
decret trampa
Prescripció infermera

inf
REVISTA DEL COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA

núm.15 DESEMBRE 2015

Cursos 
COILL 2016





59
formació
Màsters UdL i 
Cursos COILL 

31
història
Grup Febe 
i Infermeres 
de Guerra a 
Catalunya,
per Carme 
Torres

su
m

ar
i

infDESEMBRE 2015

Edita: COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA [Paer Casanovas, 37 altell. 25008 Lleida. Tel. 973 243 760. 
Fax 973 246 069. coill@coill.org] [Junta de Govern: Josep M. Camps Balagué (president). Montserrat Gea Sánchez (vicepresidenta).
Miquel Àngel Calderó Solé (secretari). Mercè Folguera Arnau (vicesecretària). Mercè Porté Llotge (tresorera). Maria Montserrat Duch Clavé
(vocal I). Ana M. Quintanilla Sanz (vocal II). Carmen Mayayo Monreal (vocal III). Lourdes Terés Vidal (vocal IV). Anabel Fernández Cuesta (llevadora)] Rea-
litza: MISSATGES GESTIÓ DE COMUNICACIÓ SL [Gabinet de Comunicació i Premsa del COILL. C/ Vila de Foix 2, 2n 2a. 25002 Lleida. missatges@
missatges.com] [Continguts, redacció, disseny i maquetació © Rafa Gimena, Montse Gimena, Sara Bobet] [Fotografia © els autors] [Publicitat: Núria 
Martínez - nmartinez@missatges.com• 973 273 977]. Imprimeix: ARTS GRÀFIQUES BOBALÀ [Dipòsit Legal L-832-2012]. Trimestral / 3.000 exemplars.

11
COILL
Correspondència de
titulacions
Conveni de delegació de 
funcions públiques

14
biobancs
Taller per a 
infermeria

El COILL no comparteix necessàriament les opinions dels autors dels 
escrits, els quals en són titulars i responsables.

4
opinió

La infermera 
recepta?

16
entrevista
Maite Moreno.
Presentació del Màster 
Interuniversitari 
d’Investigació en Salut

21
recerca
Unitats d’Assaigs 
Clínics de l’IRBLleida

51
investén

Cuenca 2015

56
llevadores

Contracepció
Sòl pelvià

2015 DESEMBRE  inf  3



4  inf  DESEMBRE 2015   

opinió

LA INFERMERIA ES REBEL·LA 
CONTRA EL DECRET DE 

PRESCRIPCIÓ INFERMERA



2015  DESEMBRE  inf  5

op
ini

ó

la infermera

recepta?
per josep maria camps. President del COILL

“Els professionals 
d’infermeria hem esperat, 
divendres rere divendres, 

un decret que anava creant 
expectativa i desconfiança, 

a parts iguals”

GANES EM DONEN de començar aquest arti-
cle d’opinió amb la frase “llevat de criteri mi-
llor fundat...” que tan encertadament utilitzen 
els lletrats. Potser hauria hagut d’esperar que, 
després de la publicació al BOE, els juristes es 
manifestessin. La prudència però, no té cabuda 
quan els professionals manifesten opinions i les 
xarxes socials fumegen de mala manera.

I és que el passat 23 d’octubre, el Consell de 
Ministres va aprovar un Reial Decret (RD) ano-
menat de forma col·loquial “de Prescripció 
Infermera”. Un RD que els professionals d’in-
fermeria hem esperat, divendres rere divendres, 
i que no acabava d’entrar al Consell de Minis-
tres, la qual cosa ha anat creant expectativa i 
desconfiança, a parts iguals.

Semblava que tot estava parlat i negociat, però 
la tardança a ser presentat al Govern, afegit a 
les pressions públiques que la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) i l’Or-
ganització Mèdica Col·legial (OMC) havien fet 
sobre el Ministeri de Sanitat en les últimes set-
manes, no augurava res de bo.

I així va ser. Malgrat que el Consell d’Estat no 
havia posat cap objecció a l’article 3 del RD, 
el ministre Alonso, sense avisar als que havi-
en estat negociant amb ell, va introduir en el 
Consell de Ministres un text diferent en aquest 
article que converteix el RD en paper mullat. 
En un document que rebutja tota la Infermeria, 
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però que ha aconseguit el vistiplau dels repre-
sentants dels metges. En definitiva, el ministre 
Alonso aprecia o tem més als representants de 
les organitzacions mèdiques que als criteris de 
Consell d’Estat, als negociadors de les inferme-
res o les reaccions d’aquestes.

Abans de continuar cal fer una declaració diri-
gida a qui llegint aquestes línies i sense ser in-
fermer, tingui cert neguit per les reivindicacions 
de les infermeres.

Les infermeres no volem ser metges, ni volem 
diagnosticar, ni tractar malalties; tampoc volem 
substituir el metge perquè som més barates, ni 
volem fer de metges sense haver estudiat me-
dicina. No pretenem entrar en la medicina per 
la porta del darrere, ni actuar sense responsa-
bilitat; tampoc volem receptar i que carregui 
un altre amb les culpes. Per tant, treieu-vos 
aquestes idees del cap. Aquesta queixa, aques-
ta sensació d’engany, la indignació que sentim 
per la publicació del RD, no té res a veure amb 
aquests retrets velats que ens fan ocasional-
ment.

No conec en el meu àmbit, l’Atenció Primària, 
ni a l’hospitalària, sigui pública o privada, una 
sola infermera que m’hagi confessat que vol 
substituir o fer de metge.

Jo mateix mai he sentit interès per diagnosticar 
una hipertensió, una diabetis o una bronqui-
tis… el meu món és la cura. Treballava amb un 
metge i tots dos ho fèiem per als pacients. Ell 
sabia quina era la meva feina i jo sabia quina 
era la seva, per això érem un equip.

Això no és un problema de companys, això és 
un problema de representants i d’organitzaci-
ons que desconfien els uns dels altres. I no és la 
primera vegada que passa.

La desconfiança sobre “que és el que volen 
aquestes”, ja va sorgir en el passat. Després 
de la Reforma de l’Atenció Primària, allà per 
l’any 1985, els representants dels metges des-
confiaven de les consultes d’infermeria i de 
la utilització de la paraula “diagnòstic” per 
les infermeres.Van arribar a denunciar davant 
els tribunals que una infermera pogués tenir 

“consulta” o realitzés “diagnòstics” i només 
per una raó, perquè consideraven (alguns en-
cara ho creuen) que “consulta” i “diagnòstic” 
són patrimoni exclusiu dels metges i només ells 
poden usar-les.

Quan amb el pas del temps els tribunals els van 
treure la raó i, per la seva experiència, van com-
provar que ni les consultes d’infermeria ni els 
diagnòstics infermers eren un risc per a la seva 
professió i sí un benefici per als pacients, van 
donar la callada per resposta i no he sentit a 
cap d’ells desdir-se de les seves afirmacions. El 
mateix està succeint ara amb la paraula “pres-
cripció”, la consideren del seu patrimoni i no 
conceben que pugui ser utilitzada per altres 
professions i molt menys per la infermeria.

D’aquí la piruleta, el subterfugi, el joc de pa-
raules que hi ha hagut de discórrer perquè la 
infermera pugui prescriure: “Els infermers po-
dran indicar, usar i autoritzar la dispensació de 
medicaments subjectes a prescripció mèdica”.

“Les infermeres no 
volem ser metges, ni 
substituir-los perquè 
som més barates”
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Reflexionin:
- Però què és el que està fent un metge quan 
“indica” un medicament? , prescriure.
- Què està fent un metge quan “utilitza” un 
fàrmac?, prescriure.
- Com es diu el que està fent un metge quan 
“autoritza” un preparat, un genèric, un especí-
fic?, prescriure.

Però calia evitar la paraula perquè, si no, els 
representants de l’OMC i de la CESM s’haurien 
molestat i plantejarien problemes al Ministeri. 
Recordin que l’ordre inapel·lable del president 
Rajoy era: “pau social”, a costa del que fos.

I aquest va ser el gran error del ministre Alonso 
que no va tenir valor per enfrontar-se als repre-
sentants de la medicina, com sí que ho havien 

fet anteriorment altres ministres populars i so-
cialistes quan l’OMC no volia un BOE en el qual 
figuressin les paraules “consulta” i “diagnòstic” 
vinculades a la infermeria. Ni va tenir el valor, 
ni la intel·ligència, ni l’habilitat per convèncer 
o ignorar-los i, per això, va preferir enganyar i 
mentir als negociadors de les infermeres.

Els que no tinguin relació amb el món sanitari 
es poden preguntar: “si no voleu ser metges, 
per què voleu prescriure?; si no teniu interès 
per diagnosticar i tractar una malaltia, per què 
necessiteu la prescripció?”. Doncs perquè a la 
feina diària necessitem prescriure, receptar fàr-
macs per poder cuidar els pacients que venen a 
la nostra consulta. Perquè, en l’actualitat, cada 
vegada que necessitem que el pacient es pren-
gui un fàrmac relacionat amb alguna cura o 
cuidatge que estem fent i que forma part de les 
nostres funcions i competències, hem de bus-
car un metge que el recepti per poder donar-lo 
al pacient. Hem de perdre un temps preciós, en 
el qual podríem estar atenent un altre ciutadà, 
per poder aconseguir la medicació.

Metges i infermeres en Atenció Primària no 
sempre coincidim en el mateix horari de con-
sulta o, si ho fem, hem d’esperar que acabi el 
company per poder explicar-li perquè necessi-
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tem un medicament. Com poden veure no és 
un problema de reivindicació de competències 
com alguns pensen. És una qüestió d’eficiència.

I que ningú imagini que no estem preparats 
o no tenim coneixements suficients en farma-
cologia. Durant la nostra carrera, en els nos-
tres estudis, tenim tantes hores de formació 
en aquesta matèria com els metges. Però va-
gin amb compte, no es confonguin; els met-
ges estudien aquesta assignatura per adequar 
un tractament a una malaltia i aquesta serà 
sempre una funció, una competència, que els 
correspon només a ells. Nosaltres estudiem 
farmacologia perquè som els que adminis-
trem aquesta medicació i hem de garantir la 
seguretat del pacient. I necessitem administrar 
fàrmacs per assegurar la qualitat de les cures.

Aquest RD ve a embullar més aquesta situació. 
Per això la infermeria s’ha vist frustrada, està i 
respon de forma indignada. L’esborrany que es 
va signar amb el ministre i que va passar amb 
dictàmens favorables tots els requisits a què va 
ser sotmès deia que perquè una infermera po-
gués prescriure en una recepta (permetin-me 
que ignori el subterfugi aquest de “Els infer-
mers podran indicar, usar i autoritzar la dispen-
sació de medicaments subjectes a prescripció 
mèdica, mitjançant la corresponent ordre de 
dispensació”) era necessari:
-Fer un curs complementari de 6 ECTS.
-Comptar amb una assegurança de responsa-
bilitat civil.
-Seguir unes guies clíniques consensuades per 
metges i infermers i autoritzades pel Ministeri.
I el que diu ara el RD aprovat, amb el beneplàcit 
de l’OMC i la CESM, és que per poder prescriu-
re una recepta (ells dirien “indicar, utilitzar i au-
toritzar mitjançant una ordre de dispensació”), 
a més, cal:
-Que el metge faci el seguiment per ade-
quar-lo, garantir la seguretat i l’efectivitat del 
tractament.
I la pregunta és, per què? Doncs, perquè la 
prescripció és cosa de metges i no hi ha més 
que parlar.

En l’enrenou de les xarxes socials s’ha volgut 
veure una extensió del problema a tots els ac-
tes de la infermeria. Una cosa així com que per 

“Que ningú imagini que 
les infermeres no estem 

preparades. Durant la 
nostra carrera, tenim 

tantes hores de formació 
en farmacologia com 

els metges…
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óculpa d’aquest RD, a partir d’ara, no podrem 
fer res sense ser supervisats d’alguna manera 
pel metge. I això no és així, res més lluny de 
la realitat.

Des del meu punt de vista, el procediment 
aprovat només està relacionat amb els medi-
caments que podem prescriure a través d’una 
recepta. El RD només regula la indicació, ús i 
autorització de dispensacions de medicaments 
subjectes a prescripció mèdica, mitjançant l’or-
dre de dispensació.

Aquest RD és d’aplicació per a aquells infermers 
que vulguin, en un futur, quan es publiquin les 
guies, prescriure un medicament en una recep-
ta anomenada “ordre de dispensació”.

Aquest RD no regula la indicació, ús i autoritza-
ció de dispensacions de medicaments subjectes 
a prescripció mèdica, per part d’una infermera, 
quan no utilitza una recepta o ordre de dispen-
sació.

Si el teu lloc de treball com a professional 
d’infermeria, t’obliga a donar-li al pacient una 
recepta perquè vagi a la farmàcia a buscar un 
medicament, pot ser que sigui interessant que 
et registris com a prescriptor (ells dirien: “acon-
seguir l’acreditació”).

Però si treballes en un lloc en el qual pots do-
nar el fàrmac directament, perquè ho tens a 
la teva disposició, als magatzems, a la borsa 
d’emergències, al carro de cures o en l’armari 
de la medicació, aquest RD no et ve a donar 
més seguretat jurídica de la que teníem abans 
o de la que tenim ara. 

No almenys en aquest moment.

Tot el que s’ha dit, fora del perill de millor opi-
nió o criteri fundat en dret. Ara sí.…la diferència: 

els metges estudien per 
adequar el tractament a la 
malaltia i nosaltres ho fem 
per administrar fàrmacs 
que assegurarin la qualitat 
de les nostres cures”

“Des del meu punt de
vista, el procediment aprovat 
només està relacionat amb 
els medicaments que podem 
prescriure amb recepta”
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Alguns companys em demanen un exemple 
pràctic, del dia a dia, de com veig la necessi-
tat d’utilitzar la prescripció i de com el Minis-
tre Alonso ha frustrat aquestes expectatives. 
Doncs, res millor que explicar-ho amb un exem-
ple:
- A la consulta d’infermeria arriba un pacient 
amb un abscés sacrococcigi purulent –per als 
profans, aquest típic bony, tan insuportable-
ment dolorós, allà on l’esquena perd el seu bon 
nom–. Com tots sabem el pacient expert ve 
buscant l’única solució possible: tallar. L’alleu-
jament és immediat, encara que la tècnica sigui 
dolorosa.
Però també sabem que en alguna ocasió no és 
el més recomanable o hi ha alternatives.

Després de l’exploració i interrogatori i de de-
terminar que compleix amb els criteris i realitzar 
la corresponent tècnica de cirurgia menor, se-
guint escrupolosament els protocols publicats 
(espero que ningú em discuteixi que la cirurgia 
menor no és una tècnica pròpia d’infermeria).

Un cop acabada la intervenció i realitzada la 
cura, el pacient necessita almenys un analgèsic 
i un antibiòtic concret, tot això a la llum de la 
millor evidència científica possible. Amb la qual 
cosa cal sortir de la consulta, dirigir-se a la del 
metge, esperar que acabi de veure al seu paci-
ent, explicar-li el cas, comentar-ho (es fa equip) 
i demanar-li les receptes, que ben segur ens 
donarà sense cap tipus de prevenció. Tornar a 
la consulta i donar-les al pacient amb les indi-
cacions i precaucions habituals.

On és el problema? Veuen vostès alguna cosa 
estranya en aquesta conducta? Jo no, però, oi 
que podem simplificar el procediment estalvi-
ant-nos alguns passos?

Si s’hagués publicat un RD en els termes que 
van negociar els representants de la infermeria, 
la infermera hauria fet tota la intervenció an-
terior, inclòs el lliurament de les receptes de la 
medicació. Només això hauria canviat. És cert 
que hauria d’esperar que es publiqués oficial-
ment una Guia Clínica d’intervenció en aquest 
tipus d’abscessos; però un cop publicada, no 
hi hauria problema, ja que en ser un protocol 
basat en la millor evidència possible i consen-
suada entre metges i infermers, estaria actuant 

sota uns criteris de seguretat més grans que els 
actuals.

I en què influeixen els canvis introduïts pel mi-
nistre Alonso, la CESM i l’OMC? Doncs, ho em-
boliquen més. En el moment actual i si el RD 
surt publicat en els termes que va ser aprovat al 
Consell de Ministres, perquè la infermera pogu-
és estendre la recepta, hauria de:
- trucar el metge, perquè fes el diagnòstic de 
l’abscés sacre;
- que aquest autoritzés en el seu ordinador la 
primera de les receptes d’analgèsic i antibiòtic;
- i que, a més, aquest confirmés la guia corres-
ponent a seguir.
I llavors, i només llavors, podria imprimir les re-
ceptes amb el seu nom i signatura, perquè el pa-
cient pogués acudir a la farmàcia a recollir-les.

I ara els pregunto, val la pena registrar-se com 
a prescriptor només per això? Tant rebombori 
de cursos, autoritzacions i registres per fer-ho 
més complicat que en el moment actual? Per 
això, em quedo com estic.

Vostès creuen que per poder dir que signem les 
nostres pròpies receptes, val la pena fer perdre 
el temps als pacients? Tantes voltes per poder 
prescriure un fàrmac, que al final aconseguim 
igualment, amb tan sols demanar-ho al com-
pany?

Al pròxim ministre li proposo una cosa més 
senzilla: derogui el RD i inclogui la paraula “in-
fermer” a la Llei del Medicament, allà on diu: 
“La recepta mèdica, pública o privada, i l’ordre 
de dispensació hospitalària són els documents 
que asseguren la instauració d’un tractament 
amb medicaments per instrucció d’un metge, 
un odontòleg o un podòleg, en l’àmbit de les 
seves competències respectives”.

I ja està, no hi ha més. No es compliquin 
la vida i no ens la compliquin als altres![]

Al pròxim ministre: 
derogui el RD i inclogui 
la paraula “infermer” a la 
Llei del Medicament
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CORRESPONDÈNCIA DEL 
TÍTOL DE DIPLOMAT A 
GRAU EN INFERMERIA

MITJANÇANT Resolució de la Direcció General 
de Política Universitària, es determina el nivell 
de correspondència al nivell 2 del Marc Espa-
nyol de Qualificacions per l’Educació Superior 
(MECES) del títol Universitari de Diplomat en 
Infermeria i que es correspon amb el nivell 6 del 
Marc Europeu de Qualificacions (EQF).

ACREDITACIÓ. La possessió per un 
titulat del nivell MECES corresponent quedarà 
ACREDITADA amb la mera referència de la pu-
blicació al BOE, presentada de forma conjunta 
amb el títol, segons queda ressenyat a l’art. 27 
del RD 967/2014 (BOE 22/11/2015).

NO ÉS OBLIGATORI sol·licitar una 
certificació explícita. No obstant això, qualsevol 
persona que ho desitgi i estigui en possessió 
del títol de Diplomat en Infermeria, pot sol-
licitar el seu certificat de correspondència de 
títol a través de la Seu Electrònica del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport.[]
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L’ACREDITACIÓ de la formació infermera va 
fer un important pas a Catalunya, gràcies al 
Conveni de Delegació de Funcions Públiques 
Pròpies, signat amb el Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, el passat 6 de 
novembre.

L’acord, concertat amb el Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), 
acredita la formació infermera continuada grà-
cies a l’ampli marge d’actuació que permet, 
a les Comunitats Autònomes, la Llei 44/2003 
d’Ordenació de les Professions Sanitàries.

En aquest sentit i abans de la fi de l’any, es 
constituirà una Comissió Mixta de Seguiment 
per impulsar, aplicar i avaluar el conveni.

FUNCIONS DELEGADES Així doncs, Boi Ruiz –
conseller de Salut i president del Consell Català 
de Formació Continuada de les Professions Sa-
nitàries– i Montserrat Teixidor –presidenta del 
CCIIC–  van subscriure el document que dele-
ga, en favor del Consell, les següents funcions 
públiques:

1) La gestió i seguiment del sistema d’acredi-
tació de la formació continuada dels professio-
nals de la infermeria, pel que fa les activitats i 
els programes formatius. 

Aquestes competències abasten:
• La recepció i registre de la sol·licitud.
• La gestió de la taxa pel servei d’acreditació.
• La verificació que la sol·licitud s’ajusta als re-
queriments, en especial, pel que fa a:
- Presentació en model normalitzat.
- Inclusió en la sol·licitud de la declaració d’in-
dependència dels continguts de l’activitat co-
mercial i de la tècnica d’avaluació a emprar.
- Tipus d’activitat susceptible de ser acreditada 
de manera que no inclogui continguts exclosos 
per consens en el si de la Comissió de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries, com 
per exemple els idiomes, la informàtica, les te-
ràpies naturals i les activitats d’autoajuda.

Catalunya 
avança en

Acreditació de
 la Formació 

Infermera 
Continuada

foto MISSATGES
Rafa Gimena
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• Tramesa de cada sol·licitud a un o més ava-
luadors independents, en funció de la comple-
xitat de cada activitat sotmesa a acreditació, i 
recepció dels seus informes i qualificacions. A 
més, si l’activitat ho requereix, es poden reca-
var altres opinions.
• Elaboració de la proposta de resolució de la 
sol·licitud d’acreditació amb expressió dels crè-
dits assignats a l’activitat i tramesa de la ma-
teixa a la Secretaria Tècnica del Consell Tècnic 
de Formació Infermera Continuada del Consell 
Català de Formació Continuada de les Professi-
ons Sanitàries (CCFCPS), per a la seva posterior 
elevació al departament competent en matèria 
de salut.

2) Pagament dels honoraris als avaluadors, 
així com d’aquelles altres despeses generades 
per la seva gestió.

3) Implementació d’auditories docents per 
avaluar la pertinença, adequació i impacte de 

les activitats de formació continuada acredita-
des, en aplicació dels plans d’auditoria i avalu-
ació proposats pel CCFCPS.

4) Realització d’informes tècnics en relació 
amb els recursos administratius que s’interpo-
sin davant el departament competent en matè-
ria de salut contra les resolucions d’acreditació 
de les activitats i els programes d’actuació en 
matèria de formació continuada dels professio-
nals infermers. Aquesta delegació no inclou la 
resolució de les sol·licituds d’acreditació de les 
activitats i programes formatius i la resolució 
dels recursos administratius que, en el seu cas, 
s’interposin, que corresponen al departament 
competent en matèria de salut.

ÚS DEL CATALÀ I LOGOTIP L’acord també es-
tableix que les activitats que es duguin a terme 
en el marc del conveni, es realitzaran, almenys, 
en català i incorporaran el logotip de la Gene-
ralitat de Catalunya.[]

(ARXIU) FORMACIÓ AL COL·LEGI OFICIAL 

D’INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA.



14  inf  DESEMBRE 2015   

biobancs

EL BIOBANC DE L’IRBLLEIDA EMMAGAT-

ZEMA MOSTRES BIOLÒGIQUES DE GRAN 

INTERÈS CIENTÍFIC DE DIVERSOS PROJEC-

TES D’INVESTIGACIÓ RELACIONATS AMB 

DIFERENTS MALALTIES, AMB UN OBJECTIU 

PRINCIPAL: FACILITAR, PROMOURE I DESEN-

VOLUPAR LA RECERCA BIOMÈDICA. 

ACTUALMENT, DISPOSA D’UNES 11.000 

MOSTRES DE TEIXIT CONGELAT PROVI-

NENTS DE 5.300 PACIENTS I UNES 70.000 

MOSTRES DE FLUIDS DE 3.300 PACIENTS, 

RECOLLIDES DES DE 2004 FINS EL DIA 

D’AVUI. AQUEST ESTOC DE MOSTRES BIO-

LÒGIQUES ESTÀ A DISPOSICIÓ DE QUALSE-

VOL INVESTIGADOR QUE EL SOL·LICITI.

EL BIOBANC DE L’IRBLLEIDA ÉS UN DELS 

SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE L’IRBLLEIDA 

I ESTÀ UBICAT A L’HUAV. S’ENCARREGA DE 

LA BONA GESTIÓ DE MOSTRES BIOLÒGI-

QUES DE L’HUAV, L’HUSM I LA UdL, COSA 

QUE EL CONVERTEIX EN UN PROJECTE CLAU 

PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA RECER-

CA CLÍNICA A LA REGIÓ SANITÀRIA DE LLEI-

DA. VA ENTRAR A FORMAR PART DE LA RED 

NACIONAL DE BIOBANCOS L’ANY 2010 I, 

ACTUALMENT, FORMA PART DE LA PLATA-

FORMA RED DE BIOBANCOS.
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EL COILL VA PATROCINAR la celebració del taller 
“La infermeria en els Biobancs i els Assaigs Clí-
nics”, celebrat el passat 18 de novembre, a La 
Llotja de Lleida, en el marc del Congreso de la 
Red Nacional de Biobancos.

El taller, coordinat per Maria Ruiz (Biobanc IRB-
Lleida), tenia com a objectiu donar a conèixer la 
implicació de la infermeria en els biobancs i en 
la coordinació d’un assaig clínic (vegeu pàgines 
21 a 30), i va estar dirigit per Verònica Martínez 
–infermera coordinadora d’Assaigs Clínics, IRB-
Lleida / HUAV– i Ikram Benabdelhak –infermera 
coordinadora d’Investigació i Assaigs Clínics del 
servei de Neurologia, IRBLleida / HUAV–.

El Congrés va registrar 200 inscrits, procedents 
de 15 comunitats autònomes que, sota el lema 
“Nous reptes i oportunitats dels biobancs en 

la investigació clínica”, van debatre sobre les 
novetats en aspectes normatius i organitzatius 
dels biobancs, gestió integral de mostres bio-
lògiques per a fer recerca, la importància del 
consentiment informat dels pacients, i la parti-
cipació dels biobancs en els assaigs clínics amb 
nous medicaments, entre d’altres. 

El congrés va estar organitzat per l’IRBLleida, el 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológi-
cas i la Plataforma Red Nacional de Biobancos; 
amb la col·laboració de la Universitat de Lleida, 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l’Hos-
pital Universitari Santa Maria, la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament de Lleida.

El congrés va constar de 13 comunicacions 
orals, uns 70 pòsters i la celebració de 6 tallers 
específics.[]

LA INFERMERIA EN ELS 
BIOBANCS I ELS ASSAIGS CLÍNICS

EL COILL VA 

PATROCINAR EL 

TALLER A LES 

INFERMERES 

COL·LEGIADES.
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Maite
Moreno

“Si no es torna 
als nivells d’inversió de 

fa tres anys, dintre de 
quatre, la investigació 

infermera espanyola 
baixarà de categoria”

e
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a PRESENTACIÓ 
DEL MÀSTER 
INTERUNIVERSITARI 
EN INVESTIGACIÓ 
EN SALUT
La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de 
la UdL va acollir la presentació de la pri-
mera edició del Màster Interuniversitari 
en Investigació en Salut, endegat conjun-
tament per la Universitat de Lleida (UdL) 
i la Universitat de Vic (UVic-UCC). L’acte, 
que va tenir lloc el 28 d’octubre, va comp-
tar amb l’assistència del Degà de la Facul-
tat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL, 
Joan Blanco i els coordinadors del Màster, 
Montserrat Gea de la UdL i Joan Carles 
Casas de la UVic-UCC. La presentació del 
màster va servir per donar la benvinguda 
i acollir els estudiants, un acte que va in-
cloure una conferència de la responsable 
de la Unidad de Investigación en Cuida-
dos de Salud (Investén-ISCiii) de l’Instituto 
de Salud Carlos III, María Teresa Moreno, 
que va parlar de “Com traslladem els re-
sultats de la investigació i evidencies a la 
pràctica clínica?”.

LA PRIMERA EDICIÓ del Màster Interuniversitari 
en Investigació en Salut és un projecte comú 

text Sara Bobet

MISSATGES
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de la UdL i la UVic-UCC que sorgeix gràcies a 
la cooperació entre ambdues universitats i que 
es presenta com l’evolució del Màster en Cièn-
cies de la Infermeria de la UdL, que va tenir la 
seva primera promoció el 2007. Aquest màster 
va derivar en el Màster d’Investigació en Salut 
i ara es transforma en un Màster de 90 crèdits 
repartits en dos cursos. Segons Montserrat 
Gea, aquests estudis han estat concebuts per 
“ser la porta d’accés, amb coneixement real, al 
Doctorat”. Gea va destacar que s’ha tingut en 
compte també que els estudiants puguin com-
binar la pràctica clínica amb el màster, cosa que 
era molt difícil de fer amb l’oferta anterior”. 
La coordinadora del màster va voler agrair als 
estudiants de la que serà la primera promoció 
la confiança dipositada i va destacar que hi ha 
més professors que alumnes, ja que són 25 les 
places oferides i 27 els docents implicats, un 
fet que va definir com a “un luxe”. Finalment, 
Montserrat Gea va explicar que el primer any es 
cursaran matèries troncals i que algunes especi-
alitats es cursen a Lleida, altres a Vic i n’hi haurà 
d’altres mixtes.

Per la seva banda, el coordinador del màster per 
la UVic-UCC, Joan Carles Casas, va manifestar 
“la il·lusió de veure tanta gent interessada en 
la recerca, sobretot tenint en compte que fa 
uns anys no era així”. Casas va incidir en la seva 
intervenció en el fet que la recerca serveix per 
millorar la pràctica clínica i, consegüentment, el 
nivell de la professió. En aquest sentit, Casas va 
destacar la col·laboració entre ambdues univer-
sitats que ha donat la possibilitat de fer realitat 
la realització d’aquest màster. En aquesta matei-
xa línia, el degà Joan Blanco va manifestar que 
el nou màster “és una aposta de futur que vol 
donar solucions acadèmiques”, motiu pel qual 
la seva durada serà de dos anys. Blanco va fer un 
breu recorregut per la història de la Facultat d’In-
fermeria de la UdL i va incidir en el creixement 
que ha experimentat des del seu naixement; 
un creixement que fa referència a l’augment 
de l’oferta i també al prestigi de les titulacions.

COM TRASLLADEM ELS RESULTATS DE 
LA INVESTIGACIÓ I EVIDENCIES A LA 
PRÀCTICA CLÍNICA? La Dra. María Teresa 
Moreno va impartir una conferència inaugural 
centrada en com traslladar l’evidència 

científica, obtinguda de la investigació, a la 
pràctica clínica. Moreno, que és al capdavant 
de la Unidad de Investigación en Cuidados en 
Salud del Instituto de Salud Carlos III des de 
fa més de vint anys, va explicar als alumnes 
que aquest màster els ensenyarà a passar del 
coneixement empíric al científic i va incidir en 
el fet que qualsevol treball d’investigació ha 
de millorar la salut de la població. “La pràctica 
clínica adequada ha de tenir una eficàcia 
provada en els pacients i això implica que les 
decisions han de tenir una base científica”, va 
explicar Moreno que va destacar que la pràctica 
clínica ha de ser de qualitat i, per tant, s’ha de 
buscar el model més eficaç. En aquesta mateixa 
línia argumental, la Dra. Moreno va animar els 
estudiants a llegir els informes d’investigació 
de forma crítica amb l’objectiu d’identificar 
aquelles intervencions que són efectives i així, 
implantar-les i obtenir els millors resultats. 
“No és ètic treballar amb alguna cosa que 
no té evidència científica demostrada”, va dir 
Moreno que també va voler incidir en la idea 
que “cal integrar la investigació en la pràctica 
clínica diària i aquesta serà la forma de salvar la 
distància que hi ha entre pràctica i recerca. I és 
que l’evidència científica proporciona autoritat 
per canviar la qualitat assistencial”, va dir.

La Dra. Moreno van donar una breu pinzellada 
d’alguns dels recursos, institucions i mecanis-
mes que són de coneixement imprescindible 
pels professionals de la infermeria que es de-
diquen a la investigació. Va esmentar l’Institut 
Joanna Briggs, el projecte d’implantació de les 
Guies de Bones Pràctiques (GBP) en Infermeria 
de la RNAO (Registeres Nurses’ Association of 
Ontario) i també va explicar l’existència dels 
Centres Compromesos amb l’Excel·lència per la 
implantació, avaluació i difusió de les GBP; una 
certificació que tenen actualment vuit centres 
a l’estat espanyol i n’hi ha vuit més, entre els 
quals el Consorci HUAV-HSM Facultat de Llei-
da, que es troben en el procés d’acreditació. 
Finalment, Moreno va parlar de l’existència de 
la Plataforma de recollida de dades CarEvID; un 
disseny que permet el registre on-line per facili-
tar la recollida i emmagatzematge de dades ne-
cessari per a posar en marxa la implantació de 
les GBP en Centres Compromesos amb l’Excel-
lència en Cures (CCEC).[]
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D’ESQUERRA A DRETA: 

MONTSERRAT GEA, JOAN BLANCO, 

JOAN CARLES CASAS I MAITE MORENO. 

text Sara Bobet

foto Raquel Gómez

MISSATGES

La Dra. María Teresa Moreno és responsa-
ble, des de fa vint-i-un anys, de la Unidad 
de Investigación en Cuidados de Salud 
(Investén-ISCIII) del Instituto Carlos III del 
Ministerio de Economía y Competitividad. 

Moreno és científic titular d’aquesta Unitat des 
del 2009 on va entrar després de gairebé tretze 
anys treballant com a infermera d’UCI i Atenció 
Primària. Infermera per la Universitat de Valla-
dolid, Màster de Ciència per la Universitat de 
Toronto, Doctora en Filosofia, Salut Pública i 
Epidemiologia per la Universidad Rey Juan Car-
los i amb una beca postdoctoral en Seguretat 
del Pacient i resultats en salut, María Teresa 
Moreno ens fa cinc cèntims sobre la salut de la 
investigació infermera a Espanya. 

Quins són els països capdavanters en el 
món de la recerca infermera? Els que més 
tradició han tingut sempre a nivell europeu 
són els països nòrdics, en concret Suècia, Dina-
marca i Finlàndica i, també Anglaterra. A nivell 
mundial han estat pioners Canadà i els Estats 
Units que són, ara mateix, els que més produc-
ció científica tenen. 

en
tre

vis
ta
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La investigació 
infermera és re-
cent o ja porta 
realitzant-se fa 
temps? No és 
una cosa recent. 
A Espanya, per 
exemple, es re-
munta a 25 anys 
enrere però, als 
Estats Units i Ca-
nadà les inferme-
res investiguen 
des de la dèca-
da dels seixan-
ta. Altres països 
s’incorporen en 
la dècada dels 
setanta. Per tant, 
fa cinquanta anys 
que les inferme-
res es dediquen a la recerca. De fet, ja hi havia 
revistes científiques d’infermeria en la dècada 
dels seixanta. 

Com està Espanya en aquest tema? Està-
vem millor del que estem ara a causa de les re-
tallades pressupostàries, però en general crec 
que estem bé, sobretot si ens comparem amb 
la resta de països europeus. És a dir, la tradició 
d’Anglaterra, països nòrdics, els Estats Units o 
Canadà és molt llarga i per tant, és molt difícil 
posar-nos al seu nivell. Per contra, crec que a la 
resta de països europeus no podem estar molt 
disgutats amb el lloc que ocupen, si bé és cert 
que si no es torna als nivells d’inversió que hi 
havia fa tres o quatre anys dintre de quatre o 
cinc anys haurem baixat, de ben segur, de ca-
tegoria. 

Cal desmitificar la creença que la infer-
mera no pot investigar sola, és a dir, que 
ha d’investigar al costat d’un metge? La 
infermera és autònoma en la investigació. De 
la mateixa manera que és autònoma per realit-
zar qualsevol pràctica clínica, és autònoma per 
investigar. Això no vol dir que segons quin pro-
blema s’aborda, s’hagi de fer de manera multi-
disciplinària. Això no significa que uns estiguin 
a les ordres dels altres sinó que, simplement, 
hi ha coses que s’han de respondre de mane-

ra conjunta i que 
ho lideri qui en 
aquells moments 
s’hagi fet la pre-
gunta objecte 
d’investigació i 
tingui necessitat 
de respondre-la. 

Això es té clar 
dins del col-
lectiu infer-
mer? Sí. Això es 
té molt clar. Una 
altra cosa serà 
com de vegades 
les circumstànc-
c o m p r o m e t e n 
aquesta claredat 
d’idees als pro-
fessionals d’infer-

meria. Però això ho tenen molt clar i no crec 
que hi hagi cap problema en això. 

Com motivaries als estudiants que finalit-
zen el seu Grau perquè es dediquessin a 
la investigació? Quan s’acaba la carrera, un 
ha de tenir molt clar quin serà el seu futur. Pot 
ser un futur clínic on la investigació estaria més 
relacionat amb el consum de la investigació i 
amb saber que és el que s’ha d’implantar en la 
pràctica clínica. Hi ha una altra via, que no és 
tant la pràctica clínica, que és la de la docèn-
cia i la investigació. Per això han de començar 
un camí que els permeti tenir habilitats, com-
petències i coneixements per fer investigació i 
fer docència. Però a la pràctica clínica, com a 
mínim, haurien de saber utilitzar la investigació 
i posar-la en pràctica a l’hora de donar i prestar 
cuidatges a la població. 

Cal més transversalitat entre les diferents 
sortides professionals de la infermeria? 
És important que no hi hagi diferència entre la 
pràctica clínica i la docència. Això passa, però, 
en totes les professions i són coses que a poc a 
poc estem pal·liant. Definitivament, la situació 
ideal seria que els docents, els investigadors i la 
gent que treballa en la pràctica clínica pogues-
sin estar junts. []

“Les infermeres de pràctica
clínica han de saber utilitzar la 

investigació i posar-la en pràctica
en el cuidatge a la població”
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Infermeres 
que investiguen 

nous medicaments

Professionals a la Unitat 
d’Assaigs Clínics de l’Hospital 

Arnau de Vilanova 
i l’IRBLleida
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LA COMERCIALITZACIÓ d’un nou fàrmac impli-
ca molts anys d’investigació i una forta inversió 
econòmica. Perquè un medicament arribi al pú-
blic en general ha de demostrar màxima eficà-
cia i seguretat a curt i llarg termini. Ha de provar 
que té efectes secundaris nuls o menyspreables 
en relació als seus beneficis i, si és possible, 
ha de ser d’administració i conservació fàcil. 
El camí doncs, és llarg i comença amb l’estudi 
de la malaltia i la identificació dels components 
moleculars que s’amaguen darrere la dolença 
o el procés biològic. Un cop identificats, cal 
trobar un compost capaç de modificar la seva 

activitat, cosa que es fa amb assaigs robotit-
zats per passar després a la fase dels estudis 
preclínics; uns estudis que es realitzen amb un 
mínim de dos models animals i pretenen avalu-
ar la seva activitat biològica. Aquesta fase dura 
tres o quatre anys i només un de mil compostos 
passa a la següent etapa: els assaigs clínics. 

Els assaigs clínics consten de tres fases que s’ini-
cien després de l’aprovació de l’Agència Euro-
pea dels Medicaments (EMEA) o de la Food and 
Drug Administration (FDA) dels Estats Units. En 
la fase I, que dura un o dos anys, es valida la 

NOU INFERMERES FAN 
RECERCA EN LES DIFERENTS 
UNITATS D’ASSAIGS CLÍNICS 
DE L’HUAV-IRBLleida

text Sara Bobet

foto Àlex Caus

MISSATGES
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seguretat i eficàcia del compost en persones 
voluntàries sanes i es determina la millor ruta 
d’administració o l’existència d’efectes adver-
sos. En la fase II de l’assaig, a la qual només 
passarà un de cada tres compostos, s’establirà 
l’eficàcia real del fàrmac en grups homoge-
nis de pacients voluntaris amb la malaltia. En 
aquest estadi es definirà la dosi mínima efectiva 
i la màxima tolerada i es monitoraran detalla-
dament possibles efectes adversos. Dos de cada 
tres compostos passaran a la Fase III, estadi en 
què es determinarà l’eficàcia en un ampli es-
pectre de la població i que durarà de dos a 
quatre anys. Després d’una avaluació minucio-
sa dels resultats, l’EMEA o l’FDA dictaminen si 
el fàrmac és apte per la seva comercialització. 
En cas afirmatiu, el treball continua amb la Fase 
IV on s’estudien els efectes a llarg termini o la 
possible aparició de nous efectes secundaris en 
els pacients que reben el medicament. 

La recerca clínica és bàsica en la medicina ac-
tual i, per això, l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida (HUAV) i l’Institut de Re-
cerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré 

(IRBLleida) treballen conjuntament en aquest 
camp. Ambdues institucions col·laboren en la 
recerca finançada per la indústria farmacèutica 
(assaigs clínics dependents), així com en la que 
no rep cap finançament d’aquesta indústria 
(assaigs clínics independents) i en l’anomenada 
recerca pròpia (tesis doctorals). 

En el desenvolupament d’un assaig clínic s’han 
d’assumir molts rols i, justament, molts d’ells 
poden ser realitzats per professionals de la in-
fermeria. Responsabilitats com Coordinador 
de l’Estudi –Study Coordinator (SC)–, Gestor 
de Dades –Data Manager (DM)–, Infermera de 
l’Estudi –Study Nurse (SN)–, Tècnic de Labora-
tori –Lab Technician (LT)– o Monitora –Clinical 
Research Associate (CRA)–, poden ser respon-
sabilitat d’infermeres. Aquest és el cas de les 
nou infermeres d’assaigs clínics contractades 
per l’IRBLleida que treballen dins l’HUAV i que 
realitzen assaigs clínics de Fase II i de Fase III. 
Són la Laura Barta, la Marta Agustí, l’Amàlia 
Gené, l’Ikram Benabdelhak, la Irene Garcia, la 
Verònica Martínez, la Raquel Martí, la Núria Na-
varro i l’Antònia Ledesma. 



24 inf DESEMBRE 2015 

recerca

M
A

RT
A

 A
gu

st
í

LA
U

RA
 B

ar
ta

RA
Q

U
EL

 M
ar

tí



2015 DESEMBRE inf 25

re
ce

rc
a“Nosaltres som les que estem en contacte amb el pacient. 

Aquesta relació estreta fa que ens sigui més senzill detectar les 
seves situacions, actituds, signes o símptomes”
IR
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La revista INF va parlar amb elles per do-
nar a conèixer una mica la tasca d’aques-
tes infermeres pioneres a Lleida. 

entrevista
La Unitat d’Assaigs Clínics de l’IRBLleida 
dóna suport als grups de recerca clínica 
de l’esmentat institut. En què consisteix 
aquest suport? La Unitat d’Assaigs Clínics es 
divideix en diferents especialitats o serveis que 
fan recerca. Cadascuna d’aquestes especialitats 
disposa d’una unitat formada per un o més 
investigadors principals (IP) –que pot ser el 
cap del servei o qualsevol metge del mateix 
servei-, uns subinvestigadors (metges del 
mateix servei) i un equip de coordinadors que 
donen suport per portar a terme el protocol 
d’un assaig clínic. Cal destacar que una 
infermera pot ser Investigadora Principal (IP) 
d’un assaig clínic que no sigui un medicament 
(per exemple, d’un assaig que vulgui comparar 
un procediment d’infermeria innovador amb 
el que es fa habitualment). Pel que fa al rol 
de coordinador d’assaigs clínics, aquest pot 
ser assumit per biòlegs (com en el cas del 

Servei d’Oncologia de l’HUAV) que estan 
acompanyats d’una infermera que realitza el 
rol concret d’infermeria o bé; poden coordinar 
els assaigs clínics d’infermeria desenvolupant, a 
més de la seva tasca d’infermeria, les diferents 
tasques que es requereixen, com per exemple, 
registrar les dades obtingudes dels pacients 
a una plataforma informàtica (rol de Data 
Manager), processar les mostres de sang i orina, 
programar als pacients les visites indicades al 
protocol, etc. Tots aquests procediments tenen 
l’objectiu principal de facilitar la recerca als 
investigadors principals i als subinvestigadors 
–metges del servei-, deixant les valoracions 
mèdiques i de reclutament de pacients als 
mateixos investigadors. Anys enrere era el 
mateix metge qui assumia aquestes tasques o 
bé depenia d’infermeria assistencial per poder 
desenvolupar-ne algunes. A poc a poc, s’han 
anat creant unitats que han donat aquest suport 
als investigadors per facilitar poder compaginar 
l’activitat assistencial amb la recerca. 

Quantes infermeres de recerca hi ha en les 
diferents unitats? En total som nou inferme-
res d’assaigs clínics contractades per l’IRBLleida 
i que treballem ubicades a l’HUAV de Lleida. 
Som infermeres coordinadores que assumim els 
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nager i Study Coordinator. A la primera planta 
de l’hospital es troba la Unitat d’Assaigs Clínics 
d’Oncologia i el Servei Científic-Tècnic Farma 
que coordina una miscel·lània de serveis que no 
disposen d’equip d’infermeria propi com po-
den ser els assaigs clínics del Servei d’Endocri-
nologia i Nutrició i altres serveis com Medicina 
Interna, Pneumologia, UCI, Vascular, Malalties 
Infeccioses. . . A la sisena planta hi ha la Unitat 
d’Assaigs Clínics de Cardiologia i també la de 
Neurologia. 

La realització d’assaigs clínics és impor-
tant per identificar teràpies noves, per 
millorar resultats o per detectar efectes 
secundaris dels tractaments, entre altres 
coses. Quin paper tenen les infermeres en 
els assaigs que feu i quines funcions fan? 
Nosaltres som les que estem en contacte amb 
el pacient, sigui com infermera de recerca o de 
pràctica clínica habitual o assistencial. Aquesta 
relació estreta fa que ens sigui més senzill de-
tectar situacions, actituds, signes o símptomes 
que presenten aquests pacients i també com-
porta que sigui més fàcil per a ells parlar amb 
nosaltres que amb un facultatiu. Pel que fa a les 
nostres funcions, com a infermeres de recerca 
observem els possibles esdeveniments adversos 
(futurs efectes adversos reflectits en el prospec-
te, depenent si són estadísticament significa-
tius), siguin relacionats o no amb el fàrmac en 
investigació (com per exemple, mal de cap o 
una erupció cutània). Hem de registrar-los en 
la història clínica i notificar-ho a l’Investigador 
Principal i subinvestigadors. D’altra banda, 
realitzem tots els procediments d’infermeria 
que siguin necessaris per a cada assaig clínic. 
Aquests procediments estan descrits en cadas-
cun dels diferents protocols. Val a dir que, com 
a infermeres coordinadores d’assaigs clínics, 
ens encarreguem de coordinar a tot l’equip in-
volucrat en l’assaig. Això significa definir molt 
bé els rols que farà cada professional envers el 
pacient. En aquest sentit, és també la nostra 
responsabilitat programar les visites dels paci-
ents dins del marge de temps que cada proto-
col estableix. Cal dir que un pacient que parti-
cipa en un assaig clínic és visitat pels metges i 
l’equip investigador més vegades de les que ho 
seria a la pràctica clínica habitual. 

Com es recluten els pacients pels assaigs 
clínics? N’hi ha suficients? Tenen alguna 
compensació? Depèn del tipus d’assaig que 
es realitzi. Els pacients han de complir tots els 
criteris d’inclusió i cap dels criteris d’exclusió. 
Aquests criteris d’elegibilitat d’un pacient estan 
descrits en cadascun dels diferents protocols. 
El metge investigador s’encarregarà de selec-
cionar als pacients i oferir-los de participar en 
l’assaig clínic. Per convidar-los a participar se’ls 
ofereix el Full d’Informació al Pacient (FIP) i el 
Consentiment Informat (CI). En el moment que 
el pacient signa aquest CI davant del metge és 
ja participant en l’assaig clínic i es comencen 
a realitzar els procediments, tant mèdics com 
d’infermeria, que indica el protocol. Cal dir, 
però, que firmar un CI no és firmar un con-
tracte. El pacient pot retirar el consentiment en 
qualsevol moment i decidir no participar més 
sense que, per aquest motiu, rebi un tracte pro-
fessional diferent. 

Els assaigs clínics que s’ofereixen al HUAV de 
Lleida també s’estan fent al mateix temps en 
altres hospitals, tant nacionals com d’altres paï-
sos. Aquest fet és positiu perquè no cal viatjar a 
una altra part del món per rebre un tractament 
innovador que, cal recordar, encara ha de de-
mostrar-se segur i eficaç per poder ser comerci-
alitzat. I és que, per assolir la mostra estadística 
de pacients necessaris es realitza el mateix as-
saig a molts hospitals d’arreu del món. Cal dir, 

“Per assolir la mostra 
estadística de pacients 
necessaris per demostrar 
que un tractament és 
segur i eficaç per poder 
ser comercialitzat, 
es realitza el mateix 
assaig a molts hospitals 
d’arreu del món”
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a més, que si l’assaig clínic preveu moltes visites 
a l’hospital i de molta durada és possible que el 
promotor de l’assaig (la indústria farmacèutica 
que el desenvolupa i el finança) contempli pagar 
al participant aquells dies que no podrà anar a 
treballar per estar a l’hospital realitzant-se totes 
les proves establertes al protocol. Finalment, les 
infermeres coordinadores ens encarreguem de 
gestionar –en els casos que es contempla a la 
memòria econòmica de l’assaig– que el promo-
tor assumeixi les despeses del pacient de trasllat 
a l’hospital i esmorzar. 

L’actuació d’una infermera en un assaig 
clínic primer se centra en aspectes de ges-
tió i coordinació de l’estudi i, en una se-
gona fase, la seva actuació es basa en les 
cures d’infermeria. Segons això, quines 
són les característiques que ha de tenir 
una infermera de recerca per treballar en 
la Unitat d’Assaigs Clínics? Segons el servei 
en el qual es trobi la infermera realitzarà unes 
tasques o unes altres. Oncologia engloba apro-
ximadament el 65% d’assaigs clínics que es 
realitzen actualment a l’HUAV i la infermera re-
alitza només els procediments d’infermeria, ja 
que hi ha un equip de coordinadors que assu-
meixen les altres tasques. Pel que fa referència a 
la resta de serveis, la infermera assumeix la co-
ordinació dels assaigs, responsabilitzant-se no 
només del rol de Study Nurse, sinó també del 
de Data Manager i Lab Technician. La principal 
tasca, però, en totes les feines és la coordinació 

o organització de les feines que s’han de realit-
zar i, per això, és important la coordinació de 
tots els membres de l’equip i deixar clares qui-
nes són les seves funcions en cada assaig. Com 
a coordinadores revisem també la caducitat del 
material que ens envia el promotor (com per 
exemple, els kits de laboratori). En conclusió, 
diríem que per poder treballar com a infermera 
de recerca en assaigs clínics és imprescindible 
ser Diplomada Universitària en Infermeria o 
tenir el Grau en Infermeria i Màster. Cal tenir 
coneixements d’anglès, informàtica, facilitat 
de comunicació, flexibilitat horària, facilitat en 
aprendre noves tasques, nous procediments i 
noves eines informàtiques. S’ha de ser ordena-
da, saber coordinar diferents feines a la vegada, 
saber fer autocorreccions i autocrítica. 

Des d’aquest curs 2015-2016, els alum-
nes de 4t curs del Grau d’Infermeria de 
la UdL poden fer pràctiques en la Unitat 
d’Assaigs Clínics. Quants estudiants po-
den sol·licitar-ho i quines tasques faran? 
En primer lloc, voldríem dir que la idea d’ofe-
rir-nos com a servei perquè els estudiants de 4t 
del Grau d’Infermeria puguin fer pràctiques a 
assaigs clínics va sorgir de les mateixes infer-
meres, l’any 2014, i és una proposta pionera 
del Grau d’Infermeria de la Universitat de Lleida 
(UdL). El nostre objectiu era donar a conèixer la 
nostra feina i mostrar als estudiants una sortida 
laboral desconeguda per la majoria. Per això, 
vam contactar amb la Supervisora de Docència i 
Formació d’Infermeria de l’HUAV, Teresa Pedrol, 
que ens va suggerir les pautes a seguir. Des-
prés vam contactar amb el Degà de la Facultat 
d’Infermeria de la UdL, Dr. Joan Blanco; el di-
rector de l’IRBLleida, Dr. Xavier Matias-Guiu i el 
Cap de Servei de Farmàcia de l’HUAV, Dr. Joan 
Antoni Schoenenberger). Després d’un any de 
gestions, la proposta del grup d’infermeres 
d’assaigs clínics és una realitat. 
El curs acadèmic 2015-2016 ha estat el primer 
a oferir aquesta possibilitat i, sorprenentment, 
les 7 places oferides han estat cobertes. En ser 
el primer any, també per nosaltres, es va decidir 
que el període de pràctica fos d’un mes. Qua-
tre setmanes que comencen amb dos dies en 
els quals s’aprofundeix en coneixements teòrics 
perquè es familiaritzin amb l’assaig clínic i la 
nostra feina. Tot seguit, ja poden realitzar els 

“La idea d’oferir-nos 
com a servei perquè els 

estudiants de 4t del Grau 
d’Infermeria puguin fer 

pràctiques a assaigs clínics 
va sorgir de les mateixes 

infermeres, l’any 2014, i és 
una proposta pionera del 

Grau d’Infermeria 
de la UdL”
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diferents procediments d’infermeria que es rea-
litzen segons cada protocol. Per exemple, poden 
veure com s’introdueixen les dades dels procedi-
ments de cada visita als diferents Quaderns de 
Recollida de Dades electrònics (QRDe), realitzen 
funcions de tècnics de laboratori (aprenen a pro-
cessar les mostres de sang i orina), aprenen en 
què consisteix un protocol i també veuen com 
s’extrau la informació necessària per dur a terme 
els procediments d’infermeria en cadascuna de 
les visites. 

Pots explicar-nos algun dels assaigs que es-
teu fent actualment? En quina fase us tro-
beu? Com a norma general, realitzem assaigs de 
Fase II i Fase III. Cal destacar que, d’ençà que es 
comença a estudiar un possible fàrmac fins a la 
seva comercialització, poden passar més de deu 
anys. Darrere d’un prospecte (per exemple el de 
l’Ibuprofèn) hi ha molts professionals i, en espe-
cial, molts pacients que l’han provat i han col-
laborat perquè surti al mercat en aquella dosi, 
en aquella pauta. . . perquè la seva eficàcia i se-
guretat és major que els seus possibles efectes 
adversos (descrits al prospecte). Contestant a la 
pregunta, les infermeres d’assaigs clínics de l’IRB-
Lleida que treballem dins de l’HUAV fem assaigs 

clínics de quimioteràpies innovadores (que han 
donat bons resultats en fases prèvies), de medi-
caments per insuficiència cardíaca, per malalties 
infecciones, noves insulines per pacients amb di-
abetis. . . Aquests fàrmacs en investigació poden 
sortir al mercat o no (seria el cas quan es demos-
tra que no són eficaços o segurs o que no produ-
eixen millores significatives amb els tractaments 
que ja estan comercialitzats). Si d’aquí a uns anys 
algun dels fàrmacs en investigació que estudiem 
surt al mercat, la nostra feina es veurà reflectida. 

Com exposaries a un estudiant d’infermeria 
que treballar en assaigs clínics pot ser una 
sortida laboral atractiva? Quan acabes la car-
rera vols treballar en serveis on poder aprendre 
moltes tècniques (UCI, urgències, quiròfan. . . ). 
Una infermera d’assaigs no desenvolupa tècni-
ques d’infermeria complexes perquè realitzem 
extraccions de sang, instaurem vies perifèriques, 
fem electrocardiogrames, procedim al mesura-
ment de les constants vitals. . . El que sí que és 
cert és que vivim experiències que no podríem 
viure si no ens dediquéssim a aquesta feina (com, 
per exemple, tenim l’oportunitat de viatjar o as-
sistir a reunions d’investigadors que es fan arreu 
d’Europa. En aquesta línia, una infermera també 



N
Ú

RI
A

 N
av

ar
ro

30 inf DESEMBRE 2015 

recerca

pot realitzar tasques de monitoratge (rol de 
monitora), és a dir, pot visitar els centres que 
porten a terme l’assaig clínic del promotor (que 
és qui la contracta) i revisar tots aquells proce-
diments que realitzen les infermeres de l’assaig 
i que estan contemplats al protocol. En aquest 
cas, la monitora no realitza cap procediment 
específic d’infermeria però és una tasca pro-
fessional important. En definitiva, creiem que 
esdevenir infermera de recerca d’assaigs clínics 
és una sortida professional amb moltes gratifi-
cacions laborals i, també, personals.[]

UNITAT D’ASSAIGS CLÍNICS 
DE L’HUAV-IRB Lleida

INFERMERES COORDINADORES 
Rol Study Nurse + Data Manager

CARDIOLOGIA (Cap de Servei: Dr. 
Worner)

LAURA BARTA SANCHO
MARTA AGUSTÍ FERNÁNDEZ

AMÀLIA GENÉ CASTELLÀ

 NEUROLOGIA (IP Dr. Purroy)
IKRAM BENABDELHAK ABBOU

SERVEI 
CIENTÍFIC-TÈCNIC FARMA 
(Cap de Servei de Farmàcia: 

Dr. Schoenenberger)
Miscel·lània de coordinació de serveis 

que no disposen d’infermera de 
recerca en nòmina. 

IRENE GARCÍA CANTARIÑO
VERÓNICA MARTÍNEZ FABRA

ENDOCRINOLOGIA 
(Cap de Servei: Dr. Lecube)

RAQUEL MARTÍ CABÚS

INFERMERES
Rol exclusiu Study Nurse

ONCOLOGIA (Cap de Servei: Dra. 
Salud)

NÚRIA NAVARRO VINUESA 
Back up (substituta)

ANTONIA LEDESMA ARCAS 
Back up de N. Navarro

“Aquesta és una feina 
amb moltes gratificacions 

laborals i personals”



2015 DESEMBRE inf 31

his
tò

ria
HISTÒRIA 
DE LA 
INFERMERIA
CARME TORRES, professora emèrita 
del Departament d’Infermeria de la Universitat 
de Lleida, ens fa un recorregut pels deu 
anys del Grup FEBE i la història de les 
Infermeres de Guerra a Catalunya. 

FLORENCE NIGHTINGALE

Florència 1820 - Londres 1910
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2015, MEMBRES ACTUALS DEL GRUP FEBE. 

10 Anys del Grup FEBE 
i les seves aportacions a la 

història de la infermeria
per CARME TORRES PENELLA



2015 DESEMBRE inf 33

his
tò

ria
MEMBRES DEL GRUP
Barceló, Josep (URV); Bardallo, Mª Dolores (EUI 
del Mar); Domingo, Almerinda (UdG); Fargues, 
Isabel. (EUE Sant Pau); Fernández, Lidia (EUI 
Gimbernat); Galbany, Paola. (UAB); Gállego, 
Gloria. (EUI Illes Balears); Martínez, Laura (EUI 
Sant Joan de Déu); Mezquita, Carme; Olivé, 
M. Carme. (UB); Palau, Roser; (QCCH; London) 
Pallarés, Àngela. (URL); Ramió, Anna; (EUI Sant 
Joan de Déu); Rodero, Virtudes. (URV); Roman, 
Eva Maria (EUI Sant Pau); Sadurni, Cinta (UVIC); 
Sánchez, Guadalupe. (EUIT); Tejero, Lorena. 
(UdL); Torres, Carme. (UdL); Travesset, Olga. 
(EUI Andorra); Valls, Roser (UB); Santos, Susana 
(ESCS Tecnocampus Mataró) Vila, Carme. (URL); 
Vila, Inés. (EUI Andorra); Valiente, Carme (EUCS 
Manresa); Vives, Carme (URV). 

RESUM

EL GRUP FEBE per a l’estudi i investigació de 
la Historia de la Infermeria de Catalunya, les 
Illes Balears i Andorra, inicià la seva trajectòria 
el 2005 amb el doble propòsit de consensuar 
l’aprenentatge universitari de la Història de la 
Infermeria i potenciar la investigació. Després 
de 10 anys de recorregut s’ha revisat la produc-
ció científica del grup amb l’objectiu de des-
criure i donar a conèixer les contribucions més 
destacades realitzades durant aquest temps. 

Aquesta revisió constata una amplia activitat 
científica que resta plasmada en nombrosos 
articles, llibres, tesis doctorals i participacions 
en congressos i projectes d’investigació, que ha 
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2005, MEMBRES 

FUNDADORES DEL GRUP FEBE. 

contribuït a la transformació de la disciplina en 
aquest període.

ABSTRACT

The Febe Group for the study and research of 
the History of Nursing in Catalonia, Balearic Is-
lands and Andorra, began his career in 2005, 
with the dual purpose of agreeing university 
teaching of History of Nursing and enhance its 
research. After 10 years of work, it has been 
reviewed the scientific production of the group 
in order to describe and publicize the contribu-
tions made during this period. This review no-
tes a wide scientific activity that is reflected in 
numerous articles, books, PhD thesis and par-
ticipation in conferences and research projects 
that have contributed to the transformation of 
the discipline in this period. 

PARAULES CLAU

Història de la Infermeria, Aprenentatge de la 
Infermeria, Investigació de la Infermeria. 

KEY WORDS

History of Nursing, Nursing education, Nursing 
research. 

INTRODUCCIÓ

El Grup FEBE sorgeix l’any 2004 per iniciati-
va de la Dra. Roser Valls i un grup de docents 
d’Història de la Infermeria de les escoles univer-
sitàries de Catalunya, les Illes Balears i Andor-
ra amb l’objectiu de consolidar la matèria de 
Historia de la Infermeria en els àmbits docents 
i d’investigació, aprofitant el canvi de paradig-
ma ensenyament-aprenentatge que suposava 
l’Espai Europeu d’Educació Superior. L’elecció 
del nom es realitza en record de la primera 
diaconessa-infermera de la història que apareix 
en la literatura escrita, emfatitzant així la im-
portància de les evidències documentals com a 
font per a l’estudi de la disciplina. El grup es va 
donar a conèixer per primera vegada fora del 
seu territori en el III Congreso Internacional y 
VIII Nacional de Historia de la Enfermería cele-
brat a Saragossa en 2005. Actualment formen 
part del grup docents dels 16 centres universi-
taris en els quals s’imparteix el Grau d’Inferme-

El grup Febe  inicià 
la seva trajectòria el 
2005 amb el doble 

propòsit de consensuar 
l’aprenentatge 
universitari de 

la Història de la 
Infermeria i potenciar 

la investigació
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ria a Catalunya, les Illes Balears i Andorra. Els 
objectius del grup presents en la seva evolució 
al llarg d’aquests anys i pels que els seus mem-
bres continuen treballant, se centren a donar 
visibilitat a la història de l’evolució de les cures 
en el currículum formatiu de l’estudiantat de 
Grau d’Infermeria i investigar l’evolució de les 
cures infermeres en els territoris on aquestes 
s’emmarca. A llarg termini un dels objectius 
que es planteja és el d’obtenir el reconeixement 
consolidat en investigació. 

OBJECTIU

Descriure i donar a conèixer les contribucions 
del Grup FEBE a la història de la professió des 
de 2005 fins desembre del 2015.

METODOLOGIA

Revisió bibliogràfica i curricular del Grup FEBE 
amb la recopilació i anàlisi de l’activitat docent 
i científica relacionada amb la història de la in-
fermeria realitzada des de 2005 fins a desem-
bre del 2015. 

RESULTATS

En els últims anys, el Grup FEBE ha generat 
activitat científica molt diversa i el seu centre 
d’interès ha estat l’estudi i aprofundiment de 
la història de les cures; activitats que han que-
dat plasmades en més de 10 articles en revistes 
especialitzades, en més de 12 publicacions de 
llibres o capítols de llibres, en la participació i 
organització de congressos d’història de la in-
fermeria, tant nacionals com internacionals i en 
la defensa de 10 tesis doctorals dins de l’àmbit 
de la història de les cures; a més el grup ha estat 
implicat en 4 projectes d’investigació finançats. 

2015: MEMBRES 

DEL GRUP FEBE AL 

CONGRÉS D’HISTÒRIA 

DE LA INFERMERIA, A 

SANTANDER.

2009: LIDIA FERNÁNDEZ, PAOLA GALBANY I ROSER VALLS, A LA 

TROBADA DE PROFESSORAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT. 
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Enfermería Clínica 2008; 18(1): 26-34. 

• Galbany-Estragués P, Fernández-Donaire L, 
Valls-Molins R. Valoració dels estudiants de 
l’assignatura “Visió literària de l’evolució de les 
cures infermeres”. Àgora Infermeria 2010; 4 
(1): 5-8. 

• Tejero L, Torres C. La profesionalización de la 
enfermería en Lleida a partir de las Hijas de la 
Caridad. Cultura de Cuidados. 2011; 3er. cua-
trimestre. Año XV. (31). 

• Miró M, Gastaldo D, Gállego G. Spanish Nur-
sing under Franco. Reinvention, Modernization 
and Repression (1956-1976). Nursing Inquiry 
2012; 19(3): 270-80. 

• Torres Penella C, Ramió Jofre A, Valls Molins 
R. Guerra, hambre y aventura en la vida de Cán-
dida Sala, enfermera de Cruz Roja. Cultura de 
los cuidados. 2012; 3er. cuatrimestre año XVI 
(34): 20-31. 

2010: EL GRUP FEBE AL 

CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA 

INFERMERIA, A BARCELONA. 



38 inf DESEMBRE 2015 

història

• Tejero L, Torres C. Las competencias de enfer-
mería en el “Spital de la Ciutat de Leyda” del 
siglo XV. Temperamentvm 2012, 16. 

• Galbany Estragués P., María Teresa Manent 
Argelaguet: enfermera en el Sanatorio del Es-
píritu Santo durante la posguerra. Tempera-
mentvm 2013; (17). 

• Galbany-Estragués P. Pilar Argelès Massó: en-
fermera pionera en Cataluña por su labor en 
la gestión de cuidados. Temperamentvm 2014; 
(19). 

• Galbany-Estragués P., Evolución de los cuida-
dos enfermeros en el Hospital de l’Esperit Sant 
de Santa Coloma de Gramanet. 917-2010. 
Temperamentum 2014; (9). 

• Galbany-Estragués P., Nursing Care in Tuber-
culosis Patient at Spanish Sanatorium, 1943-
1975. Rev Latinoamericana de Enfermagem. 
2014; 22(3): 477-483. 

LLIBRES

• Manuals d’obstetrícia i ginecologia en la Bi-
blioteca del Col·legi Oficial d’Infermeria de Ba-
lears (1833-1930). Contingut i discurs. Dins: 
Actes de la VIII trobada d’Història de la Ciència 
i de la Tècnica. Barcelona: Societat Catalana de 
la Ciència i de la Tècnica; 2006: 215-221. 

• El discurso feminista en la construcción de la 
identidad profesional de las enfermeras en Es-
paña (1956-1976) Dins: Los feminismos como 
herramientas de cambio social. Vol. 1, (Mujeres 
tejiendo redes históricas, desarrollos en el es-
pacio público y estudios de las mujeres) 2006: 
247-261. 

• La Història de la Infermeria en el context de 
l’Espai Europeu d’Educació Superior. Vivència 
d’un canvi. Servei de Publicacions Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2007. 

• La Historia de la Enfermería en el contexto 
del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Vivencia de un cambio. Servei de Publicacions 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2008. 
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• Infermeres catalanes a la Guerra Civil espa-
nyola. Publicacions i edicions de la Universitat 
de Barcelona, 2008. 

• L’Ensenyament de les Ciències a les Illes Ba-
lears des de la Conquista fins a la Guerra Civil. 
Palma: Govern de les Illes Balears. Conselleria 
de Salut i Consum. Direcció General d’Avalua-
ció i Acreditació; 2008. 

• Una dona controvertida. Dins: Manacor. Fets 
i protagonistes. VI Jornades d’estudis locals de 
Manacor. Manacor: Ajuntament de Manacor; 
2011: 325-340

• Primeros pasos para la adopción del concepto 
de salud global: las Conferencias Sanitarias In-
ternacionales. Pere Felip Monlau representante 
sanitario español en las tres primeras conferen-
cias (1808-1871). En: Actas del XV Congreso 
de la Sociedad Española de Historia de la Me-
dicina. Transmisión del conocimiento médico e 
internacionalización de las prácticas sanitarias: 
una reflexión històrica. Universidad de Castilla-
La Mancha: Ciudad Real; 2011: 57-60. 

• 25 anys de vida de l’Escola d’Infermeria de la 
Universitat de Lleida. Dins: Facultat d’Infermeria 
de la Universitat de Lleida. 25 anys treballant 
amb cura. 2011: 53-72. 

• Infermeres: Cuidar en temps de guerra. Dins: 
Ed. Memorial Democràtic. Llums enmig la bar-
bàrie. Memòries sobre el salvament de vides 
durant la Guerra Civil a Catalunya. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya; 2013: 160-179. 

• Atenció d’infermeria de les Germanes de la 
Caritat de Sant Vicenç de Paül (GCSVP) a la po-
blació de Manacor (1928-1932). Dins: Art i So-
cietat. VII Jornades d’Estudis Locals de Mana-
cor. Manacor: Ajuntament de Manacor; 2013: 
279-292. 

• Al Servicio de las ideas. Religiosas y militantes. 
Dins: Al servicio de las ideas. La Enfermería en 
los Procesos Populares de Liberación en Iberoa-
mérica. Ediciones Suárez, Argentina. 2013. 

• Competències en la gestió de les Filles de la 
Caritat a l’Hospital de Lleida (1792-1812). Dins: 
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XVII Encuentro Internacional de Investigación 
en Cuidados. Instituto Carlos III. Unidad de 
Investigación en Cuidados de Salud (Investén- 
isciii). Madrid, 2013. 

• Agrupaciones de enfermería para atender 
la salud comunitaria de Lleida en el siglo XIX. 
Dins: El asociacionismo en la enfermería y su 
influencia en el desarrollo de la profesión. 150 
años de historia del Colegio de Enfermeras de 
Madrid. Madrid; Colegio Oficial de Enfermería 
de Madrid. 2013. 

• Aproximación histórica al origen de los cuida-
dos en el paleolítico. Una aportación histórica y 
antropológica desde la narrativa de J. M. Auel. 
Publicia, 2014. 

• 25 anys d’Història de L’Escola d’Infermeria de 
la Universitat d’Andorra. Andorra. Universitat 
d’Andorra. 2014. 

• Enfermeras de Guerra. Ediciones San Juan de 
Dios. Campus Docent. 2015. 

• “Sis segles d’assistència hospitalària a Barce-
lona: de Santa Creu a Sant Pau”. Fundació Pri-
vada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
2015. 

PROJECTES FINANÇATS

a. Beca AGAUR: Les infermeres catalanes a la 
Guerra Civil. 

b. Beca COIB: Aportacions d’Infermeres catala-
nes a la integració a la Universitat. 

c. Gloria Gállego Caminero ha participat com 
investigadora col·laboradora en diversos pro-
jectes finançats pel FIS i el Plan Nacional I+D+I. 

d. Ajuda Programa Nacional I+D+i: Historia, 
Memoria y Justicia: los espacios de duelo y me-
moria de las víctimas de la violencia franquista. 

e. Beca Lucius Licinius Sura a Josep Barceló pel 
projecte: Poder local, govern i assistència públi-
ca: L’hospital de Sant Pau i Santa Tecla, que serà 
publicat a la col·lecció Els llibres del Consell.
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S’han presentat més de 40 comunicacions i 
pòsters a congressos i jornades d’àmbit nacio-
nal i internacional: 

2005: III Congreso Internacional y VIII Congre-
so Nacional de Historia de la Enfermería. Za-
ragoza; IV Congreso Internacional de la Asoci-
ación Universitaria de Estudios de las Mujeres 
(AUDEM) Palma de Mallorca; The Australian 
Nursing and Midwifery History Group. Beyond 
professionalization. Towards a History of Practi-
ce. University of Melbourne Australia; X Simpo-
sio de Historia Económica. Barcelona. 

2006: 5th International Conference Practice to 
Policy: Global Perspectives in Nursing. Hamil-
ton, Ontario (Canadá). 

2007: IV Congreso Internacional y IX Congreso 
Nacional de Historia de la Enfermería. Las Pal-
mas de Gran Canaria. 

2008: V Congreso Internacional y X Congreso 
Nacional de Historia de la Enfermería. Almería; 
I Encuentro Internacional de Historiadores de la 
Enfermería. Enfermería y Territorio: aportacio-
nes regionales a la Historia del Conocimiento. 
(Escuela Internacional de verano de la Funda-
ción INDEX). Casa de Magina (Jaén). 

2009: V Trobada de Professorat en Ciències de 
la Salut. Campus de Bellvitge. UB. 

2010: XI Congreso Nacional y VI Internacional 
de Historia de la Enfermería. La influencia de 
la Historia en la construcción del pensamien-
to enfermero. Barcelona (organitzat por los 
miembros del Grupo FEBE y la Escuela de En-
fermería de San Joan de Déu de Barcelona); VI 
Jornades d’estudis locals de Manacor. Manacor 
(Mallorca); 4th International Conference of the 
European Society for the History of Science. 
Barcelona. 

2011: ICN Conference ICN and CNR. Las en-
fermeras impulsan el acceso a los cuidados, la 
calidad y la salud. Malta. III Simposio Iberoa-
mericano de Historia de la Enfermería. XII Con-
greso Nacional de Historia de la Enfermería y 
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VII Jornadas Internacionales de Cultura de los 
Cuidados. Alicante. 

2012: Art i Societat. VII Jornades d’Estudis Lo-
cals de Manacor. Manacor. International Nur-
sing History Conference. International Nursing 
History in a Global Perspective. Koning, Dina-
marca. 

2013: Encuentro Internacional de Investigación 
en Cuidados (Investén). Lleida. 

2014: XIV Jornades d’Història del Treball. Les 
professions lliberals a Espanya 1850-1950. Bar-
celona. 

2015: XIX Congreso Nacional y IX Internacio-
nal de la Historia de la Enfermería. Santander. 
32nd Annual Nursing and Health Care History 
Conference. American Association for History 
of Nursing. Dublin. II Símposio Internacional 
AHNE. Lisboa. 

Cal afegir també l’elaboració de material do-
cent (vídeos, guies), la presència en els mitjans 
de comunicació i estades a l’estranger d’alguns 
dels membres del grup. Gloria Gállego ha rea-
litzat diverses estades a la Lawrence & Bloom-
berg Faculty of Nursing, University of Toronto 
(Canadà) com a Visiting Professor i un any en 
qualitat de Postdoctoral Fellowsiph (2014). 
Aquest any és Paola Galbany qui es troba en la 
mateixa universitat canadenca fent una estada 
postdoctoral. L’última novetat d’aquest mes de 
novembre és el premi Tarragonès 2015 conce-
dit a Josep Barceló pel seu treball Poder local, 
govern i assistència pública: L’hospital de Sant 
Pau i Santa Tecla. 

Actualment, el grup està reconegut per la Fun-
dació Sant Joan de Déu de Barcelona, com a 
grup d’investigació. 

CONCLUSIÓ

Han estat 10 anys clau per a la transformació 
acadèmica i científica de la disciplina inferme-
ra, i les aportacions del Grup FEBE a la Història 
de la professió, n’han contribuït. L’activitat del 
grup continua sent intensa, el treball realitzat 

en aquests anys senten les bases per a iniciar 
nous projectes que continuïn donant visibilitat 
a les cures infermeres a través de l’anàlisi de 
l’evolució historica professional. 

Projectes basats en la investigació i en les ex-
periències docents compartides, que ajudin a 
consolidar la història de les cures en la formació 
de les infermeres. 

2011: MEMBRES DEL GRUP FEBE 

AL CONGRÉS DEL CIE, A MALTA.
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• De l’anonimat a la invisibilitat de les cuidado-
res/infermeres a Catalunya i Franja de Ponent, 
les Illes Balears i Andorra (X-XXI). 

• “Enfermeras referentes” (Red Iberoamericana). 

• Llibre sobre Infermeres pioneres a Catalunya. 

• Llibre sobre la participació de les Infermeres 
Internacionals a la Guerra Civil Espanyola. Glo-
ria Gállego en col·laboració amb Siobane Nel-
son (University of Toronto, (Canadà). 

Esperem que els projectes que tenim endegats 
i la nostra producció científica permeti en un 
futur no molt llunyà, obtenir el reconeixement 
com a grup d’investigació consolidat.[]
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Tremp 1938
INFERMERES 

VOLUNTÀRIES

Lleida 1936
INFERMERES AMB SOLDAT 
REPUBLICÀ A L’HOSPITAL 
DE CATALUNYA
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Infermeres 
de Guerra a 
Catalunya. 
Formació, 
trajectòries, 
cures i 
repressió

AUTORES: 
Ramió A; Torres C. (Membres del grup Febe).

PARAULES CLAU: 
Infermeres, Guerra Civil, Cuidar

INTRODUCCIÓ

EL PRIMER ANY de la Guerra Civil (GC) espa-
nyola, Catalunya gaudia d’una autonomia 
quasi absoluta dins de l’Espanya republicana, 
cosa que va permetre que el seu govern de la 
Generalitat creés una política sanitària i social 
pròpia. L’inici de la GC coincidí amb el ple des-
envolupament acadèmic i professional de les 
infermeres. Aquestes, eren formades seguint el 
programa d’estudis oficial de 1915, en Escoles 
d’Infermeria del territori espanyol, i a Catalu-
nya des de 1917. L’objectiu és donar a conèixer 
la pràctica professional de les infermeres a la 
Guerra Civil espanyola, concretament a Catalu-
nya: llur formació, trajectòries, cures que dis-
pensaven i repercussions professionals.
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METODOLOGIA

Es tracta d’un estudi històric a partir de fonts 
orals directes i documentals directes i indirectes 
d’arxius i bibliografia de referència. Els mèto-
des emprats són el relat biogràfic i l’observació 
documental. S’ha realitzat una anàlisi de con-
tingut. S’han aplicat els criteris de rigor i ètics.

RESULTATS

Les més de 600 infermeres que s’havien format 
en les escoles d’infermeres catalanes foren in-
suficients per afrontar les necessitats de cures 
de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat 
requerí a través dels mitjans de comunicació, 
que es presentessin voluntàriament dones per 
aquesta comesa. El govern català decretà els 
requisits perquè infermeres voluntàries pogues-
sin obtenir el certificat d’aptitud per a exercir 
el càrrec d’infermera. L’any 1937 almenys 2000 
infermeres van sol·licitar l’examen a la Univer-
sitat de Barcelona, la meitat de les quals van 
aconseguir el certificat.

Les biografies de les infermeres Ana Viñas, Ra-
mona Gurnes, Victoria Santamaría, Maria Sans, 
Pilar de Viala, Carmen Casas, Guadalupe Cussó, 
Carme Barrull, Cándida Sala, Antònia Palacin, 
Alegria Royo i Emilia Santaolalla, testimonien 
que es tracta de joves voluntàries entre 16 i 
25 anys d’origen rural, la majoria es formaren 
exercint d’infermeres en hospital de sang al 
front i a la rereguarda. Les infermeres patien 
en els seus cossos la por i la inquietud. En to-
tes elles, hi ha però, un fet comú, una força 
interna, expressada en termes altruistes o reli-
giosos que les feia seguir i no defallir. Atenien 
les necessitats fonamentals de les persones. En 
l’alimentació, intentaven adequar al màxim les 
dietes als problemes de salut. En la higiene, 
utilitzaven mitjans d’asèpsia primària. Enfront 
del dolor, que no sempre era físic, i davant l’es-
cassedat de recursos, empraven placebos. En la 
comunicació i l’acompanyament en el procés 
de la mort, procuraven salvaguardar la digni-
tat, encara que no sempre hi havia llits per a 
tots. Amb els pacients havien d’assumir els rols 
de mares, germanes, persones properes, sem-
pre amb una finalitat manifesta, d’acompanyar

aquells homes, dones, nens i nenes, cap a la 
recuperació, donant-los suport enfront del so-
friment i dolor.

Derrotada Catalunya per l’exèrcit franquista, la 
repressió es manifestà en la pèrdua de les seves 
institucions polítiques i culturals. Les infermeres 
que es formaren i que exerciren durant el go-
vern de la Generalitat van perdre el seu treball, 
la validesa dels seus diplomes d’infermera i al-
gunes d’elles, es van veure obligades a exiliar-se 
a França.

CONCLUSIÓ

Les dones a la Guerra Civil captaren les necessi-
tats del moment històric que estaven vivint i en 
cada situació donaren resposta creativa i pro-
fessional a les necessitats dels soldats, i la po-
blació civil, tant en el vessant més tècnic, com 
humà. Gràcies a totes elles i als seus familiars 
que han permès fer visible el seu testimoni. Les 
seves històries ja formen part de la Història de 
la Infermeria d’Espanya.[]

CARME TORRES.
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D’ESQUERRA A DRETA: ANNA RAMIÓ, CARME TORRES,  SUSANA SANTOS 

I GLORIA GÁLLEGO, A LA 32ND ANNUAL AAHN NURSING&HEALTH CARE 

HISTORY CONFERENCE, CELEBRADA ENTRE EL 17 I EL 20 DE SETEMBRE A 

DUBLÍN (IRLANDA).

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ENFERMERAS DE GUERRA. (Vegeu portada del llibre en les pàgines 38 i 39).
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MIQUEL ÀNGEL CALDERÓ –infermer del treball, 
professor associat de la Universitat de Lleida i 
secretari del COILL – va ser el moderador de la 
taula sobre Salut Laboral per a la ciutadania. 
Paper de les Unitats Docents en el Sistema de 
Salut, que va comptar amb la participació d’Alí-
cia Àvila, coordinadora general en l’Àmbit de 
les Professions Sanitàries de la Direcció General 
de Planificació i Recerca del Departament de 
Salut; Montserrat Teixidor, degana del Consell 
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Cata-
lunya; i Consol Serra, cap del Servei de Salut 
Laboral del Parc de Salut Mar.

La taula va tenir lloc el passat 6 de novembre, 
en el marc de la 3a Jornada Catalana d’Infer-
meria del Treball i Salut Laboral –coincidint amb 
la tercera Jornada Nacional de Formación y De-

sarrollo Profesional en Enfermería del Trabajo–, 
a la ciutat de Barcelona.

Les jornades van abordar diferents qüestions 
relatives a la salut en el treball, com ara:
• Impacte de la infermeria del treball en les ac-
tuals polítiques de salut laboral.
• Dispensació de medicaments i productes 
sanitaris per preinscripció de la infermeria del 
treball.
• Aplicabilitat de la investigació en el marc de 
la salut laboral.
• Plans d’emergència i evacuació.
• Noves Tecnologies aplicades a la formació 
sanitària.

La jornada va cloure amb la ronda de comuni-
cacions lliures i el lliurament de guardons, amb 

INFERMERIA, TREBALL I SALUT

3a JORNADA CATALANA D’INFERMERIA DEL 
TREBALL I SALUT LABORAL

3ª JORNADA NACIONAL DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL EN ENFERMERÍA DEL TRABAJO

Novembre, Barcelona

©ACITSL
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Helena Galdeano, Premi 
Tere Gené d’Infermeria 

del Treball 2015

distinció en aquesta ocasió per a Helena Gal-
deano Bonel que va rebre el primer Premi Tere 
Gené d’Infermeria del Treball 2015, en reconei-
xement per la seva trajectòria professional.

Helena Galdeano treballa actualment a la Uni-
tat de Salut Laboral de la Regió Sanitària Lleida 
i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, de l’Agència 
de Salut Pública del Departament de Salut.

El premi va ser lliurat per la mateixa Tere Gené 
que va manifestar l’honor de poder fer entrega 
del premi a Helena Galdeano perquè, des de 
molt jove, es va incorporar al món de la salut 
laboral on ha treballat per la professió infer-
mera, destacant per la seva responsabilitat, la 
tasca realitzada i la seva capacitat de treball en 
equip.[]
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MONTSERRAT GEA –professora de la Universi-
tat de Lleida, coordinadora del Màster de Re-
cerca en Salut i vicepresidenta del COILL– va 
presentar la Guia de bones pràctiques basada 
en l’evidència. Millorem la qualitat de vida i el 
benestar de les persones mitjançant les teràpies 
naturals i complementàries, en el marc de la III 
Jornada de Salut Integrativa, celebrada a l’Hos-
pital de Terrassa el passat 13 novembre 2015, 
destacant la problemàtica existent per acreditar 
la formació en aquesta matèria i la necessitat 
de demostrar i evidenciar l’eficàcia d’aquestes 
teràpies que s’utilitzen en infermeria amb molt 
bons resultats. La guia –coordinada per Gea– 
ha estat elaborada per Joan Blanco, Cristina 
Esquinas, Jordi Martínez, Laura Otero i Josefina 
Vendrell Justribó; amb la col·laboració del grup 
de recerca GESEC de la Universitat de Lleida.

La jornada, organitzada pel Comitè de Salut In-
tegrativa del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), 
es va desenvolupar sota el títol “El nou paradig-
ma: una realitat” i va aplegar nombrosos pro-
fessionals, estudiants i terapeutes per propiciar 

un nou enfocament holístic de la malaltia on 
poguessin confluir les teràpies convencionals 
i les no convencionals i, alhora, promoure la 
informació sobre teràpies complementàries en 
l’àmbit de la sanitat pública, per tal de donar 
resposta a una demanda dels ciutadans que ja 
utilitzen aquest tipus de teràpies en el transcurs 
de la seva malaltia.

La jornada va combinar els tallers pràctics amb 
ponències que tractaven sobre diferents aspec-
tes i experiències desenvolupades:
• Medicina Integrativa en els hospitals públics.
• Oncologia integrativa, realitats i prejudicis. 
L’experiència de l’Hospital Clínic de Barcelona.
• Ensenyaments després del Projecte pilot 
d’Atenció Integral al pacient oncològic a l’Hos-
pital de Mataró.
• Teràpies naturals integrades en la pràctica 
quotidiana, exposició que va anar a càrrec 
de Montserrat Teixidor –FAAN i degana del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya– i Monserrat Gea.[]

GUIA DE TERÀPIES NATURALS

III JORNADA DE SALUT INTEGRATIVA
Setembre, Terrassa

CAPTURA DE L’EMISIÓ DE LA 

JORNADA VIA STREAMING.

PODEU CONSULTAR LA 
GUIA A: www.coill.org
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#inves15
LA CIUTAT DE CONCA va acollir la XIX 
Trobada Internacional d’Investigació en Cures 
(#inves15), celebrada entre els dies 17 i 20 
de novembre, a la Facultat d’infermeria de la 
Universitat de Castella-la Manxa. Organitzat 
per la Unidad de Investigación en Cuidados 
de Salud del Instituto de Salud Carlos III 
(Investén-isciii) del Ministerio de Economía y 
Competitividad, la convocatòria va reunir prop 
de 500 infermeres i professionals procedents 
de més de 22 països (República Txeca, Polònia, 
Cuba, Croàcia, Xile, Àustria, Mèxic, Alemanya, 
Turquia, Regne Unit, Canadà, Portugal…).

L’edició de #inves15 va presentar els resultats 
de més de 500 treballs d’investigació i va ser 
fòrum de difusió i debat dels resultats més in-
novadors de la investigació en cures de salut, a 
nivell internacional. 

Recerca 
lleidatana al

Congrés 
d’Investén 

2015

foto INVESTÉN
MISSATGES
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La delegació lleidatana que 
va participar a l’#inves15
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RECERCA LLEIDATANA Les infermeres lleida-
tanes, acompanyades per membres de la Junta 
del COILL, van participar activament en el pro-
grama lectiu del congrés.

En aquest sentit, Mariona Rocaspana, va pre-
sentar dues comunicacions orals breus que 
tractaven sobre l’Alzheimer: Viabilitat de la 
punció lumbar en l’estudi de biomarcadors en 
líquid cefaloraquidi per malaltia d’Alzheimer 
i Estudi sobre el coneixement de la malaltia 
d’Alzheimer en cuidadors i població general.

Montse Biosca, va presentar la comunicació 
Aprenent a empatitzar a través del cinema: per 
a una atenció més humana; Antonio García 
va exposar L’ansietat i el nerviosisme com de-
sencadenants de reaccions vasovagales en els 
donants de sang; i Ester García (fisioterapeuta) 
va presentar l’Efectivitat del tractament no far-
macològic en els símptomes físics i psicològics 
en cicatrius: revisió sistemàtica.

A més, la llevadora Anabel Fernández, va expo-
sar el pòster Contracepció i immigració.

PROGRAMA 

Durant la jornada prèvia al congrés, di-
marts 17 de novembre, es van desenvolupar 
vuit tallers en els quals van participar més de 
220 congressistes per abordar diferents aspec-
tes de la metodologia de la recerca en infer-
meria. 

Dimecres 18 de novembre es va iniciar el 
congrés amb una sessió plenària en què Conc-
ha Zaforteza de la Universitat de les Illes Bale-
ars, Dave O’Carroll de la Universitat de Saldford 
(Regne Unit) i Rosa Isabel Sánchez del Servei 
de Salut de Castella i Lleó van debatre sobre 
les iniciatives més reeixides per al foment de la 
investigació en cures. 

Tot seguit, es van desenvolupar les taules de 
comunicacions relacionades amb els resultats 
d’investigació en infermeria, sobre cures a 
pacients crítics, envelliment, cronicitat, cures 
materno-infantils o investigacions relacionades 
amb la promoció de la salut, entre altres temes. 
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Dijous 19 de novembre, Jesús Fernández, 
director de l’Institut de Salut Carlos III; Cristi-
na Monforte, vicepresidenta de la Conferència 
Nacional de Degans d’Infermeria; i Rosa García, 
membre del comitè directiu del projecte naci-
onal “Pneumònia Zero” van parlar sobre les 
controvèrsies de la investigació en cures.  Les 
taules de comunicacions de la segona jornada 
van mostrar els resultats d’investigació en te-
mes relacionats amb la salut mental, amb els 
cuidadors i la dependència o amb la professió 
i la gestió. 

Divendres 20 de novembre, darrer dia del 
congrés, les taules de comunicacions van donar 
pas a la conferència de cloenda que enguany 
ha anat a càrrec de la doctora Susan Frampton, 
presidenta del Planetree. Frampton – recone-
guda internacionalment al 2009 com una de 
les 20 persones més influents en l’excel·lència 
en cures– va parlar sobre l’Atenció compassiva 
centrada en pacients i família. 

Cal destacar que per primera vegada, a més 
dels premis tradicionals, Investén ha guardo-

nat la premsa no especialitzada en salut pels 
reportatges i campanyes publicitàries que mi-
llor han visibilitzat la imatge de la infermeria. 
Els guardons han anat a mans d’ING –per la 
seva campanya “Prestar en positiu“– i del diari 
El País –pel reportatge d’Ana Pantaleoni sobre 
Doris Grispum titulat “Si es privatitza el sistema 
de salut, perdem tots”–.

MÉS DE 200 PÒSTERS L’edició 2015 ha reunit 
200 pòsters amb resultats d’investigació realit-
zats per professionals d’infermeria, llevadores i 
fisioterapeutes, entre altres. 

MURAL DE LA VISIBILITAT Enguany, com a 
novetat, s’ha exposat el Mural de la visibilitat 
de la recerca en infermeria, on els participants 
del congrés han pogut incorporar –mitjançant 
una fotografia, dibuix, còmic o qualsevol altre 
format gràfic– la seva visió sobre la investigació 
en cures.

A CORUÑA 2016 Tal com es va anunciar, la 
ciutat de A Coruña serà la seu 2016 del congrés 
(del 15 al 18 de novembre).[]
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LES LLEVADORES lleidatanes van acabar 
el mes de novembre amb dues sessions 
formatives celebrades a la seu del Col·legi.

CONTRACEPCIÓ
Dijous 26 de novembre es va celebrar una xer-
rada sobre Actualització en contracepció diri-
gida a llevadores, que va anar a càrrec de la 
farmacèutica Anabel Mor Sánchez i va comptar 
amb la col·laboració dels Laboratoris EFFIK.

DISFUNCIONS 
DEL SÒL PELVIÀ 
Divendres 27 de novembre Dolors Creus va im-
partir el curs –que tindrà tres edicions abans 
d’acabar l’any– sobre Disfuncions del sòl pel-
vià: prevenció, detecció i abordatge, dirigit a 
Llevadores d‘Atenció Primària i Hospitalària i 
llevadores residents. 

Aquest curs tracta sobre la incontinència i al-
tres disfuncions del sòl pelvià que manifesten 
una deficiència funcional, no tan sols una con-
seqüència de l’envelliment, encara que molt 
sovint es presenta en aquest període de la vida. 
És per això que la formació permet 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 Primària i Hospi-
talària.[]
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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

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

Durada: 
Fase on-line: 30 hores. 
Fase presencial: 20 hores.
 
Dates i horaris: 
• Fase no presencial
Del  7 de gener al 3 de febrer de 2016
• Fase presencial
Dies 4, 11 i 18 de febrer i 3 de març de 2016
- A triar:
• Matins de 9 a 14h
• Tardes de 15 a 20h

Lloc: COILL

Places: 24.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

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

Es demana confirmació de l’assistència i 
efectuar l’ingrés de la matrícula del 10 al 
30 de desembre de 2015, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org. 

OBJECTIU

• Aportar els coneixements i habilitats neces-
sàries en suport vital avançat infermer d’acord 
amb les recomanacions de l’European Resusci-
tation Council 2015.

CONTINGUTS

Fase no presencial:  Valoració seqüenciada 
ABCDE del pacient mèdic / Reanimació cardio-
pulmonar bàsica i utilització dels desfibril·ladors 
externs automatitzats / Tractament de la via 
aèria: materials i tècniques / Tractament de les 
vies venoses: materials i tècniques / Diagnòstic i 
algoritmes de tractament de les arítmies malig-
nes en el context de l’aturada cardiorespiratòria 
(ACR) / Farmacologia en l’ACR: fàrmacs, vies 
d’administració, dosis… / Reanimació cardio-
pulmonar pediàtrica / Reanimació cardiopul-
monar en situacions especials / Algoritme de 
la reanimació cardiopulmonar avançada / Sín-
drome coronària aguda: CODI IAM, tractament 
farmacològic vs tractament mecànic…
Fase presencial: Casos simulats de valoració 
ABCDE / Pràctiques integrades de RCP Bàsica i 
DEA / Taller pràctic de via aèria / Taller pràctic 
d’accesos venosos / Pràctiques integrades de 
RCP avançada pediàtrica / Pràctiques integrades 
de RCP avançada adult.

AVALUACIÓ

Es realitzaran una prova pràctica i una prova 
teòrica (valorada cadascuna en 5 punts). 
Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir els 7 punts, entre la prova 
pràctica i la teòrica.[]

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org



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 9.30 a 12.30h):
dies 23 i 25 de febrer 
i 15 i 17 de març de 2016
• Tardes (de 16.30 a 19.30h):
dies 23 i 25 de febrer 
i 15 i 17 de març de 2016

Lloc: COILL.

Places: 25.

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

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula de l’1 al 16 de fe-
brer de 2016, bé per telèfon al 973 24 37 60 o 
bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org
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conceptes 
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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 

CIENTÍFICA PER A 
INFERMERES
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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:
• Intensiu: Matins (de 9 a 13.30h):
dies 26 de febrer i 18 de març de 2016
• Tardes (de 17 a 19.30h):
dies 22 i 24 de febrer 
i 14 i 16 de març de 2016

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 de l’1 al 16 de fe-
brer de 2016, bé per telèfon al 973 24 37 60 o 
bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org []



OBJECTIUS

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

CONTINGUTS

Fase no presencial: 
• Valoració ABCDE
• Biomecànica del trauma
• Traumatisme cranioencefàlic i facial 
• Traumatisme raquimedul·lar 
• Traumatisme toràcic
• Traumatisme abdominal 
• Traumatisme pèlvic i genito-urinari
• Traumatisme en extremitats
• Traumatismes tèrmics
• Xoc
• Analgèsia i sedació
• Trauma pediàtric
• Tractament de la via aèria
• Accessos venosos
• Mobilització
• Immobilització 
• CODI PPT: que és, quan i com activar-lo.
• Mètode de triatge START i atenció a múltiples 
víctimes.
Fase presencial: 
• Casos simulats de valoració ABCDE
• Tallers pràctics:
 - Via aèria.
 - Accesos venosos.
 - Mobilització de pacients traumàtics
 - Immobilitacions en pacients traumàtics
 - Triatge

AVALUACIÓ

Es realitzaran una prova pràctica i una prova 
teòrica (valorada cadascuna en 5 punts). 
Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir els 7 punts, entre la prova pràc-
tica i la teòrica.[]

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

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

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

Durada: 
25 hores.

Dates i horaris: 
Març 2016
*Calendari orientatiu pendent 
de programació de sessió pràctica 
al Parc de Bombers de Lleida.

Lloc: COILL

Places: 25.

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

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula del 15 de fe-
brer al 4 de març de 2016 bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org.

curs COILL
MANEIG INICIAL DEL 
PACIENT TRAUMÀTIC 
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L’Educació per a la Salut (EpS) és una disciplina 
que es caracteritza per la diversitat de ciències, 
mètodes, recursos i tècniques que contribuei-
xen, en major o menor mesura, al seu desen-
volupament. Això és 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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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)
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