mèdic en el 
llenguatge dels pacients. És una recerca similar 
a la de com podem comunicar el nostre llen-
guatge científic sense que nosaltres hàgim de 
fer la comunicació perquè, òbviament, el meu 

anglès pot estar bé però, el meu finlandès és 
molt millor, tinc més vocabulari i puc explicar 
molt més si t’ho explico en la meva llengua ma-
terna.

Perquè va triar la recerca com a carrera 
professional?
Treballava d’infermera de planta en un hospital 
i, un dia, un metge em va demanar si m’agra-

“Com podem avaluar el dolor 
dels nens que no saben parlar? 
Amb una de les meves col·legues, 
l’Anna Axelin, que és professora 
associada de la Universitat de 
Turku, hem estat estudiant 
el dolor en els nounats i hem 
avaluat com podem valorar-lo 
i, hem vist que, fins i tot 
els nounats poden 
expressar el seu 
dolor”
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daria ser la seva assistent de recerca durant uns 
anys, perquè havia fet uns descobriments i ne-
cessitava una infermera. I jo li vaig dir: sí, per-
què no? Vaig començar i vaig adonar-me que 
fer recerca no és difícil, és bastant fàcil i vaig 
pensar que, com a infermeres, hauríem de fer 
aquest tipus de coses. 
Justament llavors, a Finlàndia, es van crear els 
primers estudis a la Universitat de Turku de for-

mació en ciència d’infermeria. Com que estava 
de baixa maternal en aquell moment i no era 
persona de quedar-me a casa tot el període 
de la baixa, vaig pensar què podia fer com a 
hobby i se’m va acudir sol·licitar una plaça a 
la universitat i, accidentalment, vaig entrar-hi i 
encara hi sóc. Va ser meitat accidental i meitat 
voluntat, perquè jo ja sabia que m’agradava fer 
recerca.[]

“Ells no utilitzen el 
llenguatge sinó que 

utilitzen el seu cos. Per 
tant, d’alguna manera, som 
capaços fins i tot d’avaluar 

el dolor des de fora del 
cos, és a dir, observant allò 
que els nens ens indiquen 
de que ens hem d’ocupar”



28  inf  OCTUBRE 2015  

SEM

SEM



2015  OCTUBRE  inf  29

SE
M

EL SISTEMA 
D’EMERGÈNCIES 

MÈDIQUES
LLEIDA I ALT PIRINEU

112



EL SISTEMA 
D’EMERGÈNCIES 

MÈDIQUES
LLEIDA I ALT PIRINEU

112

30  inf  OCTUBRE 2015  

SEM

text i foto Rafa Gimena

MISSATGES/SEM

“La formació i el 
sentit comú de les 
infermeres han fet 

art i ara, amb la 
recerca basada en 

l’evidència, podem 
aplicar ciència”

ELENA CASTRO
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MElena Castro, Judith Oró i Anna Forrade-

lles són tres infermeres que desenvolupen 
la seva tasca professional, amb diferents 
responsabilitats, a l’empresa pública Sis-
tema d’Emergències Mèdiques a Lleida. 
Castro és la sotscap territorial del SEM 
Lleida i Alt Pirineu; Oró és infermera de la 
Base Col·laboradora de Tremp a la USVAi /
USVAa i base pròpia de l’HUAV; i Forrade-
lles és la infermera d’una unitat de Suport 
Vital Avançat Infermer (SVAi), a Tremp.

Infermeres al SEM

ELENA CASTRO, nascuda a Madrid, arriba a 
la gestió després d’exercir professionalment des 
de 1999 en àrees com l’assistencial, la docència 
o la recerca. En el camp de la infermeria, cal 
destacar que és una de les coordinadores de la 
“Guia d’actuació infermera d’urgències i emer-
gències prehospitalàries” que està implantant 
el SEM i que reconeix la presència dels profes-
sionals d’infermeria en aquest servei, “no úni-
cament a les unitats mòbils assistencials, sinó 
també en el centre coordinador (CECOS) i en la 
gestió”, comenta Castro.

Aquesta Guia d’Actuació Infermera (GAI) recull 
els procediments estàndards d’emergències i 
urgències prehospitalàries del SEM amb la in-
tenció de, tal com diu col·loquialment Castro, 
“passar de l’art a la ciència”. L’Elena explica 
que la formació i el sentit comú de les infer-
meres han fet art i ara, “amb la recerca basada 
en l’evidència, podem aplicar ciència, sempre 
tenint en compte que la GAI és un document 
dinàmic en constant revisió, enfocat a l’atenció 
infermera, incloses les intervencions autòno-
mes com a part de l’estructura d’aquests pro-
cediments i les intervencions de col·laboració”.

Pel seu càrrec, Castro gestiona de forma directa 
prop de 70 professionals; així com altres 370 
persones –entre metges, infermeres i tècnics– 
de forma indirecta. La sotscap territorial del 
SEM assegura que el més important per ges-
tionar un equip tan nombrós és saber “gestio-
nar-se un mateix”.
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SEM JUDITH ORÓ, filla de Balaguer, és inferme-
ra des de 1995 i, després de treballar uns 
anys en Atenció Primària en destinacions com 
Vielha, exerceix en l’àmbit d’Emergències des 
del 2003. En l’actualitat, assegura que treba-
llar amb l’equip de l’helicòpter de la Base Col-
laboradora del SEM a Tremp li agrada i conti-
nua gaudint molt de la seva feina.

La uniformitat diferent, amb roba de vol, és la 
característica que més crida l’atenció a primera 
vista d’aquests professionals. Però per formar 
part de l’equip de l’helicòpter es requereix una 
formació específica i només unes quantes de les 
infermeres del SEM poden participar en aquest 
servei. Les principals accions són de tipus assis-
tencial, d’evacuació o trasllat interhospitalari.

Amb la implantació de la GAI, Oró ha constatat 
que la informació que arriba de la central ha 
millorat molt i “cada vegada afinen més”. Així 
mateix, entén que l’exercici de la professió in-
fermera implica “una autonomia responsable”, 
així com s’ha de saber gestionar els recursos i 
avaluar “si has de demanar ajut quan l’incident 
et supera en nombre o gravetat, o consideres 
que un altre professional podrà fer millor la 
feina”.

Entre les anècdotes viscudes, la Judith recorda 
quan van haver d’assistir “un pastor que es va 
ferir en caure mentre corria per la muntanya 
perquè el perseguia una vaca”. Però, també 
s’emociona quan recorda que la seva mare va 
salvar la vida quan un altre equip del SEM la va 
traslladar en helicòpter de Lleida a Barcelona.

“L’exercici de 
la professió 

infermera implica 
una autonomia 

responsable, així 
com saber gestionar 
els recursos i avaluar 

els incidents”

JUDITH ORÓ
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MANNA FORRADELLES, nascuda a Pont de 

Montanyana, és infermera des del 2001. Forra-
delles ha desenvolupat la seva carrera a urgèn-
cies i emergències, i ara és la infermera d’una 
SVAi a Tremp. “Quan estàs sola (sense metge), 
no es pot dir que sigui igual. Però, l’equip tam-
bé funciona i has de saber parar el cop”, expli-
ca. En aquest sentit, Anna comenta que el que 
més crida l’atenció a les seves companyes, és 
“que no portem metge a l’equip”. Forradelles 
apunta que “la GAI ajuda a l’autonomia pro-
fessional de les infermeres”.

“Quan estàs 
sola, sense 
metge, l’equip 
també funciona 
i has de saber 
parar el cop”

ANNA FORRADELLES



Professionals 
en equip
A l’estació de l’helicòpter 
de Tremp, la Judith com-
parteix equip amb un met-
ge, un pilot, un copilot i un 
mecànic. Per la seva banda, 
l’Anna sempre va acompa-
nyada de dos tècnics.

Pepe Franch, nascut a la Pobla de Segur i pilot 
d’helicòpter des del 1999, destaca la importàn-
cia d’una resposta ràpida per a l’assistència de 
primers auxilis, evacuació o trasllat interhospi-
talari. Les principals dificultats del servei deri-
ven de l’altura, l’orografia, els vents i altres fac-
tors climatològics propis del Pirineu. Tot i això, 
Franch té fixat, en 35 minuts, el temps d’una 
evacuació o trasllat des de Tremp a Barcelona.

Josep Maria Lara, fill de Balaguer és metge 
des del 1990 on va començar la seva carrera 
a l’atenció primària. Després d’un breu perío-
de a l’hospitalària, en Josep Maria va ser dels 
primers professionals a incorporar-se al servei 
d’emergències l’any 2000. Com a cap de la 
Base Col·laboradora del SEM, Lara coordina, 
des de Tremp, l’equip mèdic i infermer que 
dóna servei a les urgències hospitalàries, l’equip 
de l’helicòpter, la unitat de Suport Vital Avan-
çat medicalitzada (SVAm) –que funciona de nit 
quan l’helicòpter no vola–, i una SVAi. Respecte 
a la feina del metge i la infermera, Lara explica 
que “més que de forma complementària, met-
ge i infermera funcionen com un equip, amb 
moltes mans, que ho fa tot”.
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Josep Maria Vilas, nascut a Montcada i Rei-
xach, pilota helicòpters des del 2008 i, en el mo-
ment d’aquest reportatge, es trobava fent una 
substitució com a copilot a la base de Tremp.

Jaume Llevot, nascut a Betesa (nucli del mu-
nicipi d’Areny de Noguera, a la Ribagorça d’Os-
ca), és el mecànic de l’estació d’helicòpter de 
Tremp des del 2003 i el responsable de mante-
nir l’aparell en perfecte estat de vol.

Sergio Sánchez i Marc Aguado, veïns de 
Tremp, són dos dels Tècnics de Transport Sa-
nitari o Tècnics d’Emergències Sanitàries (TTS/
TES) del SEM al Pirineu. Aquests professionals 
completen els equips de les ambulàncies que 
constitueixen les unitats de Suport Vital Avan-
çat Mèdic (SVAm), Suport Vital Avançat Infer-
mer (SVAi) o de Suport Vital Bàsic (SVB).[]
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“Si volem que la recerca 
infermera millori, és important 

que els professionals que s’hi 
vulguin dedicar tinguin unes 
hores remunerades dins de la 
seva feina habitual. Mentre la 

recerca s’hagi de fer durant 
el temps lliure, molta gent no 

estarà disposada a fer-ho”

Anna
Espart
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L’Anna Espart va acabar els estudis d’In-
fermeria a la Universitat de Lleida el 2001. 
De seguida va començar a treballar com a 
infermera assistencial a l’Hospital Univer-
sitari Arnau de Vilanova (HUAV), tasca que 
va desenvolupar durant 9 anys. Durant 
aquest temps no va oblidar la seva forma-
ció i va compaginar la pràctica clínica dià-
ria amb cursos de postgrau, un màster de 

entrevista

entrevista i foto Sara Bobet

MISSATGES/INGIMAGE/OMS

“Evolució molecular de les 
metal·lotioneïnes eucariotes 

unicel·lulars: Repetició en tàndem 
de dominis de coordinació”
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Ciències de la Infermeria a la UdL (actual 
Màster Universitari de Recerca en Salut) i 
el Grau de Biotecnologia de la UdL. 

Ara fa cinc anys, li va sorgir l’oportuni-
tat de fer un doctorat a la Universitat de 
Barcelona (UB), gràcies a una beca del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad. 
Després d’aquests anys de recerca al De-
partament de Genètica de la Facultat de 
Biologia de la UB, Espart va defensar el 
passat setembre la Tesi Doctoral “Evolució 
molecular de les metal·lotioneïnes eucari-
otes unicel·lulars: Repetició en tàndem de 
dominis de coordinació”, un treball super-
visat per la Doctora Sílvia Atrian que li ha 
permès obtenir el Doctorat. “Ara voldria 
tornar a la pràctica clínica i relligar tot el 
que he après en el camp de la biotecno-
logia amb la infermeria”, confessa la Dra. 
Espart.

Quin és el nucli central de la teva tesi?
El meu treball gira entorn de l’evolució mo-
lecular d’unes proteïnes anomenades metal-
lotioneïnes (MTs) en els organismes eucario-
tes unicel·lulars. Les MTs són unes proteïnes 

presents en gairebé tots els organismes –en 
el món eucariota, són a tot arreu i en el pro-
cariota, s’han trobat en alguns organismes–. 
Aquestes proteïnes presenten afinitat per unir 
diferents metalls i, per exemple, participen ac-
tivament a evitar que la presència de metalls 
tòxics dins de la cèl·lula (com el cadmi o el 
mercuri) puguin danyar-la. Les MTs eviten, en 
la mesura del que poden, que aquest tipus de 
metalls estiguin lliures per la cèl·lula i l’acabin 
danyant. Fan com de “segrestadors” d’aquests 
metalls i, a més d’evitar danys en alguns casos, 
de vegades capturen aquests metalls i quan la 
cèl·lula els necessita els va alliberant –això passa 
amb el zinc, per exemple–. En el cas de metalls 
que no són necessaris per a les nostres cèl·lules, 
com per exemple el cadmi que és tòxic, les MTs 
el retenen perquè no estigui lliure i pugui cau-
sar danys a diferents estructures cel·lulars.
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Perquè vas triar aquest tema?
Buscava un tema afí a la meva formació i, 
tot i que avui en dia el tema de les beques és 
complicat, jo tenia una beca FPI (Formació de 
Personal Investigador) atorgada pel Ministerio 
de Economía y Competitividad. Vaig contactar 
amb la Dra. Atrian del Departament de Genè-
tica de la Facultat de Biologia de la UB perquè 
ells buscaven algú amb el meu perfil. El fet que 
tingués formació en biotecnologia i sanitat va 
ser clau per ser finalment la candidata escollida.

Quines són les conclusions més rellevants 
de la teva recerca?
He estudiat les MTs en dos organismes dife-
rents. En un protozou anomenat Tetrahymena 
thermophila i en un fong patogen (Cryptococ-
cus neformans) que causa malalties en humans 
quan aquests tenen el sistema immunitari de-
bilitat. Seria el cas de persones amb la SIDA o 
amb trasplantaments d’òrgans sòlids que han 
de prendre molts immunosupressors i també, 
persones que reben quimioteràpia agressiva, 
entre altres. Aquest fong, en aquestes perso-
nes, té la capacitat d’infectar i acabar produint 
una meningitis mortal. És el que es coneix com 
criptococcosi, una malaltia que a l’Àfrica subsa-
hariana causa més de 600.000 morts cada any. 
Quan aquest fong infecta un humà, ho fa a 
través dels pulmons i el nostre sistema immu-
nitari respon intentant atacar-lo. Els nostres 
macròfags creen un ambient molt hostil per-
què el fong no pugui sobreviure. Dins d’aquest 
ambient d’hostilitat hi ha una elevada concen-
tració de coure, un metall que és antimicrobià 
en elevada concentració. Ens trobem, però, que 
aquest fong ha evolucionat. Una de les carac-
terístiques de les MTs és que normalment són 
molt petites, però en aquest cas són bastant 
més grans i, per tant, tenen més capacitat de 
segrestar coure. Si aquest fong es troba en un 
ambient amb molta quantitat de coure, si es 
tractés d’un altre fong, el coure el mataria per-
què no podria vèncer aquesta elevada concen-
tració del metall. Aquest fong però, és capaç de 
segrestar el coure i tenir-lo guardat de manera 
que no pugui actuar dins del fong i, per això, 
el coure no el mata i pot continuar infectant i, 
finalment, pot acabar produint una meningitis 
mortal al pacient. Les conclusions més bàsiques 
de la meva tesi són que les MTs presenten di-
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ferents afinitats per unir-se amb uns metalls o 
uns altres i això, és un avantatge per l’organis-
me que conté aquestes proteïnes. Per tant, en 
funció de l’ambient on es trobin aquestes MTs 
les cèl·lules podran sobreviure o tenir un millor 
desenvolupament.

A partir d’aquestes conclusions, quines 
línies d’investigació s’obren de cara a vèn-
cer infeccions fúngiques?
Hi ha diferents fongs que són patògens i que es 
consideren oportunistes (infecten l’hoste quan 
aquest està immunodeprimit); entre els fongs 
que ens poden infectar hi ha les micosis super-
ficials (les que infecten les ungles, per exemple) 
i les micosis sistèmiques que poden arribar a 
causar la mort d’una persona. Si sabem doncs, 
que la presència d’aquestes MTs és necessària 
per a la virulència del fong, hi ha la possibili-
tat que, a llarg termini, s’acabi desenvolupant 
un fàrmac que sigui capaç d’evitar l’expressió 
d’aquestes proteïnes, la qual cosa faria que el 
fong no pogués sobreviure dins l’ambient hos-
til creat pel nostre sistema immunitari. En de-
finitiva, si el fong utilitza les MTs com una de 
les seves estratègies per superar la barrera del 
sistema immunitari, si es pot desenvolupar un 
fàrmac que eviti que aquestes proteïnes es pu-
guin sintetitzar dins del fong, aquest no tindrà 

“Les conclusions 
més bàsiques de la 
meva tesi són que les 
metal·lotioneïnes (MTs) 
presenten diferents 
afinitats per unir-se amb 
uns metalls o uns altres i 
això, és un avantatge per 
l’organisme que conté 
aquestes proteïnes”

L’estudi ha observat les MTs 
en dos organismes diferents. 
En un protozou anomenat 
Tetrahymena thermophila i en 
un fong patogen (Cryptococcus 
neoformans) que causa malalties 
en humans que tenen el sistema 
immunitari debilitat. 
Aquest fong, en aquestes 
persones, té la capacitat 
d’infectar i acabar produint una 
meningitis mortal. És el que 
es coneix com criptococcosi, 
una malaltia que a l’Àfrica 
subsahariana causa més de 
600.000 morts cada any. 
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aquesta estratègia i el nostre sistema immu-
nitari podrà matar-lo sense que el fong pugui 
defensar-se enfront una quantitat excessiva de 
coure.

L’ésser humà té fongs?
En un estat de plena salut, dins el cos humà 
trobem bacteris i llevats (com les càndides). Tot 
i que els llevats pertanyen al regne dels fongs, 
podem considerar-les com un altre grup d’orga-
nismes, de manera que no trobem fongs estric-
tes (productors de micel·lis) en l’organisme sa. 
Malgrat això, els pacients hospitalitzats a l’UCI 
o amb el sistema immunitari molt deprimit po-
den adquirir micosis sistèmiques. En el cas del 
C. neformans és un fong que està a l’ambient i 
que es pot inhalar. Els excrements dels coloms, 
per exemple, són portadors d’aquest fong. Hi 
ha altres fongs que estan restringits a diferents 
zones del planeta com és el cas d’un fong molt 
infectiu, l’Histoplasma capsulatum, que es tro-
ba sobretot a regions d’Àsia. En el cas del C. 

neformans es troba arreu del món i, el fet que 
causi més morts a l’Àfrica subsahariana es deu 
a l’elevat percentatge de població HIV positiu i 
que presenta immunosupressió per aquest fet, 
de manera que no només la tuberculosi o les 
infeccions bacterianes causen la mort d’aques-
tes persones sinó que, a més, la criptococcosi és 
una causa de mortalitat freqüent.

Per tant les MTs treballen per ajudar el 
fong a progressar la infecció?
En el cas del C. neoformans, és així. Cal dir però 
que la funció de les MTs depèn de l’organisme 
on es trobin. En el cas del cos humà, totes les 
cèl·lules que tenen aquestes proteïnes partici-
pen en la regulació d’alguns metalls que nos-
altres ingerim a través del menjar, la beguda o 
la respiració. Per exemple, les nostres cèl·lules 
tenen petites quantitats de cadmi, un metall tò-
xic que nosaltres no necessitem i que es troba a 
l’ambient. Algunes de les nostres MTs s’han es-
pecialitzat a coordinar (segrestar) el cadmi per 

“Les infermeres tenim la capacitat de fer recerca 
experimental de manera independent. 

Potser seria bo buscar un terme per aquesta 
figura de la infermera que fa recerca i sap tant 

d’assistència com d’investigació”
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Actualment hi ha grups de recerca 
que estan treballant en el camp de 
la pol·lució de metalls pesants, 
utilitzant eines biotecnològiques, 
en les quals utilitzen les MTs com a 
biomarcadors per tal de mesurar la 
quantitat de metalls contaminants 
com el cadmi o el mercuri.
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bé coordinen zinc i coure. En el cas dels fongs 
però, gairebé sempre capturen coure.

L’augment de la pol·lució porta l’incre-
ment de metalls o fongs a l’aire que res-
pirem, a la terra que cultivem, a l’aigua 
salada o dolça, etc. Com pot contribuir 
l’estudi de les MTs a atenuar els efectes 
que la contaminació causa en termes de 
salut global?
Actualment ja hi ha grups que estan treballant 
en aquest camp d’investigació. El que s’ha fet 
és dissenyar sistemes, utilitzant eines biotecno-
lògiques, en els quals utilitzen les MTs de deter-
minats organismes que se sap que presenten 
molta afinitat per coordinar cadmi o mercuri i 
estan utilitzant aquesta mena de marcadors per 
determinar la concentració d’aquests metalls 
en aigües marítimes, residuals o de la mineria, 
per exemple.
Estudiar les MTs i com actuen davant els me-
talls pesants és un camp de recerca molt inte-
ressant. Personalment, m’agradaria continuar 
investigant en aquesta línia per conèixer millor 
com la contaminació de metalls pesants afecta 
la nostra salut. La contaminació a nivell ambi-
ental fa que determinats metalls tòxics (cadmi, 
mercuri, plom) puguin entrar per via respiratò-
ria o digestiva i, a la llarga, causar alteracions i 
malalties potencialment greus.

Després de dedicar cinc anys a la recerca, 
et consideres més infermera o investiga-
dora?
Quan vaig acabar l’institut tenia molt clar que 
volia ser infermera. Vaig gaudir moltíssim es-
tudiant infermeria i, quan després dels estudis 
vaig passar a la pràctica, em vaig sentir molt 
bé perquè sentia que ajudava a la gent en mo-
ments en què ho necessitaven a nivell de salut. 
Malgrat això, sempre trobava que em faltava 
una mica més de coneixements i per això vaig 
estudiar biotecnologia. Aquests estudis em van 
obrir un altre món. Ara, el que m’agradaria se-
ria transmetre al món de la infermeria les ganes 
de fer recerca perquè crec que les infermeres 
tenim molts coneixements però ens manca 
saber connectar-los amb el que podem apren-
dre. Per exemple, si una infermera té motivació 
per fer recerca, no s’ha de quedar només en la 
realització d’un estudi descriptiu, sinó que ha 

d’anar més enllà. Hi ha potser la idea equivo-
cada que molts cops la infermera de recerca és 
la que col·labora amb el metge quan aquest fa 
recerca i no és així. Les infermeres tenim tam-
bé la capacitat de fer recerca experimental de 
manera independent. Potser seria bo buscar 
un terme per definir millor aquesta figura de la 
infermera que fa recerca, que sap tant d’assis-
tència com d’investigació i que és independent 
de la figura del metge.

Fer recerca, és fàcil?
Sempre que hi hagi voluntat i recursos, es pot 
dur a terme. Si volem fer recerca, hem de fer-ho 
bé, ja que no es tracta només de recollir dades. 
Hem de fer un tipus de recerca que ens perme-
ti comparar resultats i fer estudis que vagin a 
favor dels pacients i, sobretot, per millorar la 
infermeria. Certament, tothom pot fer recerca 
sempre que estigui disposat a saber que la re-
cerca no s’hauria de limitar només a recollir da-
des i a treure uns resultats que, molts cops, es 
queden reduïts a una publicació científica i no 
s’apliquen en la millora de la pràctica infermera 
del dia a dia. 
D’altra banda, el col·lectiu infermer és molt am-
pli i totes les aportacions a nivell assistencial, 
docent, gestor i de recerca, aporten coneixe-
ments i millores a la professió. Crec que és im-
portant destacar que, en la majoria dels casos, 
la infermera no té unes hores assignades per fer 
recerca, com passa per exemple amb els met-
ges, i sempre ha d’acabar dedicant hores fora 
del seu horari laboral per fer recerca, fet que 
descoratja molts infermers i infermeres per em-
barcar-se en el món de la recerca. Per tant, crec 
que si volem que la recerca infermera millori, 
és important que els professionals que s’hi vul-
guin dedicar tinguin unes hores remunerades 
dins de la seva feina habitual, unes hores que 
puguin dedicar a la recerca. Mentre la recerca 
s’hagi de fer durant el temps lliure, molta gent 
no estarà disposada a fer-ho.[]

“Les infermeres tenim 
també la capacitat de fer 
recerca experimental de 
manera independent”
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La Síndrome 
de Fatiga Crònica



IRAIDA GIMENO I PI

Diplomada en Infermeria des de 2007 per la 
Universitat de Lleida, Iraida Gimeno és també 
Màster de Recerca en Salut i té diversos post-
graus.

Gimeno va estar guardonada el 2009 amb el 
segon Premi d’Investigació d’Infermeria de 
Lleida que atorga el COILL i també va rebre la 

Beca al Millor Projecte de Recerca Infermera del 
Col·legi el 2013.

Des d’aquest any, l’Iraida Gimeno és doctora 
per la Universitat de Lleida, dins del Programa 
de Doctorat en Salut 2015.

Infermera d’atenció primària, des dels seus ini-
cis, actualment treballa al CAP Primer de Maig 
de Lleida.
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BREU EXTRACTE DE LA TESI

Factors associats a la presentació de 
la Síndrome de Fatiga Crònica

text Iraida Gimeno

La Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) és una 
malaltia classificada per l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) amb el número G93.3. en 
el CIE-10, dins del grup de malalties neurolò-
giques. És una síndrome d’etiologia heterogè-
nia, fins a l’actualitat poc coneguda i, proba-
blement, multifactorial. En termes generals, la 
prevalença d’afectació ronda entre 0,07 i 0,5% 
de la població. A Catalunya i Espanya no hi ha 
estudis epidemiològics, però es creu que a Ca-
talunya hi podrien haver unes 25.000 persones 
afectades. La SFC acostuma a iniciar-se en per-
sones adultes joves d’entre 20 i 40 anys, amb 
predomini del sexe femení amb proporcions 
que ronden el 75%.

Aquesta patologia està caracteritzada per 
una fatiga inexplicable i greu, que genera un 
gran esgotament i malestar general després 
de realitzar activitat física, trastorns de la son, 
deteriorament cognitiu, hipersensibilitat sen-
sorial, dolor muscular i articular, mal de cap, 
símptomes intestinals, episodis semblants a la 
grip i un deteriorament en el funcionament 
diari, que pot variar entre persones en tipolo-
gia, intensitat, evolució i repercussió. La fatiga 
perllongada, entesa com una sensació persis-
tent d’esgotament o dificultat per a realitzar 

una activitat física o intel·lectual continuada, és 
un motiu de consulta freqüent, tant en atenció 
primària com especialitzada, a més a més de 
considerable preocupació, tant per al pacient 
com per al professional que l’atén. Així doncs, 
la SFC està associada amb la disminució de la 
capacitat funcional i del benestar emocional, i 
aquí és on juga un paper fonamental la figura 
de la infermera, responsable en gran part del 
suport i acompanyament a aquestes persones, 
en l’aprenentatge de l’autocura per a aconse-
guir l’objectiu final d’un benestar i qualitat de 
vida òptims. Habitualment, l’atenció primària 
és la primera porta d’accés a les demandes 
d’aquestes persones, i les infermeres, proba-
blement, les professionals més accessibles, que 
mitjançant el treball multidisciplinari, pot con-
tribuir en la detecció precoç de la malaltia.

S’han descrit que situacions estressants viscu-
des podrien tenir relació amb la presentació 
de la patologia. Són pocs els estudis que han 
esbrinat i determinat quins són aquests factors 
que han pogut desencadenar la presentació de 
la SFC. L’objectiu de l’estudi era explorar quins 
poden ser els factors associats a la presentació 
de la SFC. Els objectius específics pretenien de-
terminar els factors sociodemogràfics, psicoso-
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cials, culturals, socioeconòmics i clínics asso-
ciats a la presentació de la patologia.

Es va realitzar un estudi observacional de ca-
sos i controls en el que es van incloure pacients 
diagnosticats de SFC segons criteris de Fuku-
da. Els controls es van aparellar amb els casos 
amb una raó 1:1. Els participants tenien edats 
compreses entre els 18 i els 75 anys i eren de 
la província de Lleida. Els casos van ser reclu-
tats de la Unitat Hospitalària Especialitzada de 
l’Hospital Santa Maria de Lleida. Se’ls va passar 
una taula d’esdeveniments vitals estressants i 
es van utilitzar altres qüestionaris validats per 
a l’obtenció de les dades. La informació es va 
obtenir mitjançant enquestes personals. La 
mesura de freqüència utilitzada va ser la preva-
lença i la d’associació, l’Odds Ràtio (OR), amb-
dues acompanyades d’intervals de confiança de 
95%. El nivell de significació acceptat va ser de 
p<0,05.

Es van obtenir un total de 154 enquestes (77 
casos i 77 controls) on fins a un 57,1% de si-
tuacions de la taula d’esdeveniments vitals es-
tressants van obtenir resultats estadísticament 
significatius. Per a obtenir els esdeveniments vi-
tals estressants que es mantenien com a factors 
independents, es va procedir a l’anàlisi multi-
variant amb regressió logística binària. Es va 
evidenciar l’associació entre diversos factors i la 
presentació de la patologia, tals com l’embaràs, 
maltractaments tant per part de la parella com 
a la feina, trastorns d’alimentació, haver patit 
un accident de trànsit, problemes econòmics i 
canvis dels hàbits de son.

Existeixen esdeveniments que cal tenir en 
compte a l’hora de la recopilació d’informació 
relacionada amb els antecedents per a la SFC. 
Caldria fer un seguiment més exhaustiu de les 
persones que descriuen haver viscut aquests 
factors per a poder diagnosticar precoçment la 
malaltia.[]

“La SFC està associada 
amb la disminució de la 
capacitat funcional i del 

benestar emocional”

“Durant l’estudi es va 
evidenciar l’associació 

entre diversos factors i la 
presentació de la patologia, 

tals com l’embaràs, 
maltractaments tant per part 
de la parella com a la feina, 

trastorns d’alimentació, haver 
patit un accident de trànsit, 

problemes econòmics i canvis 
dels hàbits de son”
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Esther Rubinat

TESI
Diabetis mellitus

ESTHER RUBINAT

L’Esther Rubinat es va diplomar en infermeria a 
la EUI Gimbernat (adscrita a la UAB) l’any 2004 
i tot seguit va dur a terme el Màster en Cièn-
cies de la Salut a la Universitat Internacional de 
Barcelona (2007), on de forma paral·lela també 
cursà un postgrau en urgències.

Abans d’introduir-se en el món de la recerca 
va treballar com infermera d’urgències alguns 
anys a l’Hospital del Mar de Barcelona, on es va 
avesar com infermera i d’on guarda un record 
molt especial.

A finals del 2007 li oferiren el càrrec de coor-
dinadora de recerca al Servei d’Endocrinologia 
i Nutrició de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau (Barcelona) que va ocupar fins a finals del 
2010. Durant aquests anys també li van atorgar 
una Beca Marie Curie per entrar al programa de 
formació pre-doctoral a nivell europeu impartit 
per la European Academy of Nursing Science 
(EANS) i que va dur a terme a Finlàndia, Ale-
manya i Suècia durant 3 anys consecutius.

Tot seguit se li va oferir la possibilitat de tor-
nar a la seva terra natal ostentant el mateix 
càrrec de coordinadora de recerca en el Servei 
d’Endocrinologia i Nutrició a l’Hospital Univer-
sitari Arnau de Vilanova – Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida, i que ha ocupat fins a 
finals del 2014. Durant aquest període també 
ha col·laborat amb la Unitat de Detecció Precoç 
de Malalties Aterotrombòtiques (UDETMA) del 
Servei de Nefrologia com experta en tècniques 
ecogràfiques i ha coordinat projectes que im-
plicaven la col·laboració amb altres serveis, com 
Oftalmogia i Neurologia. A més, ha col·laborat, 
duent a terme les proves d’ecografia carotídia 
i la seva interpretació, en un projecte conduït 
des de l’Atenció Primària que tenia per objectiu 
avaluar la salut de la població general i del qual 
pròximament es coneixeran els resultats preli-
minars.

La seva carrera científica a Lleida ha estat molt 
fructífera, coordinant assajos clínics i projectes a 
nivell nacional i internacional i participant com 
a co-investigadora en projectes propis del seu 
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text i foto Sara Bobet

MISSATGES/INGIMAGE

grup de recerca (FIS-ISCIII nº PI12/00183; FIS-
ISCIII nº PS09/01035; FIS-ISCIII nº PS09/01999). 
Fruit d’aquest treball ha publicat 10 articles a 
revistes d’impacte internacional i ha presentat 
diverses comunicacions a congressos nacionals 
i internacionals.

Actualment és gestora de projectes a l’Institut 
de Recerca d’Atenció Primària Jordi Gol (ICS), 
en aquest moment centrada en el projecte 
INTEGRA, assaig clínic multicèntric que inclou 
centres d’atenció primària de Lleida, Girona i 
Barcelona i que pretén millorar el control glucè-
mic dels pacients amb diabetis mellitus tipus 2.
Destaca la seva posició com investigadora del 
CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques 

Associades (CIBERDEM) i és també membre 
de la comissió de recerca del Col·legi Oficial 
d’Infermeria de Lleida (COILL). A més, és coin-
vestigadora d’un nou projecte finançat per 
l’Institut Carlos III que s’iniciarà aquest any.

L’Esther es Doctora Cum Laude en Salut per la 
UdL des del passat mes de juliol amb la Tesi que 
porta per títol “Característiques diferencials de 
l’aterosclerosi subclínica en la diabetis melli-
tus”.

Aquest pròxim curs acadèmic s’iniciarà en 
el món de la docència com a professora del 
Màster en Ciències de la Salut de la Facultat 
d’Infermeria de la UdL.
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BREU EXTRACTE DE LA TESI

Títol: Característiques diferencials de l’aterosclerosi 
subclínica en la diabetis mellitus.

Dirigida pels Dr. Dídac Mauricio (cap del Servei d’Endocrinologia i Nutrició 
de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol) i la Dra. Elvira Fernández 
(cap del Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova).

text Esther Rubinat

Aquesta tesi doctoral s’estructura segons les di-
rectrius de la normativa per a la presentació de 
Tesis Doctorals en format d’articles, aprovada 
per Acord núm. 19/2002 de la Universitat de 
Lleida.

Els estudis realitzats en la present tesi docto-
ral formen part d’una mateixa línia de recerca 
iniciada l’any 2010 i dirigida a profunditzar en 
l’estudi de l’aterosclerosi de la paret arterial ca-
rotídia associada a la diabetis mellitus, així com 
en la identificació dels principals factors de risc 
cardiovascular.

Els resultats obtinguts han aportat informació 
rellevant en aquest camp i han estat publicats 
en forma de 4 articles en revistes d’impacte in-
ternacional: 
• Títol: Subclinical carotid atherosclerosis in 
asymptomatic subjects with type 2 diabetes 
mellitus.
Autors: Rubinat E, Marsal JR, Vidal T, Cebrian C, 
Falguera M, Vilanova MB, Betriu A, Fernández 
E, Franch J, Mauricio D.
Revista: Journal of Cardiovascular Nursing. 
2015 Mar 30. Publicació online.
Factor d’impacte: 1.809 (Quartil 1).

• Títol: Left carotid vasa vasorum signal co-
rrelates directly with age and with left carotid 
intima-media thickness in individuals without 
atheromatous risk factors.
Autors: Arcidiacono MV, Rubinat E, Borràs M, 
Betriu A, Vidal T, Trujillano J, Mauricio D, Fer-
nández E.
Revista: Cardiovasc Ultrasound. 2015; 13:20.
Factor d’impacte: 1.283 (Quartil 3).
• Títol: Pseudo-enhancement does not explain 
the increased carotid adventitial vasa vasorum 
signal in diabetic patients.
Autors: Arcidiacono MV, Rubinat E, Ortega E, 
Betriu A, Fernández E, Mauricio D.
Revista: Atherosclerosis. 2013; 229:459-61.
Factor d’impacte: 3.971 (Quartil 1).
• Títol: Microangiopathy of common carotid 
vasa vasorum in type 1 diabetes mellitus
Autors: Rubinat E, Ortega E, Traveset A, Alonso 
N, Betriu A, Granado-Casas M, Hernández M, 
Soldevila J, Puig-Domingo M, Jurjo C, Fernán-
dez E, Mauricio D.
Revista: Atherosclerosis. 2015; 241:334-338.
Factor d’impacte: 3.971 (Quartil 1).

CONTEXT La diabetis mellitus (DM) és un fac-
tor de risc important en el desenvolupament 
de l’aterosclerosi, principal causa d’aparició 
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de la malaltia cardiovascular i de mortali-
tat en aquests pacients. La detecció precoç 
d’aterosclerosi subclínica mitjançant ecografia 
carotídia, avaluant la grossor íntima-mitjana 
(GIM) i la presència de placa d’ateroma, és un 
mètode vàlid i fiable. No obstant això, el pro-
cés arterioscleròtic s’inicia abans de la detecció 
d’un augment anormal en el GIM. Els vasa va-
sorum (VV) són un plexe de microvasos fisiolò-
gicament presents a la capa adventícia de les 
grans i mitjanes artèries que subministren oxí-
gen i nutrients a la part externa de la paret ar-
terial. La hiperplàsia dels VV acompanya la fase 
inicial d’inflamació i a mida que avança el pro-
cés ateromatós apareixen nous microvasos que 
s’estenen des de l’adventícia a la capa íntima i 
mitja, produint una neovascularització anormal 
en aquestes zones. Fins a l’actualitat, els estudis 
que s’han dut a terme s’han focalitzat en la im-
plicació de la neovascularització en la inestabi-
litat de la placa d’ateroma. Nosaltres suggerim 
que els microvasos de les grans artèries són una 
diana de la microangiopatia diabètica similar a 
la d’altres localitzacions ben reconegudes com 
la retina, el glomèrul renal, i el nervi perifèric. 
La situació d’hiperglucèmia crònica, caracterís-
tica de la diabetis, afecta la microcirculació dels 
òrgans diana clàssics. Plantegem, doncs, que la 
hiperglucèmia origina també canvis microan-
giopàtics en altres territoris, com en els VV de 
les grans artèries i aquest podria ser un dels fac-
tors que explica, almenys en part, les caracterís-
tiques diferencials en l’aterosclerosi diabètica. 
D’aquesta manera, la microangiopatia de la 
paret de les grans artèries pot esdevenir el subs-
trat per a una progressió més ràpida i greu de 
l’aterosclerosi, concebent així que els pacients 
amb complicacions microangiopàtiques també 
presentarien una microangiopatia dels VV, amb 
signes d’angiogènesi incrementada en la paret 
de les seves grans artèries.

El treball de tesi pretén, en primer lloc, ana-
litzar la prevalença d’aterosclerosi carotídia 
subclínica en una població amb DM tipus 2 
respecte a un grup control sense diabetis, me-
surant GIM i presència de placa. Seguidament, 
es va un pas més enllà en el diagnòstic precoç 
d’ateromatosis en fases molt inicials de disfun-
ció endotelial, desenvolupant i estandaritzant 
un nou mètode, que pugui ser vàlid, fiable i 

“La detecció precoç d’aterosclerosi 
subclínica mitjançant ecografia 
carotídia, avaluant la grossor 
íntima-mitjana (GIM) i la 
presència de placa d’ateroma, 
és un mètode vàlid i fiable. 
No obstant això, el procés 
arterioscleròtic s’inicia abans 
de la detecció d’un augment 
anormal en el GIM”
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VV adventicis en l’artèria caròtida comú mit-
jançant ecografia amb contrast, primer en un 
grup de població sense factors de risc cardio-
vascular per tal d’establir les mesures fisiològi-
ques de senyal VV i, posteriorment, es planteja 
la caracterització d’aquest senyal en un grup de 
pacients amb DM tipus 1 amb i sense retinopa-
tia diabètica.

MÈTODES En l’estudi d’ateromatosi subclínica 
en la DM2 es va utilitzar un disseny de casos 
i controls, conduït per professionals infermers, 
que incloïa 187 pacients amb diabetis mellitus 
tipus 2, aparellats per edat i sexe, amb 187 pa-
cients sense diabetis. Es van tenir en compte 
variables clíniques i les derivades de l’ecografia, 
GIM i presència de placa.

En l’estudi de la densitat fisiològica dels VV 
adventicis de la caròtida comú es va dissen-
yar un mètode de quantificació del senyal VV 
mitjançant ecografia amb contrast que va ser 
avaluat en 65 voluntaris sense factors de risc 
cardiovascular. En aquest estudi, es descriu el 
desenvolupament del mètode emprat per a 
l’adquisició de les imatges i per a la seva lectura 
quantitativa.

Posteriorment, una vegada validat el mètode 
de quantificació de la senyal VV, es va aplicar 
per avaluar el senyal de VV en la caròtida comú 
de pacients amb diabetis mellitus tipus 1 amb 
i sense retinopatia diabètica. Es dissenyà un es-
tudi transversal en el que es van incloure 113 
pacients amb DM tipus 1,60 amb i 53 sense 
retinopatia, tots lliures de malaltia cardiovascu-
lar (MCV) i un grup control integrat per 78 sub-
jectes sense factors de risc cardiovasculars (CV).

RESULTATS El GIM i la freqüència de plaques 
es trobaven significativament incrementats en 
els pacients amb tipus 2 respecte al grup con-
trol, essent superiors en homes que en dones, 
i augmentant progressivament amb l’edat. En 
l’anàlisi multivariant, el GIM s’associava signi-
ficativament amb diabetis, edat, sexe i pressió 
arterial sistòlica. No obstant, la presència de 
placa, que inicialment mostrava associació amb 
diabetis, edat, perímetre de cintura, pressió 
arterial sistòlica i dislipèmia, després d’ajustar 
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el model per altres variables només l’edat i el 
perímetre de cintura mantenien significació po-
sitiva.
En subjectes sense factors de risc cardiovascu-
lar, el senyal de VV adventici en la comú caro-
tídia esquerra correlacionava amb el GIM en 
el mateix territori i també amb l’edat. Aquesta 
correlació no es va trobar per a la caròtida 
dreta, ni tampoc per als valors mitjans entre 
dreta i esquerra. Els paràmetres bioquímics i 
antropomètrics analitzats (triglicèrids, proteï-
na C reactiva, pressió arterial sistòlica i dias-
tòlica, perímetre de cintura i índex de massa 
corporal) tampoc van mostrar correlació amb 
el senyal VV ni de caròtida dreta ni tampoc de 
caròtida esquerra.

Els pacients amb DM tipus 1 mostraren un ma-
jor senyal de VV que els subjectes no diabètics, 
i aquestes diferències es mantenien signifi-
catives després d’ajustar el model per factors 
cardiovasculars de confusió. No es van trobar 
diferències significatives entre el senyal VV o 
el GIM entre els pacients diabètics amb i sense 
retinopatia.

CONCLUSIONS Els pacients amb diabetis me-
llitus tipus 2 presenten major prevalença de 

malaltia ateromatosa subclínica que els subjec-
tes sense diabetis mellitus. El rol dels professio-
nals de la infermeria és essencial en la prevenció 
i promoció de la salut, mitjançant la realització 
dels procediments ecogràfics, la identificació 
dels factors de risc cardiovasculars i l’educació 
per a la salut.

S’ha desenvolupat i estandarditzat un mètode 
ecogràfic de quantificació del senyal de vasa va-
sorum de l’adventícia de la caròtida comú que 
és vàlid, fiable i reproduïble.

L’avaluació del senyal de vasa vasorum en 
l’adventícia de l’artèria caròtida comú pot ser 
un nou marcador per a l’exploració i monitorit-
zació del procés ateroscleròtic.

Els pacients amb diabetis mellitus tipus 1 
presenten major senyal de vasa vasorum que 
aquells que no tenen diabetis, suggerint que la 
paret de les grans artèries es pot considerar tam-
bé una diana de la microangiopatia diabètica.

No s’ha pogut demostrar una associació entre 
el senyal de vasa vasorum i la presència de reti-
nopatia diabètica en els pacients amb diabetis 
mellitus tipus 1.[]
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CURS DE 
DIETOTERÀPIA 
EN MALALTIES 
PREVALENTS

CURS  D’ INTRODUCCIÓ 
A LA  BIOESTADÍSTICA (SPSS)
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Fins a 170 professionals de la salut de lleida participen com a 

impulsors en la implantació de les guies d’excel·lència en cuidatges, 

als hospitals universitaris arnau de vilanova i santa maria, i a la 

facultat d’infermeria i fisioteràpia de la universitat de lleida (udl); 

amb la col·laboració del col·legi oficial d’infermeres i infermers de 

lleida (coill). 

PRIMERA SUPERVISIÓ DEL PROJECTE

Professionals d’infermeria, auxi-

liars d’infermeria, zeladors, fisio-

terapeutes, metges, treballadores 

socials, tècnics de diagnòstic per 

la imatge i professors de la Facul-

tat d’Infermeria i Fisioteràpia, par-

ticipen en el projecte.

El Centre Coordinador Espanyol –la Unidad de 
Investigación en Cuidados de Salud (Investén-
isciii) i el Centre Col·laborador Espanyol del 
Instituto Joanna Briggs (CCEIJB)– va realitzar el 
passat 22 de setembre una visita de tutoria i 
auditoria per a constatar l’evolució dels candi-
dats lleidatans a “Centres Compromesos amb 
l’Excel·lència en Cuidatges - Programa (BPSO)”. 

auditoria
BPSO

text i foto 

Rafa Gimena 

MISSATGES

EL COILL HA PATROCINAT 

L’EDICIÓ DE LES GUIES DE LA 

RNAO, PER A FACILITAR LA 

FORMACIÓ DELS PARTICIPANTS 

EN ELS TALLERS D’IMPULSORS.
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L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, junta-
ment amb l’Hospital Universitari de Santa Ma-
ria i la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la 
UdL, van ser escollits com a candidats a “Cen-
tres Compromesos amb l’Excel·lència en Cui-
datges”, dins del programa internacional “Best 
Practice Spotlight Organization (BPSO®)”, lide-

rat per la canadenca Registered Nurses Asso-
ciation of Ontario (RNAO). L’objectiu del pro-
grama BPSO® és fomentar, facilitar i recolzar la 
implantació, avaluació i manteniment, en qual-
sevol entorn de la pràctica infermera, de bones 
pràctiques en cuidatges, basades en les Guies 
de Bones Pràctiques (GBP) de la RNAO. 
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L’auditoria es va iniciar amb la reunió gene-
ral amb els responsables de les institucions i 
la posterior visita a diferents unitats dels dos 
hospitals on s’estan implantant les guies. La Fa-
cultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL va 
acollir algunes de les reunions d’intercanvi amb 
els responsables de les guies, així com la troba-

da amb el nombrós grup d’impulsors amb els 
quals compta el projecte a la ciutat de Lleida. La 
visita va finalitzar amb una reunió per posar en 
comú i fer la valoració conjunta final.

Destacar que el programa conjunt d’infermeria 
lleidatà va estar admès –en aquesta segona 

TROBADA DELS PARTICIPANTS EN EL PROCÉS 

D’IMPLANTACIÓ AMB LES RESPONSABLES 

DEL CENTRE COORDINADOR ESPANYOL, 

A L’AULA MAGNA DE LA FACULTAT 

D’INFERMERIA DE LA UdL.

+170 
professionals 
implicats
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candidat a Centre Compromès amb l’Excel·lència 
junt amb altres 9 institucions sanitàries de 
l’estat espanyol, després de superar el cribat-
ges de les gairebé cinquanta propostes inicials.

Així doncs, entre 2015 i 2017 s’implantaran en 
el centres participants les Guies de Bones Prác-
tiques en Infermeria de la RNAO –centrades en 
quatre àmbits: Cuidatges centrats en la persona 
i la família; Cuidatges i maneig de l’ostomia; 
Prevenció de caigudes i lesions derivades de les 
caigudes en persones grans; i Valoració del risc i 
prevenció de les nafres per pressió–. La implan-
tació de les esmentades guies a Lleida, tal com 
manifesta la líder del projecte Mercè Folguera, 
“permetrà obtenir dades sobre el paper que ju-
guen les infermeres en la salut i el benestar dels 
pacients i determinar com l’aplicació d’aquestes 
guies ajuden a millorar tant els resultats clínics 
dels pacients com l’eficàcia i eficiència dels sis-
temes de salut”. 

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 laborals saludables. Fins al moment ha 
desenvolupat un total de 44 guies de diversos 
àmbits, com ara les dedicades a la promoció de 
la salut, la lactància materna, la prevenció de 
caigudes en persones grans o l’abandonament 
de l’hàbit del tabac. També han fet guies espe-
cífiques, entre altres, sobre el tractament de les 
úlceres per pressió o l’abordatge de malalties 
cròniques com la diabetis o el dolor.[]

PRIMERES SESSIONS DELS TALLERS 

D’IMPULSORS A LLEIDA.

reunions
JOSEP MARIA CAMPS I MONTSERRAT GEA –PRESIDENT I VICEPRESI-

DENTA DEL COILL–, JUNT AMB MERCÈ FOLGUERA –LÍDER DEL PRO-

JECTE D’IMPLANTACIÓ A LLEIDA–, VAN APROFITAR L’ASSISTÈNCIA 

A LA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL D’INFERMERIA DE SEÜL, PER 

REUNIR-SE AMB LES RESPONSABLES DE LA RNAO I INVESTÉN-ISCIII.



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

Docent: 
Anna Espart.

Durada: 
Semipresencial: 20 hores.
(15h presencials / 5h on-line)

Dates i horaris presencial: 
4 sessions de 3h45’ (descans: 15 minuts)
- A triar:
• Matins (de 9 a 13h):
dies 26 i 29 d’octubre 
i 23 i 26 de novembre de 2015
• Tardes (de 16 a 19.45h):
dies 26 i 28 d’octubre 
i 23 i 25 de novembre de 2015

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 entre el 13 i el 22 
d’octubre de 2015, bé per telèfon al 973 24 37 
60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org
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curs COILL
INTRODUCCIÓ A 

LA METODOLOGIA 
CIENTÍFICA

Fem 
recerca: 

conceptes 
bàsics
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OBJECTIUS

Generals
• Fer una introducció inicial a la metodologia 
científica, per aprofondir-ne posteriorment en 
altres cursos. 
• Proporcionar els conceptes i les eines adients 
bàsiques –mitjançant formació teòrica i pràc-
tica– per tal que els alumnes del curs siguin 
capaços d’iniciar-se en la recerca científica i 
posar en pràctica la metodologia científica en 
infermeria. 
Específics
• Conèixer què és el mètode científic i quina és 
la seva utilitat en la recerca científica.
• Conèixer les bases de dades i com utilitzar-les: 
cerca d’informació.
• Aprendre a analitzar dades.
• Conèixer els tipus de dissenys en recerca cien-
tífica: metodologia quantitativa i metodologia 
qualitativa; població i mida de la mostra; varia-
bles i instruments de mesura.
• Divulgació científica: pòster i originals. 

METODOLOGIA

El curs proporcionarà als alumnes, les nocions 
bàsiques que els permetin:
• Fer una comunicació i/o pòster per presentar 
en un congrés.
• Estructurar un article per una revista cientí-
fica.
• Realitzar recerca en el camp infermer, com a 
eina de millora en salut (salut basada en l’evi-
dència).
 És per això que:
• Analitzarem la importància de la motivació 
o desmotivació del col·lectiu infermer a l’hora 
de fer recerca.
• Aprendrem com cercar la informació, conèi-
xer les bases de dades, conèixer quines són les 
fonts i els recursos d’informació per tal d’obte-
nir allò que volem saber... És a dir: aprendrem 
a fer cerques bibliogràfiques en funció de les 
nostres necessitats i les nostres habilitats.

• Coneixerem els tipus de dissenys existents en 
recerca científica i els estudis quantitatius i qua-
litatius (se’n donaran exemples). S’exposaran 
conceptes com ara població d’estudi i població 
diana, tipus de mostra representativa segons el 
tipus d’estudi; tipus de variables o instruments 
de mesura per a la recollida d’informació neces-
sària per dur a terme l’estudi.
• Veurem com es fa l’anàlisi de dades, es trans-
metran les principals eines informàtiques que 
s’utilitzen actualment per a l’anàlisi de dades i 
s’exposaran els principals càlculs necessaris per 
dur a terme una recerca bàsica però de qualitat.
• Divulgació científica: pòster i originals.
S’explicarà la importància de divulgar els nos-
tres resultats per millorar la recerca basada en 
l’evidència i per donar a conèixer els resultats 
obtinguts. S’exposarà les nocions bàsiques per 
a la creació d’un pòstesr científic i un article ori-
ginal publicable les revistes científiques adients. 
En el pròxim curs, realitzarem la formació espe-
cífica que ens amplia aquest apartat..[]

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir el 70% de respostes correctes 
en la prova final de coneixement.
• Realitzar i lliurar el treball final: 
pòster científic. 

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org []

Aprendre 
a cercar 
segons les 
nostres 
necessitats
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OBJECTIU

• Proporcionar els conceptes i les eines adients 
per tal que els alumnes del curs siguin capaços 
de comunicar i divulgar un treball científic amb 
el rigor apropiat al tipus de comunicació cien-
tífica escollida. 
• Conèixer els canals de divulgació científica i 
aprendre a elaborar un document en el format 
adequat. 
• Igualment es transmetran coneixements es-
tratègics per tal de maximitzar l’èxit i la difusió 
de la comunicació científica.

Com fer 
un pòster?

I un article 
per una 

revista 
científica?

curs COILL
DIVULGACIÓ 

DE LA RECERCA 
CIENTÍFICA
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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docent: 
Anna Espart.

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

Dates, llocs i horaris presencial: 
4 sessions de 2h30’ (descans: 15 minuts)
- A triar:
• Matins (de 10 a 12.30h):
dies 28 i 30 d’octubre 
i 25 i 30 de novembre de 2015
• Tardes (de 17 a 19.30h):
dies 27 i 30 d’octubre 
i 24 i 30 de novembre de 2015

Lloc: COILL.

Places: 25.

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir el 70% de respostes correctes 
en la prova final de coneixement.

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 entre el 13 i el 22 
d’octubre de 2015, bé per telèfon al 973 24 37 
60 o bé per correu electrònic a:
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 GESTIO DE L’ANGOIXA 
I LA POR EN LA COMUNICACIÓ DE LES 
INTERVENCIONS INFERMERES

Com parlar en públic, 
en un congrés, en una reunió…?
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Docent:
Lara Díez.

Durada: 
24 hores.

Dates: 
Dies 2, 9 i 16 de novembre 
i 14 i 21 de desembre de 2015.

Horaris: 
- A triar:
• Matins (de 9 a 13.30h, 
més 4h de treball personal)
• Tardes (de 16 a 20.30h, 
més 4h de treball personal)

Lloc: COILL.

Places: 25.

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir el 70% de respostes correctes 
en la prova final de coneixement.

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

Es demana confirmació de l’assistència i 
efectuar l’ingrés de la matrícula entre el 15 
i el 29 d’octubre de 2015, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org []

Eines 
psicològiques 
per gestionar 

l’angoixa
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Dirigit a:
Llevadores d‘Atenció Primària i Hospitalària i lle-
vadores residents. (Cal que els alumnes tinguin 
el títol de llevadora o estiguin en període de 
formació).

Docent:
Dolors Creus.

Durada: 
25 hores.

Dates i horaris: 
- Divendres, 27 de novembre de 2015:
de 9 a 14h i de 15 a 20h.
- Divendres, 11 de desembre de 2015:
de 9 a 14h i de 15 a 20h.
- Dissabte, 12 de desembre de 2015:
Tallers pràctics de 9 a 14h.

Lloc: COILL.

Places: 25.

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir el 70% de respostes correctes 
en la prova final de coneixement.

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 entre el 9 i el 
24 de novembre de 2015, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org

curs COILL
DISFUNCIONS DEL SÒL PELVIÀ:

PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ABORDATGE

Llevadores

Com prevenir, 
detectar i 

abordar de la 
incontinència 

urinària?

Com afecta a la 
qualitat de vida 
de les pacients?
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PRESENTACIÓ
 
La incontinència i altres disfuncions del sòl pel-
vià manifesten una deficiència funcional, no 
tan sols una conseqüència de l’envelliment, 
encara que molt sovint es presenta en aquest 
període de la vida.

Podem detectar aquestes disfuncions a qualse-
vol edat però la seva prevalença augmenta amb 
els anys de vida.

A causa de la freqüència en què es dóna i de 
la problemàtica higiènico social que ocasiona 
s’han de fer esforços des de l’atenció primària 
i hospitalària per incorporar mesures adreçades 
a prevenir-les, detectar-les a temps i tractar-les.
L’actuació professional de la llevadora li ofereix 
un lloc clau per la prevenció, detecció i abor-
datge en totes les dones durant l’adolescència, 
embaràs, part, postpart, menopausa i vellesa.

OBJECTIUS

General
• Conèixer i practicar el maneig de les eines 
fonamentals per a la prevenció, detecció i 
abordatge de la incontinència urinària i altres 
disfuncions del sòl pelvià en les dones, des de 
la competència de la llevadora en l’Atenció Pri-
mària i Hospitalària.

Específics (o d’aprenentatge)
• Conèixer i practicar les intervencions de la lle-
vadora per a la prevenció i detecció de les dis-
funcions del sòl pelvià des de l’Atenció Primària 
i Hospitalària.
• Actualitzar coneixements per a l’atenció a la 
dona amb disfunció de sòl pelvià.
• Actualitzar i aprofundir en la valoració fun-
cional del sòl pelvià.
• Aprendre eines i tècniques per reduir i/o curar 
la incontinència urinària i altres disfuncions del 
sòl pelvià i millorar la qualitat de vida.

CONTINGUTS

• Classificació de les disfuncions del sòl pelvià. 
Terminologia.
• Prevenció, diagnòstic i abordatge de la incon-
tinència i altres disfuncions del sòl pelvià des 
de la consulta d’Atenció Primària. Entrevista i 
testos.
• Avaluació de l’afectació a la qualitat de vida.
• Derivació i seguiment.
• Examen abdominal i perineal. Sessió teòrica 
i taller pràctic.
• Eines i tècniques per a la reeducació perineal i 
abdominal. Sessió teòrica i taller pràctic.
• Treball de grup: resolució de casos pràctics.

METODOLOGIA DOCENT

• Exposició teòrica dels continguts de cada 
apartat seguit de taller pràctic en cada un dels 
blocs que s’especifica en el programa.
• Resolució de casos pràctics.
• Tallers Pràctics específics d’exploració abdo-
minal i perineal i exercicis de reeducació peri-
neal.
• Tipus d’avaluació de l’activitat:
- Assistència i participació en els treballs de ca-
sos i tallers pràctics.
- Resolució dels casos pràctics.
- Test d’avaluació amb 20 preguntes.

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org []
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postgrau universitari  (13a 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 consistirà a oferir als interessats 
la forma d’actuar més adequada d’acord als re-
cursos dels què disposa, però sempre afavorint 
i respectant la seqüència natural 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 2015-16

• Crèdits: 30 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 inscripcions 
(fins al 20 de desembre de 2015):
www.ice.udl.cat/fc/curso/1164

(30 ECTS)



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
(7a edició)
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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: 5a. edició.
Crèdits: 90 crèdits ETCS.
Calendari: A partir d’octubre de 2016.
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
Assignatures 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 []

PER LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I LA UNIVERSITAT DE VIC-UCC
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