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editorial

EL BRITISH MEDICAL JOURNAL (BMJ) 
publicava, ara fa un any, una revisió sis-
temàtica finançada pel Ministeri de Sa-
nitat d’Ontario (Canadà) realitzada per 
infermeres i que tractava de l’eficiència 
i del cost-efectivitat de les Consultes 
d’Infermeria en Atenció Primària i Espe-
cialitzada (Cost-effectiveness of nurse 
practitioners in primary and specialized 
ambulatory care: systematic review). 

Amb l’objectiu d’avaluar el cost-efectivi-
tat del treball de les infermeres, comple-
mentari i alternatiu al treball dels metges 
en l’Atenció Primària i Especialitzada, es 
van revisar 4.397 treballs publicats entre 
l’any 1980 i el 2013 que avaluaven el pa-
per de la infermera en l’assistència clínica 
i en activitats ambulatòries. Finalment, es 
varen incloure els estudis on s’avaluava 
el treball infermer independent. Els onze 
assajos clínics inclosos estaven fets a Ho-
landa, Anglaterra i als EUA.

Els resultats d’aquesta revisió són força 
interessants:

A l’Atenció Primària, els resultats de 
l’activitat infermera són equivalents 
al metge, quant al nombre de pa-
cients derivats a l’especialista, pres-
cripcions, hospitalitzacions i visites a 
urgències; però amb un cost menor 
per consulta, perquè la infermera té 
una remuneració més baixa que els 
metges.

En referència a l’Atenció Especialit-
zada, s’analitzen dos estudis, un en 
Dermatologia –on s’observa que la 
infermera dóna la mateixa atenció a 
nens amb problemes d’èczemes que 
els dermatòlegs i també amb un cost 
menor– i l’altre sobre Colonoscòpia 
– amb el resultat que es detecten 
més lesions rellevants en les colo-
noscòpies realitzades per infermeres 

Un nou horitzó per a la infermeria
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per josep maria camps. President del COILL

Estudis internacionals 
confirmen i avalen la inversió 
en personal infermer per 
assolir sistemes de salut 
sostenibles i eficients

(en comparació a les efectuades per 
metges), sense diferències en dolor, 
intubació cecal, complicacions, etc.–.

En relació a l’activitat infermera com-
plementària a l’activitat mèdica, es 
va evidenciar una millora dels resul-
tats en el seguiment de les malalties 
cròniques gràcies a una major ad-
herència al tractament.

En un moment en què les infermeres vi-
vim una situació de desprotecció jurídi-
ca, a causa del Reial Decret 954/2015 de 
Prescripció Infermera aprovat pel govern 
del PP, aquesta revisió sistemàtica dóna 
un alè d’aire fresc. Es demostra que el 
treball de les Cures Infermeres basat en 
l’Evidència Científica, ja sigui a l’Atenció 
Primària i/o a l’Atenció Especialitzada, té 
un cost-efectivitat i de qualitat.

Les infermeres hem de continuar treba-
llant en benefici de la població, hem de ser 

proactives en prevenció i promoció de la 
salut, en el seguiment dels pacients amb 
problemes de salut crònics, en l’atenció a 
persones amb problemes de salut aguts i 
en la coordinació amb tots els serveis so-
cials del territori. L’acompanyament dels 
pacients i les seves famílies al final de 
la vida al domicili, l’escolta activa a les 
persones que ho necessitin, el lideratge 
en polítiques sanitàries, el treball braç a 
braç –no amb subordinació als metges 
d’Atenció Primària– i amb coordinació 
amb els serveis sociosanitaris i l’atenció 
especialitzada han de formar part del 
dia a dia del nostre treball infermer.

Honorable Conseller Comín, dotar els ser-
veis sanitaris de la quantitat d’infermeres 
que realment es necessiten és un repte 
per al sistema sanitari català i, per al 
col·lectiu infermer, ho és també poder 
avançar sense prejudicis ni por en la in-
teressant perspectiva de futur de casa 
nostra.[]
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EL COILL VA PARTICIPAR, el passat 7 d’abril, en 
la manifestació en demanda de la prescripció 
infermera a Barcelona. Una demanda profes-
sional que segons va explicar el president del 
COILL, Josep Maria Camps, es va convocar 
“perquè necessitem que se’ns reconeguin les 
competències en prescripció infermera i, no 
només per la nostra aptitud professional, so-
bretot, perquè les persones de les quals tenim 
cura mereixen el millor sistema assistencial”.

La vicepresidenta del COILL, Montserrat Gea; el 
secretari, Miquel Àngel Calderò; la vocal Lour-

des Terés i el degà de la Facultat d’Infermeria 
i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida, Joan 
Blanco; eren alguns dels infermers lleidatans 
a la trobada. La manifestació va partir des de 
la porta de la Catedral de Barcelona, fins a 
arribar a la plaça de Sant Jaume; una vegada 
a la plaça, els manifestants es van concentrar 
davant de la Generalitat de Catalunya “davant 
d’un mur que simbolitza la barrera que s’ha 
posat entre les infermeres i els ciutadans. No 
volem cap mur, ni cap barrera. Tenir cura de les 
persones és la nostra prioritat”, van explicar els 
organitzadors.[]

Prescripció Infermera
Jornada  reivindicativa. Barcelona, 7 d’abril de 2016

#CuidarSenseBarreres
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V Jornada 
d’Infermeria i 
Fisioteràpia

de Lleida
13 d’abril de 2016

text Sara Bobet

foto Rafa Gimena / Iris Luque

MISSATGES
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LA UTILITZACIÓ DE LES TIC com a elements 
d’humanització de les cures en salut va ser el 
tema central de la V Jornada d’Infermeria i Fi-
sioteràpia celebrada el passat 13 d’abril a l’Aula 
Magna del Campus de Ciències de la Salut de la 
Universitat de Lleida (UdL). La jornada, organit-
zada conjuntament per la Facultat d’Infermeria 
i Fisioteràpia de la UdL, el Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) i el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya; va in-
cloure dues interessants conferències amb po-
nents internacionals, diferents comunicacions 
orals, un taller sobre noves tecnologies aplica-
des a la Salut, el tradicional homenatge a les 
infermeres jubilades i el lliurament dels premis 
d’investigació convocats pel COILL, entre altres.

INAUGURACIÓ La jornada va ser inaugurada 
pel degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-
talunya, Manel Domingo; la vicepresidenta del 
COILL, Montserrat Gea i el degà de la Facultat 
d’Infermeria de la UdL, Joan Blanco. En la seva 
intervenció Manel Domingo va destacar el fet 
que, amb aquestes jornades, s’havia aconse-
guit involucrar a dos col·legis professionals, 
com són el d’infermeria i el de fisioteràpia, i va 
posar en valor l’excel·lent nivell de formació de 
la facultat lleidatana, alhora que feia referència 
a l’excessiva oferta universitària privada del país 
que, va dir, “és innecessària”. Domingo va res-
saltar la importància de les TICs en el món de 
la fisioteràpia, així com la gran evolució i trans-
formació que està vivint aquesta professió, un 
canvi que comença dins el món universitari. Fi-
nalment, el degà dels fisioterapeutes va parlar 
de la importància de la recerca per superar les 
limitacions que es troben a l’hora de la pràcti-
ca. “Cal superar les limitacions amb la recerca 
i no amb la pseudociència”, va dir Domingo. 

L’ús de 
les TICs per 
humanitzar les 
cures en salut

ANNA QUINTANILLA.
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parlar del bagatge que té aquesta jornada i va 
incidir especialment en la solidesa dels premis 
d’Investigació d’Infermeria que enguany han 
arribat a la 24a edició. Uns guardons instau-
rats gràcies a la visió d’unes persones que van 
veure que la recerca era la via a seguir; unes 
persones visionàries, tres de les quals es jubilen 
aquest 2016, i a les quals es deuen qüestions 
tan rellevants com l’entrada de la infermera a la 
universitat o que puguin cursar màsters i doc-
torats. Gea va voler fer una menció especial a la 
Dra. Gastaldo que va ser també una visionària 
i va acollir moltes infermeres espanyoles que 
anaven al Canadà a formar-se quan aquí no era 
legal. Per acabar, la vicepresidenta del COILL va 
parlar també sobre la recerca com l’única via 
per donar qualitat al pacient. “La pràctica clíni-
ca i la recerca”, va dir, “s’han de donar la mà”. 

Finalment, Joan Blanco va agrair als dos col·legis 
professionals que haguessin sumat esforços i 
fessin les jornades respectives, ara, de manera 
conjunta. Blanco va esmentar l’èxit de convoca-
tòria de la jornada que havia obligat a restringir 
les comunicacions orals per manca d’espai. Va 
destacar també la importància de la recerca per 
“passar del coneixement imperatiu al basat en 
l’evidència”, va comentar. Per cloure la inaugu-
ració, el degà de la Facultat d’Infermeria de la 
UdL va centrar-se en l’esforç per portar conei-
xement a Lleida. Així doncs, va esmentar que 
fa tres anys que s’imparteix el Doble Grau en 
Fisioteràpia i en Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport (CAFE) i en fa un del Doble Grau en In-
fermeria i Fisioteràpia. A més, va comentar que 
s’ha acreditat un màster interuniversitari amb la 
UVic-UCC que s’imparteix a Lleida i va nomenar 
també el Grau en Infermeria a Igualada impartit 
per la UdL. La seva intervenció va finalitzar amb 
un agraïment general a tots els que, d’alguna 
manera, van formar part de la jornada.

DENISE GASTALDO: “Humanitzant 
cures a través de les TICs”

La Dra. Denise Gastaldo, professora titular de 
la Facultat d’Infermeria Lawrence S. Bloomberg 
de la Universitat de Toronto (UdeT), va pronun-
ciar una conferència sobre l’aportació de les 
TICs a la humanització de les cures. Gastaldo, 

LA DRA. DENISE GASTALDO, 
PROFESSORA TITULAR DE 
LA FACULTAT D’INFERMERIA 
LAWRENCE S. BLOOMBERG DE LA 
UNIVERSITAT DE TORONTO (UdeT), 
VA PRONUNCIAR UNA CONFERÈNCIA 
SOBRE L’APORTACIÓ DE LES TICS A LA 
HUMANITZACIÓ DE LES CURES.
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ROLAND PASTELLS. YOLANDA FLORENSA.
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infermera brasilera arrelada al Canadà que ha 
col·laborat activament a potenciar els progra-
mes de doctorat a Espanya, va fer una reflexió 
crítica sobre aquesta qüestió manifestant ober-
tament els seus dubtes sobre si la tecnologia 
contribueix realment a la humanització. De fet, 
va dir, “hi ha molt pocs estudis que estableixin 
una relació entre humanització i TICs i, més 
aviat, la tecnologia s’associa amb més buro-
cràcia i amb l’aparició d’altres problemes que 
abans no hi eren”. 

La Dra. Gastaldo va parlar de les noves tecnolo-
gies com una cosa realment nova, de la immen-
sa bretxa digital existent, dels analfabets digitals 
i de la saturació d’informació que hi ha avui. Va 
esmentar els pros i contres de la implantació 
de les TICs en el món de la salut. Com a posi-
tiu va nomenar la sistematització de la recollida 
de dades, la millora de l’educació sanitària, el 
millor control epidemiològic, les cures transna-
cionals, l’eficiència i l’accés a la salut, la qualitat 
del cuidatge, la relació cost-benefici o la parti-

MANEL DOMINGO, JOAN BLANCO I 
MONTSERRAT GEA.

ANNABEL FERNÁNDEZ I  SANDRA ALEXANDRE.
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cipació dels usuaris, entre altres. En la banda 
negativa va posar la quantitat d’hores que la 
infermera es passa davant l’ordinador (de ve-
gades més que amb el pacient) o l’aparició de 
malalties causades per l’ús de les TICs. Va parlar 
també dels efectes col·laterals de la fabricació 
de tecnologia com l’explotació laboral, la con-
taminació pels metalls o la pèrdua de privacitat. 

Gastaldo també va comentar que, avui dia 
s’està invertint moltíssim en les TICs i, aquest 
finançament, fa que molta gent s’aboqui a la 
seva investigació. 

Una altra qüestió que Denise Gastaldo consi-
dera bàsica per la humanització és l’accés a les 
noves tecnologies. En aquest sentit va destacar 
que els pacients ho han fet millor que els pro-
fessionals perquè les xarxes socials permeten 
als pacients comunicar-se entre ells, compartir 
experiències i, moltes vegades, els ajuda a no 
sentir-se tan sols amb les seves malalties. 

La Dra. Gastaldo va cloure la seva interven-
ció amb un exemple de bona utilització de la 
tecnologia: un estudi mexicà que, fent ús de 
l’ordinador com a eina de comunicació, aposta 
per compartir informació de la pràctica clínica 
per millorar les polítiques públiques de salut. 

La professora de la UdeT va acabar la seva 
ponència amb un exemple real d’humanització 
de les cures explicant l’experiència del Banc de 
l’Amistat de Zimbawe; un país on els malalts 
mentals no volen anar als centres de salut per 
diferents motius. En aquest context de rebuig 
d’aquests pacients, s’ha posat un banc de fus-
ta fora del centre d’atenció primària. Aquest és 
el lloc on la infermera s’asseu amb els malalts 
mentals per parlar. “Els resultats són molt posi-
tius”, va dir Denise Gastaldo.

TASHA STANTON: “Dels miratges a 
l’educació: noves percepcions de 
la neurociència del dolor sobre el 
paper del cervell en el dolor”

La Dra. Tasha Stanton, investigadora postdoc-
toral de la Universitat d’Austràlia del Sud i del 
Neurosciencie Research Australia de Sydney, va 

LA DRA. TASHA STANTON, 
INVESTIGADORA POSTDOCTORAL 
DE LA UNIVERSITAT D’AUSTRÀLIA 

DEL SUD I DEL NEUROSCIENCIE 
RESEARCH AUSTRALIA DE SYDNEY, 

VA IMPARTIR UNA CONFERÈNCIA 
SOBRE ELS NOUS CONEIXEMENTS DE 
LA NEUROCIÈNCIA DEL DOLOR EN EL 

PAPER DEL CERVELL EN EL DOLOR. 
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xements de la neurociència del dolor en el pa-
per del cervell en el dolor. 

Stanton va començar explicant que el dolor que 
experimenta la gent no està relacionat amb el 
dany del teixit. “De fet, el nostre cervell”, va 
dir, “produeix les sensacions segons l’evidència 
creïble” i, per tant, “el dolor està relacionat més 
amb la sensació de perill que amb el mal que 
realment tenim”. Depèn, doncs, de l’evidència 
creïble. El missatge que viatja al cervell no és del 
dolor sinó de l’amenaça. Per tant, segons Tasha 
Stanton, les nostres creences poden modificar 
el dolor. 

Aquesta és la línia d’investigació que està se-
guint l’equip en què treballa la Dra. Stanton. 
Els seus estudis se centren a alterar les creen-
ces de les persones per així modificar el dolor 
perquè “la percepció que tenim del nostre cos 
pot influir en com sentim el dolor”, va dir, “de 
manera que si la modifiquem, es pot reduir 
el dolor convertint aquesta modificació en un 
analgèsic”.

COMUNICACIONS ORALS 
I TALLER D’APLICACIÓ DE TICS 

La diada va comptar amb un total de sis 
comunicacions orals. Al matí, sota la moderació 
d’Eva Barallat, es va presentar la “Implantació 
de la Guia Pràctica Clínica, Cuidatge i Maneig 
de l’Ostomia. Avaluació de la seva efectivitat”, 
a càrrec d’Inés Vilà. Tot seguit va ser el torn 
de la “Relación de las nuevas tecnologías 
con la dificultad de conciliar el sueño en los 
adolescentes”, a càrrec d’Ana Isabel Sanz, Sergi 
Hijazo, Verónica Ambrona, Rebeca Ramírez, 
Eduardo Delgado i Eva Camats. La darrera 
comunicació oral del matí va ser de l’Albert 
Bigorda, el Javier Trujillano i la Gemma Ariza 
que van presentar “Diseño y validación de 
una aplicación informática de sospecha de 
patología del aparato locomotor del hombro”.

A la tarda, Anna Quintanilla va moderar la pre-
sentació de tres comunicacions més. La primera 
sobre “La percepción de las personas mayores 
en relación al uso de las TICs en la gestión de la 
salud”, realitzada per Roland Pastells, Carmen 

CARMEN NUIN.
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Nuin, Joan Torres, Albert Bigordà, Loli Gómez i 
Luis Mambrona. Els mateixos professionals van 
presentar una altra comunicació “Uso de la tec-
nología en la prevención del deterioro cognitivo 
en personas mayores”, totes dues emmarcades 
dins el Proyecto COME. Finalment, la darrera 
comunicació va ser “Beneficis per les gestants 
de la preparació física pel part a l’aigua”, a cà-
rrec de Yolanda Florensa, Maria Jounou i Dolors 
Creus.

D’altra banda, la Dra. Rosa Gil Iranzo va presen-
tar un taller sobre noves tecnologies aplicades 
a les ciències de la salut dient que el focus està 
en les persones i no en la tecnologia. Per tant, 
davant de tota aplicació cal saber si els usuaris 
estan satisfets i, per tant, cal fer objectivable 
allò que en principi no ho és. Finalment, i abans 
de passar a la sessió pràctica, Gil Iranzo va co-
mentar que calia desenvolupar tecnologia amb 
el menor cost possible.

GUARDONS I HOMENATGES

La V jornada d’Infermeria i Fisioteràpia va in-
cloure la presentació dels resultats de la Beca 
al Millor Projecte de Recerca Infermera 2015, 
atorgada pel COILL a la infermera de l’ICS San-
dra Alexandre. A més, el COILL va fer públic 
els guanyadors dels XXIV Premis d’Investigació 
d’Infermeria de Lleida i el guanyador de la Beca 
2016 al Millor projecte de Recerca Infermera. 

Pel que fa als premis, el primer va quedar de-
sert, mentre que l’Àngels Teixidó i la Marta Elias 
van rebre el segon premi pel seu treball: “La 
implementació d’un programa de formació sa-
nitària a cuidadors informals ajuda a reduir la 
síndrome del cuidador cremat”. El tercer premi 
va ser per l’Olga Masot i el seu estudi “Influèn-
cia de la pràctica habitual d’activitat física i al-
tres factors associats amb la presència de símp-
tomes depressius en dones majors de 60 anys a 
Lleida”. Aquests premis del COILL estan dotats 
amb 1.200 euros i 300 euros, respectivament, 
a més de la publicació dels treballs. 

D’altra banda, la infermera Anna Espart va ser 
la guanyadora de la Beca al Millor Projecte de 
Recerca Infermera. Espart estudiarà la presència 
de disruptors endocrins en nounats i dissenyarà 
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COILL, AMB LES GUANYADORES DE LA 
BECA I ELS PREMIS DEL COL·LEGI.
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infermeres jubilades 2015
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infermeres jubilades 2015
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la “Guia de consells per evitar l’exposició als dis-
ruptors endocrins en embarassades”. La beca té 
una dotació de 6.000 euros.

Finalment, es va fer el tradicional homenatge 
a les infermeres que es van jubilar durant l’any 
passat. Maria Inés Serés, Josefa M. Pascuets, 
Marta Fontanet, Marta Arnau, Ramona Llovet, 
Joana Vidal, Pilar Zurita, Maricel Estrada, Anto-
nia Caballero, Maria Rosa Viola, Maria Antònia 
Salla, Juan Manuel Rodríguez, Maria Vicente, 
Maria Soca, Montserrat Viladrosa i Consue-
lo Díaz van rebre el reconeixement del COILL. 
Precisament, Díaz va ser presidenta del COILL 
i una de les impulsores dels actuals premis 
d’investigació.

La diada va comptar també amb una exhi-
bició de pòsters al vestíbul de l’Aula Magna i 
va tancar edició amb el lliurament dels premis 
del 14è Concurs de Fotografia de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL.[]

FRANCESC VALENZUELA.
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“Les cures 
pal·liatives són, 
en realitat, bona 
infermeria”
“Com a infermer de cures 
pal·liatives puc dir que 
les petites coses que fan 
les infermeres són les que 
marquen la diferència”

“Les cures 
pal·liatives són, 
en realitat, bona 
infermeria”
“Com a infermer de cures 
pal·liatives puc dir que 
les petites coses que fan 
les infermeres són les que 
marquen la diferència”
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PHILIP J. LARKIN és professor d’Infermeria 
Clínica (Cures Pal·liatives) a l’University 
College Dublin (UCD) i a l’Hospital de Cu-
res Pal·liatives i Servei de Cures Our Lady’s 
de Dublin. És director del Màster en Cures 
Pal·liatives i lidera la recerca en aquesta 
àrea dins l’Escola d’Infermeria, Obstetrí-
cia i Sistemes de Salut de l’UCD. Larkin té 
un doctorat per la Universitat Catòlica de 
Louvain (Bèlgica), un màster en Educació 
Professional de Salut per la Universitat 
d’Huddersfield (Regne Unit) i una llicen-
ciatura en Ciència d’Infermeria Comuni-
tària pel Kings College de Londres. De-
dicat exclusivament al camp de les cures 
pal·liatives des de fa 25 anys, el Dr. Philip 
Larkin -actual president de l’Associació 
Europea de Cures Pal·liatives- va venir a 
la Facultat d’Infermeria i Fisoteràpia de la 
Universitat de Lleida (UdL) per impartir un 

seminari als estudiants del Màster Interu-
niversitari en Investigació en Salut sobre 
“Col·laboració en la investigació en cures 
pal·liatives: com ho fem possible?” i un al-
tre pels estudiants del Grau d’Infermeria 
sobre “Compassió en les cures pal·liatives 
i del final de la vida: lliçons per la pràctica 
clínica, educació i recerca”.

Vostè té 25 anys d’experiència professio-
nal dins les cures pal·liatives. Sempre ha 
treballat en aquest camp? No. Al principi 
vaig formar-me com a infermer general i des-
prés en pediatria, un camp on vaig treballar 
dos o tres anys, incloent-hi les cures pal·liatives 
pediàtriques. Després vaig formar-me com a 
llevador, tot i que no ho sóc quan estudies in-
fermeria has de fer obstetrícia. Més tard vaig 
treballar com a infermer especialista en Atenció 
Primària i, llavors, vaig tornar a treballar amb 

“A l’hospital som 
molt conscients 
de la càrrega 
emocional de 
la nostra feina. 
Per això, tenim 
programes de 
conscienciació 
(mindfulness 
programmes) per 
a tot el personal”

en
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ta

entrevista Sara Bobet

foto Raquel Gómez

MISSATGES
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plexes. Després em vaig moure cap a les cures 
pal·liatives, probablement era cap al 1989-
1990. Des de llavors he treballat exclusivament 
en cures pal·liatives, tant com a infermer cogni-
tiu, infermer especialista avançat, gerent o, més 
recentment en els últims deu o onze anys, en el 
món acadèmic i universitari.

Quina idea tenia d’aquest camp abans de 
començar a treballar-hi? Al principi pensava 
que es tractava de la fi de la vida i el que solíem 
anomenar cures terminals. Tenia molt assumit 
que tots els pacients que veuria moririen molt 
de pressa i, de fet, això va ser realment el que 
va passar quan vaig començar a treballar en 
cures pal·liatives. Com que les cures pal·liatives 
no eren realment enteses per moltes altres dis-
ciplines, se’ns derivava els pacients realment 
molt tard. Li posaré un exemple. Recordo que 
la majoria de la meva feina era en la comunitat, 
en assistència a domicili, i recordo una setmana 
especialment dolenta en la qual van morir dis-
set pacients perquè el metge em cridava sempre 
mitja hora o una hora abans de la seva mort. Va 
ser molt difícil treballar. Ara, però, això ha can-
viat. Avui en dia veiem gent que pot viure dos, 
tres o més anys amb una malaltia i, tot i així, 
tenen intervenció de cures pal·liatives. Per tant, 
he vist un canvi enorme en el significat de les 
cures pal·liatives i, certament, ara es considera 
que les cures pal·liatives són un tema de salut 
global. En aquest sentit, l’Organització Mundial 
de la Salut està promovent-les com una qüestió 
de salut pública, gran part gràcies a la feina del 
doctor barceloní Xavier Gómez-Batiste que pro-
mou un model de cures pal·liatives en el qual 
molts països estan interessats.

Veig, doncs, que la idea que tenia abans 
ha canviat completament? Absolutament. 
Ara és completament diferent. Naturalment que 
encara veiem pacients que moren i, de fet, tots 
els pacients que venen a cures pal·liatives s’es-
pera que tindran una vida curta però, no és una 
qüestió de dies o setmanes, poden ser mesos o 
anys, depèn del tipus de malaltia que pateixin.

Per tant, les cures pal·liatives no es referei-
xen només a les cures del final de la vida i 
la mort, què més poden implicar? D’alguna 

manera les cures pal·liatives fan referència a la 
qualitat de vida. La manera que tenim d’expli-
car això en anglès és “viure plenament fins que 
es produeixi la teva mort natural”. Això vol dir 
que fem tot el que és a les nostres mans per 
ajudar a viure bé dins de l’estructura i els límits 
de la malaltia. Òbviament, hi haurà coses que el 
pacient no podrà fer ara i el que no podem és 
canviar l’inevitable, perquè el pacient finalment 
morirà. Això vol dir que no intervenim o fem 
coses als pacients que puguin ser inapropiades. 
Per exemple, pot arribar el moment en què un 
pacient estigui greument malalt i, en una situa-
ció diferent, es podria considerar que necessita 
antibiòtics. Però, en aquesta situació en què 
està tan malament i es creu que està arribant 
al final de la seva vida, donar-li antibiòtics seria 
més perjudicial perquè hi ha efectes secundaris 
que poden fer que la seva qualitat de vida em-
pitjori. Per tant, cal prendre una decisió clíni-
ca: és correcte donar antibiòtics ara? Com que 
ara veiem pacients en un marc més ampli de 
temps, tenim moltes discussions sobre si haurí-
em de fer alguna cosa o si hauríem de retirar un 
tractament o continuar amb ell. Tot això porta 
a debats ètics sobre quina és la decisió correc-
ta. Alguns d’aquests debats són bàsicament 
culturals perquè països diferents tenen visions 
diferents. Sovint tenim preocupacions, particu-
larment en alguns països del Nord d’Europa, on 
es practica l’eutanàsia i la gent pensa, de vega-
des, que les cures pal·liatives i l’eutanàsia són 
el mateix i no hi ha cap relació, en absolut. Per 
tant, diria que les cures pal·liatives tracten de 
com fer possible que pacients i famílies visquin 
la seva vida tan plenament com sigui possible 
fins que la seva vida arribi a la fi.

El principal objectiu és, doncs, evitar tant 
com es pugui el patiment físic i psíquic? 
Els antecedents de les cures pal·liatives són 
molt històrics, particularment a Espanya on, si 
anem enrere en el temps, tenir cura de la gent 
que s’està morint ha estat una part molt im-
portant de l’estructura social. El moviment mo-
dern de cures pal·liatives però, se centra en el 
concepte anomenat Total Pain (dolor total). El 
dolor total fa referència a què la gent presenta 
problemes físics però, sovint l’origen d’aquests 
problemes poden ser psicològics, socials o es-
pirituals. Òbviament s’ha de tractar dolor físic, 
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sigui quin sigui, i ho fem amb medicació però, 
cal adonar-se que cal aprofundir més enllà del 
dolor físic perquè la causa del patiment pot 
no ser física. Això és el que suposa tractar el 
patiment perquè la gent no només pateix físi-
cament, també pot patir emocionalment. Això 
ho podem fer perquè tenim un equip multidis-
ciplinari. Per tant, si per exemple hi ha algun 
problema en una família, avisem el treballador 
social. Si algú té alguna angoixa espiritual, 
trucarem al capellà o al conseller religiós per 
ajudar-lo perquè nosaltres podem tenir algu-
nes habilitats però, no podem tenir-les totes. 
Es tracta d’utilitzar l’equip correctament per 
dirigir el patiment que té el pacient en aquell 
moment.

Qui forma part de l’equip de cures pal-
liatives, a part de les infermeres? Depèn 
del país l’equip implicarà una cosa o una altra. 
Per descomptat, sempre hi ha d’haver metges 
i infermeres però, molts equips tindran accés 
a treballadors socials, potser també a un fisi-
oterapeuta i a un terapeuta ocupacional que 
assumeixen papers diferents. Normalment hi 
ha també un capellà i un altre paper que és 
realment important en les cures pal·liatives és el 
dels voluntaris. Molts centres i serveis de cures 
pal·liatives en tenen. Són gent de la comunitat 
que fan qualsevol cosa, des de canviar flors, a 
llegir als pacients o acompanyar-los a l’exteri-
or a passejar. En alguns casos poden tenir una 
formació específica en comunicació o en com 
aconsellar. El seu paper és molt important. So-
vint tenim llargues trobades de grup on es re-
uneixen tots els professionals. Un altre tema és 
que les cures pal·liatives, històricament, estaven 
centrades en pacients de càncer però ara veiem 
pacients amb malalties molt diferents. Per tant, 
part del gran equip són els altres serveis que 
proporcionen cuidatges a les persones que te-
nen malalties no malignes. Així, es pot treballar 
amb l’equip d’insuficiència cardíaca o amb per-
sones que tenen malaltia renal, o una malaltia 
neurodegenerativa. I potser en aquests casos el 
paper de la infermera de cures pal·liatives serà 
el d’actuar com a assessora d’aquests equips. 
Tot i que aquests pacients no són seus i perta-
nyen a un altre equip, la infermera podrà ajudar 
amb el seu pensament pal·liatiu en la presa de 
decisions i els tractaments.

En la nostra cultura occidental la mort és 
tabú, fins i tot, parlar d’ella. Això fa que 
la seva feina sigui encara més difícil? Sí, 
ho pot fer difícil però, suposo, que no cal que 
parlem necessàriament de la mort sempre. Al 
principi, quan vaig començar a treballar en cu-
res pal·liatives, la gent donava per fet que em 
passava el dia parlant de la mort i de morir. En 
realitat, és el pacient el que guia fins on vol 
tenir aquest nivell de comunicació. El repte, 
sovint, per mi i segons la meva experiència, és 
que el pacient en vol parlar però la família no. 
De vegades la família dirà: si us plau, no parlis 
a la meva mare de la mort perquè nosaltres la 
coneixem millor i sabem que no li agrada. Per 
tant, hem de trobar la manera de treballar amb 
la família. Sovint treballem amb el pacient i la 
família per separat i es busca la manera de re-
unir-los. Algunes vegades dic a la família “crec 
realment que la vostra mare necessita parlar 
sobre això, sobre algunes preocupacions o as-
sumptes” o bé dic al pacient “crec que la teva 
filla necessita parlar amb tu d’algunes qüesti-
ons pràctiques”. No tothom vol parlar de què 
s’està morint i crec que és realment important 
saber que si tu no parles mai de què t’estàs 
morint, això no vol dir que tindràs una mort 
dolenta. Malauradament, crec que estem mas-
sa lligats a algunes teories psicològiques sobre 
la mort que diuen que tothom ha d’expressar 
tots els sentiments i plorar. La realitat és que, 
quan algú s’està morint, no és pitjor si no parla 
mai del tema. Si en tota la seva vida mai han 
aprofundit en la seva part emocional, no ho fa-
ran ara que s’estan morint. No funciona així. A 
Irlanda veig molts grangers, homes grans que 
han viscut sols tota la vida, que és normal que 
no parlin amb mi de les seves emocions pro-
fundes o de les pors que tenen davant la mort. 
La seva mort però, és bona perquè manegem 
els símptomes i fem tot el que podem, però no 
tenim converses profundes sobre la mort.

Quins són els reptes d’aquesta especiali-
tat, especialment per les infermeres? En 
els darrers deu anys he vist com el paper de la 
infermeria dins les cures pal·liatives esdevenia 
més reconegut. En molts països europeus les 
cures pal·liatives eren sovint liderades per les 
infermeres perquè eren elles les que estaven 
al costat del llit i proporcionaven els cuidatges 
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cures pal·liatives van derivar en un camp més 
clínic i el paper de la infermera va quedar més 
relegat. Ara, però, veig en molts països espe-
cialment a Espanya i Portugal, el desenvolupa-
ment de la infermeria com a disciplina dins les 
cures pal·liatives, tant en l’àmbit acadèmic com 
en el clínic. El repte més important és que molts 
països europeus no tenen un itinerari fort per-
què les infermeres puguin fer carrera en aquest 
camp. En el meu país, Irlanda, et pots formar 
com a infermera, pots continuar com a espe-
cialista clínica, com a infermera avançada, pots 
fer un doctorat, etc. En molts països però, les 
infermeres no tenen aquestes oportunitats. I és 
una pena perquè això impedeix que la inferme-
ria avanci com a disciplina. La meva experiència 
d’altres col·legues, que no són infermers, és 
que no poden treballar en cures pal·liatives sen-
se la implicació d’infermeres. Necessiten que les 
infermeres s’involucrin per fer aquesta feina.

Avui en dia la medicina està canviant molt 
a causa de molts avenços i noves tecno-
logies que s’apliquen també a la medici-
na. Quina influència té això en les cures 
pal·liatives? Certament som capaços de do-
nar tractaments de manera més eficient. Els 
pacients poden gestionar això bastant bé, en 
termes de la seva malaltia, de manera que si 
necessiten diferents intervencions, com per 
exemple, el gran canvi que he vist en termes 
de gestionar el dolor ha estat l’ús de tècniques 
d’intervenció fetes per neurocirurgians o per 
neuròlegs que anomenem bloqueig del nervi 
que, realment, ajuden al dolor i que es fan des 
de fa 15 anys. Hi ha, per tant, coses molt posi-
tives que la tecnologia pot oferir però, també té 
els seus reptes perquè hi ha gent que creu que 
si confiem tant en la tecnologia, hi haurà per-
sones que gairebé negaran la realitat del que és 
realment la seva malaltia. Entrem llavors en de-
bats molt complexos sobre maquinària, la seva 
utilitat o si s’han de desendollar les màquines... 
Això és molt habitual en pacients de la Unitat 
de Cures Intensives i potser apareixen pregun-
tes com si han de tenir ventilació o no. No hi 
ha una resposta correcta o global perquè, les 
cures pal·liatives tracten només amb pacients 
individuals i les seves famílies. Cada decisió ha 
d’estar basada en la seva necessitat i, per tant, 

en alguns casos has de prendre una decisió en 
un sentit i, en altres, en un altre. Lligat a això, 
hi ha la qüestió de les creences culturals i religi-
oses que tenen un paper important en el tema 
de la perllongació de la vida i la necessitat de 
mantenir-se viu que cal respectar. Realment és 
molt difícil. Particularment avui, on tenim gent 
de cultures molt diferents, amb passats variats 
i vivint en països diferents, cal aprendre alguna 
cosa sobre la seva cultura per entendre fins a 
quin punt pot ser útil aquesta tecnologia.

Quina importància té la recerca en el 
camp de les cures pal·liatives? La recerca en 
les cures pal·liatives ha crescut increïblement. 
Certament, en els darrers quinze anys hi ha ha-
gut un gran canvi en el desenvolupament de la 
pràctica basada en l’evidència i les cures pal-
liatives necessitaven ser part d’això. Tenim un 
repte en el nostre camp en què moltes de les 
coses que fem estan sovint basades en la millor 
opinió de la pràctica en contraposició a les pro-
ves contundents. Això és perquè en la nostra 
societat clínica veiem la prova controlada alea-
tòria (RCT) com l’estàndard objectiu absolut de 
la recerca. En la nostra població de pacients, 
però, això és quelcom molt difícil de fer a cau-
sa de la natura de les seves malalties. Sovint, 
doncs, sabem què cal fer i què és correcte, però 
no tenim l’evidència. Hi ha moltíssims exemples 
de recerca en cures pal·liatives que estan sor-

Parlar de la vida 
i de la mort:
“En realitat, és 
el pacient el que 
guia fins on vol 
tenir nivell de 
comunicació”
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tint ara sobre decisions clíniques, gestió del do-
lor, etc. La gent està intentant, amb afany, fer 
recerca basada en l’evidència i demostrar així 
perquè són importants les cures pal·liatives. I 
ho fa tothom. Les infermeres fan recerca, els 
metges fan recerca… ningú té el monopoli de 
qui hauria d’estar fent recerca.

Quina hauria de ser la formació addicional 
d’una infermera, després de graduar-se, 
per treballar en cures pal·liatives? Això és 
molt interessant. Actualment hi ha un projec-
te, dut a terme per l’Associació Europea de 
Cures Pal·liatives, liderat per una infermera de 
Portugal que està mirant quines són les neces-
sitats educacionals de les infermeres de cures 
pal·liatives. Molts països ara requeririen fer, al-
menys 12 mesos de formació, normalment un 
any de programa de post qualificació en cures 
pal·liatives. De vegades fan això en programes 
més curts. En el meu país, Irlanda, fan un pro-
grama formatiu de dos anys on fan tant teoria 
com pràctica clínica. Per la meva experiència 
crec que és realment important que facin una 
bona pràctica clínica sota supervisió, que treba-
llin en una unitat de cures pal·liatives dins del 
sistema hospitalari i dins del sistema comunita-
ri. Cal que vegin els diferents tipus, per exem-
ple, en un hospital de dia on hi ha pacients de 
cures pal·liatives. Després se’ls fa un informe 
complet sobre les seves habilitats. A Irlanda 
tenim ara una estructura competitiva per les 
cures pal·liatives que cobreix totes les professi-
ons però, les infermeres han de demostrar unes 
competències específiques que després validem 
i inscrivim en un registre per certificar que han 
completat els programes. Llavors poden buscar 
feina en aquest camp.

És habitual que una infermera jove triï les 
cures pal·liatives com la seva primera fei-
na? Abans, certament, no ho era. Quan vaig 
començar en les cures pal·liatives no es podia 
treballar en aquest camp si no tenies, almenys, 
dos o tres anys d’experiència com a infermera. 
Recentment he vist més infermeres joves que 
volen treballar en aquesta àrea i la raó és que 
hem canviat el que era una diplomatura en in-
fermeria per una llicenciatura amb quatre anys 
de formació. Ara es poden adaptar molt més 
ràpid. Trobo, però, que quan venen, si no tenen 
una bona experiència, necessiten molt suport 

i supervisió perquè, sovint, no s’adonen que 
l’impacte emocional de portar aquests pacients 
cada dia pot ser una feina realment dura.

Quina és la recompensa de treballar com a 
infermera de cures pal·liatives? Per mi i en 
molts aspectes les cures pal·liatives són, en rea-
litat, bona infermeria. Com a infermer de cures 
pal·liatives puc dir que les petites coses que fan 
les infermeres són les que marquen la diferèn-
cia. El fet que tinguis l’oportunitat de dedicar 
temps al pacient, vull dir que jo, per exemple, 
puc fer qualsevol cosa des de netejar el pacient, 
seure amb ell i parlar, pentinar-lo, no importa. 
Estem parlant sobre la natura de la qualitat de 
la intervenció. Crec que moltes infermeres se’n 
tornen a casa havent passat el dia cuidant els 
seus pacients i sabent la realitat del que passa. 
S’arriba a tenir una relació molt estreta amb el 
pacient i la família i les infermeres estan molt 
ben formades en comunicació en aquests mo-
ments tan difícils. Cal dir que gairebé sempre és 
la infermera la que està present en el moment 
de la mort i en els moments posteriors. Aquesta 
és una capacitat molt particular. De fet, quan 
em demanen de fer algun seminari o curs de 
formació, sovint és sobre com s’ha d’actuar en 
aquests moments tan delicats amb la família i 
les infermeres de cures pal·liatives tenen aques-
ta competència.

Les infermeres de cures pal·liatives com-
parteixen moments molt íntims i amb 
molta càrrega emocional. Com s’aconse-
gueix que la vida personal no se’n vegi 
afectada? En el meu cas, crec que tinc molta 
sort en com m’organitzo. Tinc un lloc de treball 
dividit. Passo la meitat del temps a la universi-
tat i l’altra part a l’hospital de cures pal·liatives. 
A l’hospital som molt conscients de la càrrega 
emocional de la nostra feina. Per això, tenim 
programes de conscienciació (mindfulness 
programmes) per tot el personal de l’hospital. 
Funcionen a l’hora del dinar i es dóna suport 
al personal que està passant per una situació 
complexa. Un dels papers que faig és parlar 
amb les infermeres sobre casos complexes i 
també fem revisió d’alguns d’ells. Per exemple, 
elles trien un cas que han trobat particularment 
difícil, seiem i en parlem. El que busquem és 
quines decisions van prendre i quin impacte els 
van causar com a infermera i com a persona i 
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Quan algú ve a l’hospital a buscar feina, si estic 
al tribunal d’entrevistes, el que m’ interessa no 
és quantes qualificacions o quants anys d’expe-
riència té el demandant. Jo vull saber què fa en 
la teva vida quotidiana: si és mare, té fills, si li 
agrada fer surf o anar a la muntanya, si li agra-
da anar a esquiar… perquè si pot demostrar 
que té equilibri en la seva vida és més proba-
ble que pugui gestionar aquest tipus de feina. 
Si algú ve dient que sempre ha volgut treba-
llar amb gent que s’està morint, que és l’única 
cosa que vol fer a la vida, que no li agradaria fer 
res més... això és un problema perquè l’esgota-
ment emocional pot arribar molt de pressa. Cal 
posar-se alguns límits per manejar-se i això és el 
que intentem ensenyar a les infermeres a través 
dels programes de conscienciació.

Per tant, no tothom pot fer aquesta fei-
na perquè, a més d’una qualificació, es 
requereixen unes aptituds personals con-
cretes. Sí, hi tant. Li puc donar un exemple 
concret. Fa uns quatre anys van venir dues per-
sones a l’hospital a sol·licitar un lloc de feina. 
L’una s’acabava de graduar tot just feia un any i 
tothom deia que era massa jove i no tenia expe-
riència. L’altra, era una infermera amb 25 anys 

d’experiència en la comunitat i tenia formació 
en cures pal·liatives. Totes dues van començar 
el mateix dia. La infermera que tenia experièn-
cia va deixar-ho al cap de tres mesos perquè va 
dir que no ho podia suportar, era massa emoci-
onal i difícil. L’altra, la més jove, ara és assistent 
de direcció d’infermeria. A tothom que ve a 
l’hospital els dic que la porta és oberta. Sempre 
els comento que si aquesta feina no és bona 
per elles, no vol dir en absolut que no siguin 
bones infermeres. Només vol dir que aquest no 
és el lloc correcte per a tu i hi ha moltes altres 
coses que pots fer com a infermera. No s’ha 
d’interpretar mai com un fracàs.[]
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“Per al personal de 
primera línia, les 
guies pràctiques són 
bones perquè ja tenen 
tota la informació 
sintetitzada i poden 
basar la seva pràctica 
clínica en aquest nou 
coneixement”
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EL DR. JOAO APOSTOLO és professor d’In-
fermeria a l’Escola d’Infermeria de Coim-
bra (Portugal) en les àrees de metodo-
logia de la recerca, cuidatges bàsics en 
l’evidència i psicogeriatria. Apostolo és, a 
més, investigador de la Unitat de Recerca 
en Ciències de la Salut de la Universitat 
de Coimbra, subdirector del Centre Col-
laborador Portuguès de l’Institut Joanna 
Briggs i membre del Cognitive Decline 
Group- EIP-AHA. Al mes de febrer va im-
partir un seminari teòric-pràctic sobre la 
“Pràctica basada en l’evidència, síntesis i 
implementació de l’evidència” a la Facul-
tat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL. El 
seminari estava dirigit a professionals de 
la pràctica clínica, estudiants del Màster 
en Recerca en Salut i estudiants del pro-
grama de Doctorat en Salut de la UdL.

Podria fer-nos cinc cèntims del seminari 
que ha impartit a la Facultat d’Inferme-
ria i Fisioteràpia de la UdL? Hem dedicat 
dues sessions a parlar sobre quina és la millor 
pràctica enfront l’evidència. Hem seguit tots els 
passos, des del desenvolupament de la recerca 
(el que anomenem recerca primària) i com el 
personal sanitari que es troba a primera línia, 
com les infermeres, poden sintetitzar aquest 
coneixement en un de nou perquè tenim mol-
ta recerca primària que es publica i, després, 
cal buscar tots aquests documents i trobar si 
el criteri que volem hi està reflectit. Tot seguit, 
hem après a avaluar la seva qualitat i ho fem fet 
en parelles. Cal dir que s’han de tenir algunes 
habilitats per sintetitzar la recerca perquè s’ha 
d’avaluar el treball que han fet altres professio-
nals i la seva qualitat. Si trobem que la qualitat 
és prou bona intentem posar tota la informació 
en un nou document. Aquesta és la manera en 
què produïm aquesta evidència.

Això està relacionat amb les guies de 
pràctica clínica. Sí. Després fem un informe 
i el publiquem perquè altres persones puguin 
consultar-lo i produir la millor orientació pràc-
tica o guies. Intentem posar-ho de la manera 
més senzilla perquè el personal que es troba 
a primera línia, com infermeres o metges, pu-
guin utilitzar aquesta informació de la manera 
més adequada. Com està sintetitzada intentem 
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aglutinar la millor evidència disponible i, des-
prés, utilitzar-la en una guia de bona pràctica.

Quins són els principals avantatges pels 
pacients d’implementar guies de bona 
pràctica? I per les infermeres? La imple-
mentació és una altra part de tot el procés. La 
primera part és sintetitzar la millor evidència 
possible i la segona és utilitzar-la en la pràcti-
ca. Hi ha, però, algunes barreres en tot aquest 
procés. De vegades, la millor evidència no està 
encara disponible perquè no s’han produït es-
tudis primaris sobre les coses que volem i quan 
busquem no hi ha evidència. Necessitem més 
investigació en recerca primària. En segon lloc, 
de vegades l’evidència que produïm no és prou 
bona. Per tant, hem de continuar amb el pro-
cés. Pel personal de primera línia això és bo 
perquè ja tenen tota la informació sintetitzada 
i poden basar la seva pràctica clínica en aquest 
nou coneixement. En definitiva, no tenen temps 
de buscar tota la informació que es difon arreu 
del món i en totes les publicacions. No es té la 
capacitat de fer-ho perquè es necessita temps 
i habilitats especials per sintetitzar-ho tot. Per 
això, hi ha gent que ho fa i presenta tot el tre-
ball ja en documents per ser utilitzats i només 
cal llegir-los i seguir les indicacions.

Si ens centrem en les guies de bona pràc-
tica d’infermeria de la RNAO (Registered 
Nurses’ Association of Ontario) que ja 
fa anys que s’han implementat, quines 
millores s’han evidenciat amb la seva 
aplicació? La implementació és una altra 
part del procés i és objecte d’un altre projec-
te de recerca. Quan implantes les guies s’ha 

d’avaluar el seu impacte. Cal veure si són fà-
cils d’implementar perquè, de vegades, hi ha 
guies que no ho són o, potser també, que no 
hi hagi un bon lideratge i que no doni suport 
a la implementació. A vegades la gent no té 
els coneixements sobre un camp o es mos-
tren reticents a canviar la manera que sempre 
han fet les coses. S’hauria d’implementar les 
guies amb compte perquè és com si la gent 
hagués d’oblidar tot el coneixement que té en 
un camp concret i posar un coneixement nou. 
S’ha de posar en valor, per tant, l’experiència 
que té el personal a l’hora d’aplicar una guia 
o un nou coneixement.

Les guies se centren en protocols i proce-
diments més que en la pràctica clínica? 
S’haurien de centrar a canviar la pràctica, en 
la manera en què la gent fa les coses perquè, 
habitualment, la gent fa les coses perquè se’ls 
ha ensenyat així, però no tenen cap base per 
donar suport a la decisió que prenen. Per exem-
ple, els infermers netegem les ferides amb un 
tipus de producte i si es troba una informació 
nova que diu que s’ha d’utilitzar un altre tipus 
de producte o netejar-les d’una altra manera, la 
gent hauria de començar a canviar la manera 
de treballar. Això, però, és molt difícil perquè 
ho han après d’una manera...

És un canvi molt lent... Sí, és lent però cal 
fer-ho. En aquests casos s’han d’implementar 
les noves orientacions.

Les guies, bàsicament, milloren la quali-
tat del cuidatge que els pacients reben? 
Evidentment. Si un treballa basant-se en bo-

“De vegades, la millor evidència no 
està disponible perquè encara no 
s’han realitzat estudis primaris sobre 
les coses que volem. Necessitem més 
investigació en recerca primària”
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problemes de salut siguin més suportables.

A part de la implantació de les guies, què 
podem fer per millorar la qualitat del cui-
datge? Hem d’avaluar si el nou coneixement 
que apliquem té algun impacte. Per exemple, 
en el cas de les infeccions, normalment el perso-
nal es renta les mans, intenta no tocar pacients 
diferents i no propagar les infeccions. Però si 
implementem en un hospital una sèrie de pro-
cediments que tothom segueixi, reduirem totes 
les infeccions. Això seria un exemple pràctic.

El personal sanitari té consciència de la 
importància de rentar-se les mans? I tant 
però, de vegades, es va molt de pressa perquè 
et demanen en un altre lloc i s’hi va depres-
sa, es toquen poms de portes, etc. Cal tenir-ho 
molt interioritzat.

Com es poden veure afectades les decisi-
ons clíniques per la implantació de guies? 
Bé, poden canviar una decisió clínica però, no 
hem d’oblidar quan parlem de pràctica basada 
en l’evidència que ara el concepte està canviant 
una mica. S’està passant de basat en l’evidèn-
cia a l’evidència informada. Basat en l’evidència 
vol dir que s’han de seguir estrictament unes 
normes i evidència informada implica que cal 
seguir unes normes però, s’ha de mirar els paci-
ents i adaptar les normes a la situació. Que una 
cosa funcioni en un pacient, no vol dir que hagi 
d’anar bé per tothom.

Per tant, quan implementem una guia es 
fa de manera general però, cada pacient 
és diferent. Exactament. Hi ha una norma ge-
neral però cada pacient és especial. Per exem-
ple, imaginem que hi ha un medicament que 
s’ha de donar en una determinada situació. 
Però aquest medicament senta malament al 
pacient i, per tant, no el pot prendre. La norma 
existeix però s’ha de tenir en compte el pacient 
de manera individual. En aquest sentit, l’expe-
riència clínica del professional i les seves capa-
citats han de fer posar en una balança què és 
el millor pel pacient o si cal adoptar, d’alguna 
manera, la norma.

I això es fa a la pràctica? Sí. Es fa en l’evidèn-

“Hem d’avaluar 
si el nou 

coneixement 
que apliquem té 
algun impacte”
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cia informada no en la basada en l’evidència. 
Per tant, les guies són una part de tot el procés 
i no s’han de seguir estrictament si la situació 
del pacient no ho permet.

Quines limitacions hi ha a l’hora d’imple-
mentar les guies? N’hi ha moltes. Cal tenir en 
compte que, de vegades, la millor evidència no 
està disponible perquè no s’ha desenvolupat, ja 
que no s’ha fet recerca sobre el tema en qües-
tió. Una cosa que hem trobat en el procés de 
sintetitzar la millor evidència és que, a vegades, 
no és bo perquè quan ens arriba, per exemple, 
que hi ha nova recerca sobre una determina-
da tècnica, un nou medicament o el que sigui 
i es publica en una revista important a nivell 
mundial. Hem de ser conscients que una sola 
investigació, un sol resultat no implica que el 
resultat sigui vàlid. Per tant, nosaltres intentem 
buscar altres resultats i, potser, trobarem que 
no es poden combinar. El que fem és posar-los 
tots junts i intentem decidir si són vàlids. Una 
altra cosa a tenir en compte és el que anome-
nem “compradors de publicacions”. És quan 
recerca i publicacions diuen el mateix i s’ama-
guen altres resultats. Això passa molt amb nous 
medicaments, quan fan els assajos clínics, de 
vegades només mostren els resultats bons i els 
que no ho són tant, simplement no es mostren. 
Per tant, hem de posar en conjunt tot el que 
s’ha publicat, mirar la qualitat i mirar qui finan-
ça la recerca. Hem de mirar tot el procés que 

s’ha fet fins a la publicació i fer un cribatge de 
tot per arribar a una nova decisió.

Què necessitem per implementar aques-
tes guies: recursos, temps, formació? Pri-
mer necessitem la millor evidència disponible. 
Per tant, cal que algú faci els estudis primaris, 
que algú faci el cribratge de tot el procés i pro-
dueixi una decisió final. Després necessitem que 
la gent que treballa en la pràctica clínica estigui 
disposada a utilitzar-les i també preparada. En 
tot el procés hi ha almenys tres llacunes. Primer, 
quan busquem els estudis primaris, de vegades 
es busquen coses que no sabem si necessitem. 
Després, la part del procés que necessitem no 
es publica i, per tant, no s’implementa. La ter-
cera llacuna és quan sí que s’implementa però 
no sabem l’impacte que té.

Creu que les infermeres, en general, es-
tan obertes a implementar les guies? 
Crec que sí perquè hi ha informació. Els pro-
blemes vénen d’una altra banda. Si els go-
verns no destinen recursos, és difícil que es 
pugui fer. El que passa és que els governs no 
entenen l’estalvi a llarg termini, només ente-
nen l’estalvi immediat. Aplicar les guies pot 
significar reduir estades hospitalàries, reduir 
infeccions i reduir diners, potser a la llarga. 
Aquesta visió, però, no se centra només en 
salut sinó en pràcticament tots els sectors (ci-
ència, educació, investigació, ...).[]

“Hem de ser conscients que una sola investigació, un sol 
resultat no implica que el resultat sigui vàlid. 

Per tant, nosaltres intentem buscar altres resultats i, 
potser, trobarem que no es poden combinar. 

El que fem és posar-los tots junts i intentem decidir si 
són vàlids. Una altra cosa a tenir en compte és el que 

anomenem compradors de publicacions. És quan recerca i 
publicacions diuen el mateix i s’amaguen altres resultats. 

Això passa molt amb nous medicaments, quan fan els 
assajos clínics, de vegades només mostren els resultats bons 

i els que no ho són tant, simplement no es mostren.”



“Las tecnologías, 
sinó están pensadas 
dentro de una 
perspectiva de la 
humanización, 
pueden generar 
más problemas que 
soluciones”
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LA DRA. DENISE GASTALDO es profeso-
ra titular de la Facultad de Enfermería 
Lawrence S. Bloomberg de la Universi-
dad de Toronto (UdeT). Desde 2011 ejerce 
como directora adjunta del Centre for Cri-
tical Qualitative Health Research de esta 
universidad, por lo que acoge y trabaja 
con numerosos estudiantes de doctorado 
de diversos países que investigan sobre 
salud cualitativa. El trabajo académico 
de la Dra. Gastaldo explora la salud como 
fenómeno social. Sus estudios se centran 
en cómo se produce la salud a través de 
procesos económicos, políticos y sociales, 
explorando la migración y el género como 
determinantes sociales de la salud, tanto 
en Canadá como en otros países. Precisa-
mente por ello, Gastaldo ha introducido 
en la Facultad de Enfermería de la UdeT la 
salud global como pieza esencial en el cur-
rículum de los graduados en enfermería y 
ha fundado la International Nursing PhD 
Collaboration que involucra facultades de 
enfermería de Canadá, España, México, 
Australia y Finlandia. Denise Gastaldo es, 

“La presencia 
del ordenador 
en la consulta 
o en la unidad 
hospitalaria 
genera un 
impacto en la 
calidad de la 
asistencia”
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of Public Health de Toronto y de las Facul-
tades de Enfermería y Fisioterapia de las 
Islas Baleares (UIB) y de Lleida (UdL).

La Dra. Gastaldo participó, el pasado 13 de 
abril, en la V Jornada de Enfermería y Fisiote-
rapia de la Universidad de Lleida. Su ponencia 
fue uno de los actos destacados del día; una 
conferencia inaugural que trató sobre la huma-
nización de los cuidados a través de las TICs. La 
revista INF habló con ella para conversar, preci-
samente, sobre cómo las nuevas tecnologías ha 
cambiado y continúan haciéndolo, los cuidados 
en salud.

¿Qué significa humanizar las curas en sa-
lud? Humanizar significa atender a la persona 
y no atender a la enfermedad. En el sistema de 
salud hay enfermos crónicos (diabéticos, pa-
cientes con dolor de espalda, ...). Esto es un 
problema y limita la posibilidad de desarrollo 
profesional, ya que representa una pérdida de 
calidad de los servicios porque, en la vida real, 
los problemas están todos relacionados. Cuan-
do los profesionales de la salud interfieren en 
el aspecto biomédico, sin tener en considera-
ción las otras dimensiones de la vida humana, 
hacen una aportación pobre, limitada, que no 
da atención de calidad. La atención de calidad 
humanizada requiere una atención globalizada 
porque es como la gente lo siente. Muchas de 
las recomendaciones de comportamiento que 
se hacen hoy en salud no son asequibles por-
que, en el contexto social y afectivo de la gen-
te, si las pones en marcha tienes una pérdida 
enorme en otro aspecto de tu vida. Así pues, 
hacemos muchas recomendaciones que los pa-
cientes no pueden hacer porque no tenemos 
en cuenta las otras dimensiones. Por lo tanto, 
hay que humanizar la salud en todos sus ám-
bitos. Cuando se pregunta a los profesionales 
de la salud qué piensan de la tecnología, la li-
teratura dice que la mayoría piensa que pasa 
más tiempo con el ordenador que con el paci-
ente, aunque algunos encuentran algunos ele-
mentos positivos. Por lo tanto, la tecnología ha 
pasado a ser un problema y no una solución, 
ya que soluciona algunos aspectos pero gene-
ra problemas que antes no existían (ya sea en 
el manejo del tiempo o en la toma de decisio-

nes). Por ejemplo, cuando se pasa un montón 
de información al ordenador, es el gestor quien 
toma las decisiones. Cuando es el profesional 
de la salud el que sabe la información del paci-
ente o la información está en los documentos 
de la unidad, entonces es el profesional quien 
toma las decisiones. La tecnología puede quitar 
el poder al profesional y dársela a los gestores, 
cosa que puede ser un problema o no, depende 
de qué estemos hablando.

Cuando se va al médico, el facultativo pasa 
más tiempo con el ordenador que con el 
paciente. Exactamente. Y las enfermeras y fi-
sioterapeutas cuando hacen un procedimiento 
con un paciente, después deben pasar un buen 
rato registrando todo lo que han hecho y esto 
tiene una implicación en la manera de cuidar. 
La presencia del ordenador en la consulta o en 
la unidad hospitalaria y la necesidad de los hos-
pitales de medirlo todo para controlar gastos, 
todo eso genera un impacto en la calidad de la 
asistencia. Yo no quiero ir al médico y que éste 
se pase todo el tiempo mirando a una pantalla 
o que venga una enfermera o un fisioterapeuta, 
me atienda diez minutos y desaparezca vein-
te para rellenar formularios. No es que antes 
pasaran más tiempo con el paciente, pero está 
claro que los pacientes sienten el efecto que 
causa la tecnología.

El término humanizar y las TICs parecen 
antagónicos. ¿Cómo realizar esa humani-
zación de la tecnología? Este ha sido el reto 
de preparar esta ponencia porque yo quería 
mostrar ejemplos de cómo las dos cosas están 
bien conectadas pero, la verdad, casi no los en-
contré. Leí decenas de artículos y lo que des-
cubrí es una nueva manera de hacer y también 
que los profesionales no están contentos. En 
general critican el tiempo que dedican a la tec-
nología y no al contacto directo, a lo que ellos 
llaman cura humanizada. 

La cura humanizada, cura más y además 
hay evidencia de ello ¿verdad? Sí la hay. 
Hay un estudio hecho en Holanda donde se or-
ganizaron todos los tiempos de las enfermeras 
en atención domiciliaria (quince minutos para 
el baño, diez para otra cosa, etc). Hubo un gru-
po de enfermeras que tuvo la oportunidad de 
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hacerlo diferente. En lugar de ser cuatro o cinco 
en casa del paciente, una se encargaba de todo 
y, si tenía dudas, preguntaba a las demás. Las 
cifras son impresionantes, ya que se volvieron 
un 40% más productivas que las que estaban 
controladas en minutos y la satisfacción del cli-
ente/paciente aumentó de manera exponenci-
al. Por lo tanto, hay otras fórmulas. No es que 
dejaran de usar la tecnología, sino que pasaron 
a utilizarla de otra manera. Yo creo que hay for-
mas en que tecnología y humanización pueden 
coexistir, pero al principio de la utilización de la 
tecnología, el valor de la humanización debe 
estar en el nacimiento de la idea.

El reto es coger la parte positiva de apor-
ta ambas cosas. Sí. Las enfermeras y fisio-
terapeutas deben evaluar la utilización de las 
tecnologías. En mi opinión, lo primero que hay 
que hacer son estudios de evaluación y divul-
gar los ejemplos positivos. Cuando se ve que 
hay humanización a través de las tecnologías, 
entonces hay que decirlo y enseñarlo para que 
otros profesionales puedan utilizarlo.

Entre las ventajas de la utilización de las 
TICs, para el paciente y para el sistema sa-
nitario, estaría la reducción de costes, el 
aumento de la eficiencia, la disminución 
de la burocracia... Esto último depende para 
quien. Si el gestor aprieta un botón y le salen 
todos los datos de la unidad, para él sí habría 
disminución de la burocracia. Sin embargo, lo 
que yo he leído en los artículos científicos de 
los últimos cinco años es que, en general, se 
hacen más horas de entrada de datos hoy en 
enfermería que antiguamente porque, además, 
se trata de formularios específicos que no son 
sencillos.

De los datos recogidos, algunos pueden 
servir, por ejemplo, para llegar a eviden-
cias científicas. Sin embargo, ¿qué ocurre 
cuando se utilizan datos sin el conocimi-
ento del paciente? Existen varios riesgos. 
Uno es el de la utilización no ética de datos. La 
crítica que se hace con el Big Data (gran con-
centración de datos en una sola base de todos 
los hospitales de un país o de una comunidad 
autónoma, por ejemplo) es que todo está des-
personalizado, no hay nombres de personas 

pegados a un diagnóstico. La crítica que se 
hace es que estos datos serán quizás utiliza-
dos para eliminar problemas (por ejemplo, si la 
frecuencia de una enfermedad es baja, habrá 
solo un centro donde se trate para racionalizar 
y disminuir los costes, lo cual puede ir en contra 
de ciertas comunidades). Personalmente, tengo 
dudas de que ser eficiente sea un valor, a veces 
sí, sin duda; pero si nos dejamos llevar siem-
pre por la evidencia vamos a generar formas de 
exclusión social. Habrá grupos con patologías 
raras que tendrán que desplazarse muchísimo 
más para ser atendidos. Entonces, la gran pre-
gunta es ¿cuáles son los efectos de la utiliza-
ción de la tecnología y quién se encarga de es-
tudiarlos? Yo veo mucha gente proponiendo la 
utilización de la nueva tecnología y muy pocos 
estudiando sus efectos. 

Respecto a la utilización de las TICs en la 
Atención Primaria, vía natural de acceso 
al sistema de salud público, ¿qué pode-
mos decir? Han habido logros importantes en 
el acceso. Por ejemplo, si la enfermera envía un 
mensaje de texto recordando que alguien debe 
hacerse una prueba de laboratorio, ¡eso es 
fantástico! Que haya este acceso, que tengan 
tus datos y puedan avisarte. Esa confianza en 
el profesional también se ha logrado gracias a 
la tecnología. Todo lo que sea mejorar el acceso 
ha sido positivo. La duda que tengo es si las 
condiciones de trabajo de los profesionales en 
atención primaria son buenas. Yo no he encon-
trado estudios españoles sobre uso de tecnolo-
gía y atención primaria. Habría que preguntar a 
los profesionales qué impacto que ha tenido en 
su trabajo. Sin embargo, de cara al usuario, yo 
veo que están satisfechos.

Hace veinticinco años la tecnología no es-
taba en la consulta. ¿Existe algún estudio 
que compare realmente las ventajas que 
han habido después de la introducción 
de las TICs? En términos de eficiencia de vo-
lumen, quizás haya habido algún logro por la 
mejor optimización de los tiempos. Pero cuan-
do yo estudié cuidados domiciliarios y atención 
primaria en Canadá y leí artículos de profesio-
nales que trabajaban en hospitales, había una 
gran preocupación por la cantidad de horas 
que se pasan haciendo correos electrónicos 
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para contestar a cuestiones de gestión. Hay, 
pues, un aumento de la carga para hacer todos 
estos sistemas manejables y hubo una gran in-
versión económica en formación de profesiona-
les para capacitarles, ya que hubo que formar a 
varias generaciones y, además, esta formación 
es continua porque siempre hay que formarse. 
Por tanto, no tengo ninguna duda de que han 
habido logros. Mi preocupación es que todavía 
no tenemos los efectos de los resultados que 
hemos tenido.

En el caso de algunos pacientes, el uso 
de las redes sociales o la existencia de 
blogs, ¿crees que puede ser positivo?, 
¿cómo pueden ayudar las TICs a pacientes 
crónicos, dependientes y/o a sus cuida-
dores? En estos casos es muy positivo porque 
hay mucho cuidador que está completamente 
aislado. Entonces, ahora hay una manera de 
conectarse que no era posible antes de la exis-
tencia de las redes sociales. Por ejemplo, gente 
que tiene un hijo con un síndrome rarísimo se 
encuentra ahora con otras personas que viven 
en otros lugares y que tienen el mismo proble-
ma. Se sienten acompañadas, comparten datos 

“En el caso de las 
enfermeras que 
viven en áreas 
remotas o zonas 
rurales aisladas, 
la tecnología 
ha logrado su 
inclusión en el 
sistema de salud”
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muy interesantes de los síntomas, del manejo, 
de qué les va bien,... incluso discuten sobre 
medicación y eso les lleva a consultar con su 
médico. Hay, por tanto, un empoderamiento 
de familiares y pacientes gracias a las TICs.

Puede que haya personas que confíen 
más en la red social o en el blog que en 
su médico o enfermera. Sí, es cierto, y eso 
es preocupante. En la mayoría de los casos, sin 
embargo, hay un beneficio porque hay un equi-
librio. La gente tiene en consideración lo que se 
dice. Hoy en día pueden agruparse varios tipos 
de conocimientos, cosa que antes no se podía 
hacer. Hay profesionales que participan en es-
tos grupos de pacientes. Puedes encontrar en 
una misma red investigadores, profesionales, 
familiares y pacientes hablando. Por lo tanto, 
pueden oírse todas las voces y eso, a mi modo 
de ver, es muy positivo.

Pacientes y familiares pueden encontrar 
en la red esa humanización que quizás 
a veces no encuentran en la consulta. Yo 
creo que muchos se sienten acompañados y 
no se sienten tan raros porque, por ejemplo, es 
muy difícil tener un niño con una discapacidad 
severa porque conlleva mucho aislamiento, no 
lo puedes dejar solo nunca. Entonces, encon-
trar a otras personas que comparten ese pro-
blema ayuda mucho. En ocasiones incluso se 
encuentran en persona. Yo veo que sí hay una 
posibilidad importante de conexión y humani-
zación a través de estas redes. 

De las TICs aplicables en enfermería, ¿qué 
relevancia darías a la telenfermería? Es 
muy importante y se usa mucho para las per-
sonas que viven en zonas aisladas. En Canadá, 
por ejemplo, la enfermera está en su unidad de 
trabajo pero tiene muchos pacientes que están 
en su casa y que reciben cuidados domiciliarios. 
Están conectados por teléfono u ordenador a la 
unidad y, si ocurre algo, no están solos ni de-
sasistidos. Llaman inmediatamente a la unidad 
y las enfermeras les dicen qué deben hacer y, 
si es necesario, enviarán a alguien. Incluso se 
puede poner la cámara delante del paciente y 
la enfermera guía al cuidador familiar y le dice 
qué debe hacer. Eso es fantástico para el cuida-
dor familiar y se hace muy bien en enfermería.

Otro uso muy importante de la telenfermería 
es cuando las enfermeras pasan consulta por 
ordenador en las zonas rurales aisladas. Por 
ejemplo, en pacientes diabéticos, una vez a la 
semana vienen a la consulta con la enfermera 
y hacen también una actividad de educación 
continuada, usando el ordenador, para explicar 
como debe comer el paciente y toda la familia, 
por ejemplo. Entonces la conexión ha mejora-
do, las personas que viven en áreas remotas 
están más integradas en el sistema de salud y 
tienen más acceso a enfermeras especialistas. 
Los profesionales pueden tener consultoría y 
esto es muy importante. Así pues, una enfer-
mera que está en una área remota de Canadá 
puede contactar, rápidamente, con compañe-
ros que son especialistas o que llevan casos 
similares. 

Otra cuestión importante es que ahora, gracias 
al ordenador, puede hacerse formación conti-
nuada. Las enfermeras pueden seguir estudian-
do e, incluso, hacer masters online. En el caso 
de las enfermeras que viven en áreas remotas o 
zonas rurales aisladas, la tecnología ha logrado 
su inclusión en el sistema de salud.[]

“La crítica que se hace 
del Big Data es que todo 
está despersonalizado, 
no hay nombres de 
personas pegados a un 
diagnóstico y estos datos 
serán quizás utilizados para 
eliminar problemas (…)
Personalmente, tengo dudas 
de que ser eficiente sea un 
valor, a veces sí, sin duda; 
pero si nos dejamos llevar 
siempre por la evidencia 
vamos a generar formas de 
exclusión social”
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DENISE GASTALDO ABORDÓ EL USO 
DEL BIG DATA Y LA CONSECUENCIAS 
QUE PUEDE TENIR PARA LA SALUD DE 
LA POBLACIÓN SI SE INTERPRETA DE 
MANERA DESHUMANIZADA.
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L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l’Hos-
pital Universitari Santa Maria, juntament amb 
la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Uni-
versitat de Lleida, van tenir el passat dia 1 de 
juny, la visita d’auditoria anual del projecte 
Centres Compromesos amb l’Excel·lència en 
Cures BPSO® per avaluar la qualitat del procés 
d’implantació de guies de bones pràctiques. 

Un total de 164 professionals de la salut –fo-
namentalment professionals d’infermeria, au-
xiliars d’infermeria, zeladors, fisioterapeutes, 
metges, treballadores socials i tècnics de diag-
nòstic per la imatge dels dos hospitals, així com 
també professors de la Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia i el Col·legi Oficial d’Infermeres i 
Infermers de Lleida– són els denominats im-
pulsors d’aquest projecte a Lleida que compta 
amb la col·laboració del Col·legi Oficial d’Infer-
meres i Infermers de Lleida. Cal recordar que els 
tres centres varen ser escollits, a finals de 2014, 
com a candidats a Centres Compromesos amb 
l’Excel·lència en Cures dins del programa inter-
nacional Best Practice Spotlight Organization 
(BPSO®), liderat per la Registered Nurses’ As-
sociation of Ontario (RNAO). 

L’objectiu del programa BPSO® és fomentar, 
facilitar i recolzar la implantació, avaluació i 
manteniment, en qualsevol entorn de la pràc-
tica infermera, de bones pràctiques en cuidat-
ges, basades en les Guies de Bones Pràctiques 
(GBP) de la RNAO.

La visita d’aquest any del Centre Coordinador 
Espanyol –Unidad de Investigación de Cuidados 
en la Salud (Investén-isciii) i centre col·laborador 
espanyol del Instituto Joanna Briggs (CCEIJB)– 
ha coincidit amb l’equador del projecte, estant 
els tres centres a mig camí d’aconseguir ser 
acreditats en “excel·lència en cures” i conver-
tir-se en els segons hospitals acreditats de Cata-
lunya, i en un dels 18 de tot el territori espanyol.

Al llarg del dia es van celebrar diverses reuni-
ons amb els responsables de les tres instituci-
ons participants, els responsables del programa 

i amb tots els impulsors que participen en el 
projecte.

Els impulsors del projecte BPSO, treballen en la 
implantació de quatre guies de bones pràcti-
ques:
• Cures i maneig de l’ostomia (27 impulsors).
• Valoració i prevenció de les nafres per pressió 
(44 impulsors).
• Prevenció de caigudes i de les lesions deri-
vades de les caigudes en persones grans (45 
impulsors).
• Cures centrades en la persona i família (46 
impulsors).
Cadascuna de les guies consta d’una sèrie de 
recomanacions per a la pràctica clínica, per a 
la docència i per a les organitzacions i les po-
lítiques de salut. Les recomanacions que s’han 
escollit per a implantar a les unitats, s’han dis-
tribuït al llarg dels tres anys del projecte.

Per tal de poder implantar aquestes recoma-
nacions, els líders i referents de cada guia han 
planificat una sèrie d’activitats a realitzar, que 
han assignat als diferents grups de treball per-
què les duguin a terme. S’ha iniciat l’avalua-
ció del projecte a les diferents unitats on s’està 
implantant. Un cop es tinguin els primers re-
sultats, s’analitzaran i es difondran al personal 
de les unitats corresponents i a la resta de les 
institucions.

En definitiva, s’ha aconseguit unificar criteris a 
l’hora d’instaurar protocols, registres, fulls in-
formatius… entre els dos centres hospitalaris 
(HUAV i HUSM). A més, tota aquesta docu-
mentació que s’ha revisat o elaborat de nou, 
d’acord amb les recomanacions de les guies de 
bones pràctiques, s’ha inclòs dins dels itineraris 
curriculars de les assignatures on s’implanten 
les guies a la Facultat d’Infermeria i Fisioterà-
pia de la UdL. D’aquesta manera, els estudiants 
d’infermeria veuran que la docència i la pràctica 
clínica assistencial van juntes i seguint les di-
rectrius que marca la millor evidència científica 
disponible actualment.[]

Nova auditoria a l’HUAV, l’HUSM 
i la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (UdL)
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PREVENCIÓ DE CAIGUDES

• S’està revisant el protocol de prevenció de cai-
gudes per adaptar-lo a les recomanacions de la 
guia.
• S’ha elaborat un pòster amb l’algoritme de com 
i quan realitzar la valoració del risc de caigudes 
mitjançant l’escala Stratify.
• S’ha elaborat un pòster per unificar criteris a 
l’hora de realitzar la valoració del risc de caigudes 
amb l’escala Stratify. D’aquesta manera, disminui-
rà la variabilitat a l’hora d’identificar correctament 
els pacients amb un alt risc de patir caigudes.
• Aquests pòsters s’han penjat a les diferents 
unitats on s’implanta la guia, i s’ha planificat una 
formació per a tot el personal de les unitats per 
a posar-los al dia de les noves accions a realitzar.
• Identificació dels pacients amb alt risc de cai-
gudes mitjançant unes polseres identificatives. Al 
mateix temps, s’informarà el pacient i família dels 
factors de risc i les recomanacions a seguir per tal 
d’evitar caigudes.
• S’està elaborant un tríptic amb recomanacions 
per a prevenir caigudes, tant a nivell hospitalari 
com a domicili.
• També s’està elaborant un vídeo amb recoma-
nacions per a prevenir caigudes en l’àmbit hospi-
talari, i que es publicarà a les pantalles del hall i 
possibilitat de fer-ho també a les televisions de les 
habitacions.
• Tota aquesta documentació (pòsters, protocols, 
tríptics) es publicarà també a la intranet corpo-
rativa perquè tot el personal ho pugui consultar.

VALORACIÓ I PREVENCIÓ DE 
LES NAFRES PER PRESSIÓ

• S’ha elaborat un pòster per a la identificació 
correcta de les diferents categories de nafres per 
pressió (NPP)
• També s’està elaborant un pòster per a la cor-
recta realització dels canvis posturals en funció del 
risc de patir NPP que té cada pacient, ja que en els 
canvis posturals hi estan implicats diversos profes-
sionals, com ara infermeres, auxiliars d’infermeria 
i zeladors.
• Posteriorment es realitzarà formació a tot el per-
sonal de les unitats on s’implanta la guia.
• A l’HUSM s’està creant de nou la Comissió de 
NPP.

CURES I MANEIG DE L’OSTOMIA

• S’ha elaborat un pòster sobre les complicacions 
de l’estoma, complicacions de la pell periestomal 
i ubicació de l’estoma.
• S’està elaborant també un pòster sobre les ir-
rigacions
• Posteriorment es farà formació al personal de 
les unitats on s’implanta la guia.
• S’han realitzat cursos de formació en ostomies.
• Possibilitat que els pacients als quals se’ls realit-
za una ostomia, puguin contactar amb el pacient 
expert.

CURES CENTRADES EN LA 
PERSONA I FAMÍLIA

• A l’abril del 2016 hem disposat de la guia actua-
litzada i revisada amb l’última evidència científica 
disponible.
• S’ha organitzat un curs de comunicació, que es 
durà a terme pròximament, podent-hi assistir el 
personal dels dos hospitals (HUAV i HUSM).
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EL XIII CONGRÉS DE L’ASSOCIACIÓ D’IN-
FERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA DE 
CATALUNYA (AIFiCC), societat que agrupa 
800 infermeres que treballen a l’Atenció 
Primària, es va celebrar els dies 1 i 2 de 
juny, a La Llotja de Lleida.

El Congrés de l’AIFiCC va ser punt de trobada 
per debatre sobre la pràctica assistencial, ofe-
rint eines que permetin millorar coneixements 
i habilitats a les infermeres que treballen a 
l’Atenció Primària. De fet, l’objectiu prioritari 
segons Gemma Amat, presidenta del Congrés 
i infermera de l’ABS Balaguer, era “centrar-nos 
en l’evidència científica per actualitzar les nos-
tres capacitats clíniques, tant en la tasca a con-
sulta, com en l’atenció comunitària i a domicili. 
Volem que el Congrés sigui un espai de troba-
da, de reflexió i aprenentatge”.

Per això, el congrés es va iniciar amb 7 tallers 
pràctics, el matí del dimecres 1 de juny, sobre 
temes com: la malnutrició i disfàgia, la gestió 
de la demanda en pediatria, l’exploració of-
talmològica pediàtrica, el peu diabètic, com 
ajudar a deixar de fumar, la rehabilitació pul-
monar o l’atenció a persones amb necessitats 
complexes.

Hi va haver també quatre taules de debat que 
van tractar sobre: Exercici físic, com el prescri-
vim?, Adaptant-nos als canvis entorn de temes 
com les apps en l’entorn sanitari o el repte co-
munitari de la desigualtat social, La fragilitat de 
les persones amb dèficit cognitiu i Parlem de 
l’educació als altres crònics on es debatrà, per 
exemple, sobre una orientació alternativa en la 
nutrició al pacient oncològic.

El congrés va comptar amb Víctor Kuppers, 
conegut formador i conferenciant, que va pro-
nunciar la conferència inaugural que va tractar 
sobre com la nostra actitud, pro activitat i opti-
misme influeixen en la nostra vida.

La conferència de cloenda, va anar a càrrec del 
periodista Carles Capdevila, director funda-
dor del diari ARA, i que ha dirigit i presentat 
programes a Catalunya Ràdio i TV3. Capdevila 
va parlar de com la bona comunicació també 
cura.

Mercè Porté, membre de la Junta de Go-
vern del COILL, va representar el Col·legi 
en l’entrega de premis final.

SALUT i APPs El debat sobre les apps a la sa-
lut fou un dels temes del congrés i una de les 
taules va girar entorn de la prescripció d’apps 
i contingut digital per part d’infermeria d’aten-
ció primària. De fet, com va explicar Josep Ma-
ria Marsol, infermer a Lleida “quan parlem de 
la integració de les apps en el dia a dia de la 
consulta de les infermeres, ens referim no no-
més a que ens cal conèixer quines aplicacions 
poden utilitzar els usuaris, sinó també conèi-
xer les aplicacions en àmbits com la gestió, la 
comunicació interna, específiques del nostre 
treball infermer o de comunicació externa amb 
el pacient”.

Cal recordar que un 60% dels usuaris busquen 
informació i resoldre dubtes relatius a la seva 
salut a internet, per això “els infermers/eres de 
primària hem de saber orientar als usuaris d’on 
obtenir aquesta informació i quines apps els 
poden ser d’utilitat”, va dir Marsol.

LLEVADORES En el marc de la trobada, es va 
presentar també un estudi descriptiu, fet per 
llevadores i infermeres de primària de Lleida, 
que descriu quin tipus d’exercici físic és el més 
adequat per a la dona gestant.

La comunicació va tractar sobre els grups de 
preparació al naixement de les diferents àrees 
bàsiques de l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i 
Reproductiva) de Lleida, on s’inclouen una sè-
rie d’exercicis de preparació física pensats per 

LA INFERMERIA DE PRIMÀRIA es reuneix 
a Lleida per actualitzar capacitats clíniques
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millorar l’estat de salut físic i psíquic de la dona 
embarassada. Els resultats mostren que oferir 
exercicis combinats ajuda a controlar el pes, 
redueix el mal d’esquena, la inflor, el restrenyi-
ment, enforteix els músculs, millora la sensibili-
tat a la insulina i l’estat d’ànim.

Un 98,80% de les participants en l’estudi van 
destacar que aquests mètodes els aportaven 
beneficis físics per la salut i un 89,2% va asse-
gurar que els millorava l’estat d’ànim; en defi-
nitiva, “treballar amb un bon programa d’exer-
cicis dóna més energia i ajuda a la futura mare 
a trobar-se millor”, tal com van concloure els 
investigadors.

GENT GRAN I DEMÈNCIA “Els familiars són 
els que cuiden habitualment a les persones 
amb demència, ja que només un percentatge 
petit estan ingressades en residència. Sovint 
s’enfronten a aquesta necessitat sense molt co-
neixement de la malaltia, sense informació ni 
eines que els puguin fer més fàcil aquesta tas-
ca”, així ho va expressar la infermera Maria Je-
sús Megido, de l’AIFiCC i ponent del congrés.

Les infermeres de primària ofereixen informació 
i eines per ajudar al cuidador de pacients amb 
demència. “Una de les nostres principals eines 
o tasques a fer des de les nostres consultes és 
fer entendre al cuidador la importància de cui-
dar-se. La demència és una malaltia de llarga 
evolució que generarà cada vegada més depen-
dència al malalt, i que afectarà el cuidador no 

només físicament, sinó també emocionalment 
perquè veurà el deteriorament del pacient al 
qual cuida i amb qui té, generalment, vincles 
afectius molt importants”, explicà Megido. De 
fet, tal com es va explicar estudis recents mos-
tren que el 40% dels cuidadors de persones 
grans se senten ansiosos i exhausts per la seva 
feina de cuidadors.

Durant la seva intevenció, la representant de 
l’AIFiCC va destacar també altres àmbits d’ac-
tuació, relacionats amb el fet de cuidar pròpia-
ment, a l’abast de les infermeres per donar un 
cop de mà a famílies i cuidadors: l’alimentació, 
la son o la mobilitat i transport de malalts.

Megido va insistir en que “hem de millorar 
l’atenció que les infermeres oferim a les famí-
lies, cal fer més visites al cuidador per valorar 
com es troba ell i avançar-nos sobre els pro-
blemes amb què es trobarà quan la malaltia 
avanci. És clau que dediquem temps a informar, 
assessorar i acompanyar al malalt i a la família 
en aquesta difícil experiència de conviure amb 
aquesta malaltia”.

ALIMENTACIÓ I PACIENTS ONCOLÒGICS La 
cura i atenció a un pacient oncològic és com-
plexa i diversa, però s’està veient imprescindible 
l’aportació beneficiosa d’una alimentació òpti-
ma. En aquest sentit, la Dra. Viviana Vaioli, 
que treballa a l’ABS Balaguer, va explicar que 
una nutrició adequada no només aporta bene-
ficis en la qualitat de vida del pacient oncològic, 
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sinó que “cal veure-la com a determinant en 
el seu procés vital. Per aquests pacients és clau 
tenir una bona salut cel·lular, que depèn subs-
tancialment de com és la seva alimentació. Es 
tracta de restar oportunitats a la malaltia, en-
tenent aquesta com la proliferació de cèl·lules 
tumorals”.

Vaioli va informar sobre “diversos aliments que 
provenen d’altres cultures i dels que en el nos-
tre entorn es desconeixen les seves propietats 
beneficioses, com les algues, la papaia, la cúr-
cuma, determinats fongs o llavors. Cal doncs, 
que des d’infermeria d’atenció primària co-
mencem a oferir-los aquest suport tan impor-
tant. Crec que tenim una gran oportunitat de 
treballar en aquest terreny, en el qual hi ha tant 
per fer, i amb el desig que arribi al major nom-
bre de persones possible”.

INFERMERES DE PRIMÀRIA La infermeria de 
primària està present en els centres de salut 
des de l’any 1984 amb la reforma de l’Atenció 
Primària a l’estat espanyol. A Catalunya actual-
ment hi ha unes 5.000 infermeres que treballen 
a l’atenció primària, un 80% ho fa en CAPs de 
l’ICS i un 20% en altres institucions sanitàries.

La infermeria d’atenció primària és una peça 
clau en el sistema català de salut. És l’agent 
responsable de la promoció de la salut i la pre-
venció de les malalties. Les seves tasques es 
reparteixen fonamentalment entre la consulta, 
domicili i l’atenció comunitària.

A la consulta atenen a persones amb malalties 
cròniques, amb patologies complexes, fan cu-
res de nafres i ferides, ajuden a la deshabituació 
del tabac o realitzen, entre altres tasques, pro-
ves com: espirometries, anàlisis de sang, etc.

L’atenció en domicili suposa una tasca impor-
tant per la infermeria de primària, ja que un 
20% de la població que tenen assignada, i que 
és major de 75 anys, ha de ser visitada a do-
micili perquè són pacients que solen presentar 
importants problemes de mobilitat.

També fan promoció de la salut i prevenció de 
la malaltia, mitjançant intervencions educatives 
en espais comunitaris, participen en el progra-
ma Salut i Escola, o ofereixen a grups de perso-
nes amb problemes de salut educació sobre la 
seva malaltia.

L’AIFiCC L’Associació d’Infermeria Familiar i 
Comunitària (AIFiCC) neix l’any 1996 amb una 
clara vocació científica. Entre els seus objectius: 
aglutinar, estructurar i unificar criteris entre els 
professionals d’infermeria familiar i comunità-
ria en defensa dels seus interessos i de la seva 
professió. Amb prop de 900 socis/es, l’AIFiCC 
s’organitza en 12 grups de treball que faciliten 
el desenvolupament professional i científic dels 
seus associats.[]
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PALLARS “Cuidar”
II JORNADES D’ACTUALITZACIÓ 
EN INFERMERIA DE L’HOSPITAL 

COMARCAL DEL PALLARS

EL PASSAT DIA 7 D’ABRIL es van dur a terme 
les II Jornades d’Actualització en Infermeria a 
l’Hospital Comarcal del Pallars, organitzades 
pel Grup de treball d’infermeria de l’HCP i ce-
lebrades a les instal·lacions de l’epicentre de 
Tremp.

CUIDAR La conferència inaugural la va impartir 
la Dra. Ester Busquets, responsable del de-
partament d’Infermeria de l’Institut Borja de Bi-
oètica-URL, amb el títol “L’ètica del tenir cura” a 
partir de la novel·la La mort d’Ivan Ilitx. A partir 
de la teoria ètica desenvolupada per J. Tronto i 
utilitzant l’ètica narrativa, la Dra. Busquets ens 
va parlar de les dimensions de l’ètica del tenir 
cura en aquest model, a partir de la novel·la de 
Lev Tolstoi i de les virtuts del cuidador principal 
del malalt protagonista de la història.

• “Cuidar de”: és la preocupació per algú o al-
guna cosa, prestar atenció. Estar atent, receptiu 
respecte les necessitats de l’altre.

• “Proporcionar cures”: tenir cura sol·lícitament 
i vetllar per l’altre. Assumir la responsabilitat de 
millorar l’estat de l’altra persona.

• “Prestació de cures”: aquesta dimensió exi-
geix tenir la competència precisa per donar res-
posta a les cures necessàries.

• “Cures rebudes”: en aquest cas, l’objectiu 
principal passa a la persona que rep les cures 
i no al seu cuidador. El tenir cura reclama un 
procés de feedback i la verificació que les ne-
cessitats estan realment satisfetes.

La Dra. Busquets va remarcar el valor de la mi-
rada ètica a l’hora de proporcionar unes cures 
infermeres excel·lents.

COMUNICACIONS ORALS El programa va in-
cloure diverses comunicacions orals.

PATOLOGIA RESPIRATÒRIA Una primera tau-
la sobre actualització en patologia respiratòria 
–amb la fisioterapeuta Anna Grau i les infer-
meres Gemma Llorens i Sònia Borrell i mode-
rada per Montse Navarra– on es va remarcar la 
importància de la fisioteràpia respiratòria en la 
prevenció de complicacions en pacient postqui-
rúrgic i respiratori i es va exposar les indicacions 
i funcionament del bi-pap.

PADES La infermera del PADES Meritxell Enrich 
va exposar el cas d’un dol, a partir d’una expe-
riència viscuda per l’equip. La comunicació la va 
moderar Rosa M. Pérez.

ANÀLISIS CLÍNIQUES El servei de laboratori i 
anàlisis clíniques va presentar una sessió, amb 
la tècnica de laboratori Marta López, sobre el 
circuit que se segueix en la preparació d’uni-
tats per hemotransfusió. López va remarcar la 
importància de seguir correctament el protocol 
amb la intenció d’evitar incidents transfusio-
nals. Va moderar la sessió Vanesa Benet.

ATENCIÓ MATERNO-INFANTIL En una sego-
na taula dedicada a l’atenció materno-infantil, 
les infermeres Carme Marsol i M. Rosa Pana-
vera, van explicar l’atenció d’infermeria en 
l’embaràs ectòpic i van comentar el vídeo on 
es podia seguir la intervenció quirúrgica per la-
paroscòpia. 

URGÈNCIA OBSTÈTRICA Seguidament, el lle-
vador Juan Miquel López va explicar l’actuació 
en la urgència obstètrica de la inversió uterina. 
La taula va ser moderada per Anna Corona.
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SISTEMA CIRCULATORI En la darrera taula, 
dedicada a la valoració del sistema circulatori, 
les infermeres Helena Huguet i Mireia Castro 
van exposar la seva experiència amb l’ecogra-
fia per a la realització de l’índex turmell-braç i 
la revisió de les fístules arteriovenoses, respec-
tivament. La taula va ser moderada per Maite 
Elvira.

La cloenda de la jornada va anar a càrrec de 
Cristina Subias, presidenta del grup de treball 
d’infermeria de l’HCP.

La Jornada va ser un èxit d’assistència 
amb 109 inscrits, professionals dels dife-
rents àmbits assistencials i la presentació 
de 19 comunicacions en format pòster, re-
alitzats per professionals de diferents àre-
es bàsiques de salut de la regió Sanitària 
Lleida-Alt Pirineu i Aran, de l’Hospital San-
ta Maria de Lleida i de l’Hospital Comarcal 
del Pallars.

En finalitzar la jornada es va recollir un 
breu qüestionari d’avaluació per conèixer 
l’opinió dels assistents respecte dels con-
tinguts, l’organització i altres punts a re-
forçar o millorar en successives jornades.

ORGANITZACIÓ I OBJECTIUS El Comitè Or-
ganitzador de les jornades està format per la 
presidenta del Grup de Treball d’Infermeria 
HCP, Cristina Subias Nogués; les vocals: Mont-
se Navarra Llorens, Vanesa Benet Cirera, Anna 
Corona Calvet; i Rosa María Pérez Capellades, 
secretària del grup.

Les jornades se celebren cada any amb l’objec-
tiu d’actualitzar coneixements en la pràctica as-
sistencial i en les diferents expressions del tenir 
cura de les persones; difondre les pràctiques 
assistencials entre els professionals de les dife-
rents àrees del centre; crear un espai de comu-
nicació entre els professionals d’infermeria de 
l’HCP, GSS i altres nivells assistencials; disminuir 
la variabilitat en la pràctica assistencial; i esta-
blir les bases per a poder avaluar críticament els 
mètodes de treball.[]
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INFERMERES DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA, 
PREMI MILLOR COMUNICACIÓ DEL XL CONGRÉS  DE L’ASSOCIACIÓ 

ESPANYOLA D’INFERMERIA EN NEUROCIÈNCIES

5 DE MAIG. CELEBRACIÓ DEL 
DIA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANS 

A L’HOSPITAL UNIVERSITARIA SANTA MARIA
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A principis de juny, Lleida va acollir la celebració 
del Seminari Nacional de Professors en Inferme-
ria de l’Adult, un esdeveniment biennal que va 
ser organitzat per la Facultat d’Infermeria i Fisi-
oteràpia de la Universitat de Lleida (UdL), junta-
ment amb la Universitat de Castella-La Manxa 
(UCLM), i que va comptar amb la col·laboració 
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL). El Seminari, que enguany va arri-
bar a la dotzena edició, va girar entorn de l’ava-
luació per competències: models i experiències 
en el marc de la formació infermera. Van ser 
dues jornades dedicades a examinar l’avaluació 
per competències i en establir estratègies per 
avaluar el treball de l’alumne. Es van analitzar, a 
més, les oportunitats i reptes de la matèria dins 
el context formatiu infermer. Per aconseguir 
aquests objectius, es van impartir dues confe-
rències relacionades amb els temes d’estudi i, 
després, es van treballar en diferents grups una 
sèrie d’objectius per acabar elaborant un docu-
ment final amb les conclusions generals de les 
dues jornades.

El Seminari va ser inaugurat per la vicepresiden-
ta del COILL, Montserrat Gea, acompanyada 
d’Isabel del Puerto, professora titular de l’Es-
cola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia de 
Toledo (UCLM), i de Judith Roca, professora de 
la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL. 
La vicepresidenta del COILL va posar èmfasi en 
el fet que la infermeria a Lleida, malgrat tenir 
moltes col·legiades menys que en altres llocs, 
és molt activa. “Lleida és petita però gran en 
projectes”, va dir Gea. A més, va ressaltar les 
aliances de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
de la UdL, com la realitzada amb el Campus 
d’Igualada, i va incidir en la importància per la 
infermeria de l’adult de la celebració d’aquest 
seminari. Per acabar, va agrair l’esforç del co-
mitè organitzador en especial de la Isabel del 
Puerto i la Judith Roca. La cloenda del seminari 
va anar a càrrec del degà de la Facultat d’Infer-
meria i Fisioteràpia de la UdL, en Joan Blanco, 
que a banda d’agrair al comitè organitzador la 
celebració del seminari, els va encoratjar a se-
guir treballant perquè aquest esdeveniment es 

XII Seminari Nacional 
de Professors en Infermeria de l’Adult

text i foto Sara Bobet 

MISSATGES

ISABEL DEL PUERTO, MONTSERRAT GEA I JUDITH ROCA, 
EN EL MOMENT D’INAUGURACIÓ DEL SEMINARI.
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pugui continuar realitzant. Blanco va destacar 
la importància de crear grups d’investigació i 
treballar, d’aquesta manera, per aconseguir 
acreditacions pels professors que s’incorporen 
a la docència universitària. “Cal que es puguin 
formar professionals d’alt nivell nacional i inter-
nacional”, va declarar.

L’AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES 
EN UN CONTEXT DE CANVI EDUCATIU

Dr. Joan Mateo

La primera de les conferències va anar a càrrec 
del Dr. Joan Mateo, Secretari de Polítiques Edu-
catives i President del Consell Superior d’Ava-
luació del Sistema Educatiu del Departament 
d’Ensenyament. Mateo, que és Catedràtic de 
Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educa-
ció de la Facultat de Pedagogia de la Universitat 
de Barcelona (UB), va centrar la seva intervenció 
en l’avaluació de competències en el context 
actual de canvi de paradigma educatiu, unes 
competències que s’havien traslladat històrica-
ment a l’àmbit de la formació professional però 
que ara, amb el canvi de coneixement que hi 
ha hagut, també es demanen en l’àmbit univer-
sitari. “Actualment, el coneixement creix expo-
nencialment, però també es fragmenta”, va dir 
fent referència a l’especialització i fragmenta-
ció del coneixement que hi ha avui dia. Cal, per 

tant, una gran especialització i tenir clar que hi 
ha una ràpida obsolescència del coneixement. 
“El repte actual és aprendre a gestionar compe-
tentment el coneixement”, va declarar. El canvi 
ha estat tan fort que molts professors se senten 
incòmodes perquè abans, el que realment im-
portava era dominar el coneixement, cosa que 
ara és impossible perquè “no hi ha contenidor 
on càpiga tot el coneixement actual sobre qual-
sevol matèria”.

El Dr. Mateo va ressaltar que l’alumne no aprèn 
segons com se l’ensenya sinó segons com se 
l’avalua i va dir que “allò que no s’avalua es de-
valua”. Per tant, el professor ha de ser conscient 
de la importància de l’avaluació en l’adquisició 
del coneixement i que l’alumne ha d’aprendre a 
desenvolupar el coneixement de manera com-
petencial. S’ha produït un enorme canvi entre el 
binomi ensenyament-aprenentatge de manera 
que l’important no és el que s’ensenya sinó allò 
que aprenen els alumnes. Cal doncs, va dir, “in-
tegrar l’avaluació dins de l’aprenentatge”. Se-
gons Joan Mateo, la universitat ha de treballar 
perquè l’alumne pugui gestionar el seu conei-
xement en situacions complexes i complicades. 
“No n’hi ha prou amb saber alguna cosa”, va 
recalcar, “s’ha de passar al procés de compren-
sió i interiorització. S’ha de saber el què, el com 
i el perquè, ja que la competència no és plana”.

JOAN BLANCO, DEGÀ DE LA FACULTAT, 
VA CLOURE LA TROBADA.
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Pel que fa a la competència, el catedràtic de 
la UB va dir que va unida al coneixement però 
que no és un objectiu en si mateix perquè “no 
n’hi ha prou amb el coneixement”. Perquè hi 
hagi competència, hi ha d’haver relació entre 
aquesta i la realitat. L’aprenentatge ha de ser 
un repte proper als interessos de l’alumne i 
no s’ha de fer pas a pas, sinó de conflicte en 
conflicte. Els professors han de programar no 
només per temaris sinó també per activitats. 
Unes activitats que han de motivar l’alumne i 
tenir un nivell de complexitat semblant a la re-
alitat perquè, quan surtin de la universitat, pu-
guin continuar desenvolupant competències.

Finalment, i pel que fa a l’avaluació, aquesta 
ha d’estar unida a la formació. El seu objectiu 
principal és que l’alumne sigui autònom i que 
sigui conscient del que sap i del que no. L’ava-
luació ha de ser contínua i autèntica, basada 
en execucions. El Dr. Mateo va voler destacar 
que l’avaluació tradicional segueix sent útil, 
però la competència s’ha de demostrar a través 
d’activitats que provin un grau màxim de com-
petència. “Hi ha hagut un canvi en l’educació, 
en els darrers 20 anys, especialment pel que fa 
al coneixement i l’avaluació. El canvi tecnològic 
és important però és només un canvi tècnic”, 
va afegir. “Actualment, la riquesa d’un país es 
mesura pel seu coneixement i els països més 
potents són els que millor gestionen el conei-
xement. Si la universitat no es pren seriosament 
la transmissió de coneixement als alumnes de 
manera competencial i transferible a la societat, 
la societat trobarà la manera de fer-ho fora de 
la universitat”, va cloure.

SENSE INNOVACIÓ NO HI HA QUALITAT
Dr. Claudi Alsina

La segona jornada va finalitzar amb la confe-
rència del Dr. Claudi Alsina, centrada en la in-
novació dins de l’educació. Alsina, catedràtic 
de matemàtiques de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), va centrar-se en el concepte 
que la innovació no és només canviar allò que 
es fa, sinó que també vol dir obrir la ment. “Cal 
posar en un costat de la balança allò que fun-
ciona, que es pot seguir aplicant, i en l’altre, 
allò que no funciona. Hi ha coses que s’han de 
deixar d’explicar”, va dir.

EL SEMINARI, QUE ENGUANY VA ARRIBAR A LA DOTZENA EDICIÓ, 
VA GIRAR ENTORN DE L’AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES: MODELS 
I EXPERIÈNCIES EN EL MARC DE LA FORMACIÓ INFERMERA. VAN 
SER DUES JORNADES DEDICADES A EXAMINAR L’AVALUACIÓ PER 
COMPETÈNCIES I EN ESTABLIR ESTRATÈGIES PER AVALUAR EL 
TREBALL DE L’ALUMNE. 
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lant de la diversitat del professorat centrant-se 
en què hi ha “professors bons i dolents”. Els 
bons professors han de ser el referent, ente-
nent per bons docents aquells que assumeixen 
que “l’important no és ensenyar, sinó que els 
alumnes aprenguin”. “Els bons professors”, va 
dir, “ensenyen per competències perquè ells 
són competents”. La base de l’aprenentatge, 
per Alsina, és “no anticipar les solucions sinó 
donar guions perquè l’alumne les trobi per ell 
mateix”.

Pel que fa a la innovació, el Dr. Alsina va parlar 
d’aquesta dins del currículum i dins la meto-
dologia. En aquest sentit, va destacar que els 
alumnes no aprenen de forma lineal i que cal 
prestar més atenció a la investigació. En refe-
rència a la tecnologia, Claudi Alsina, creu que 
s’ha d’incorporar però sempre que sigui al ser-
vei de la formació. Així, per exemple, dins del 
món universitari “caldria aprofitar més les vide-
oconferències dins l’àmbit formatiu”, va dir. Pel 
catedràtic de matemàtiques de la UPC el millor 
que un professor pot fer és “transmetre l’inte-
rès per la matèria objecte d’estudi perquè avui 
la informació ja no està només en els profes-
sors, sinó que es pot trobar en molts altres llocs. 
Per tant, el docent ha de seduir”, va comentar.

Claudi Alsina va destacar que els professors uni-
versitaris necessiten formació permanent i que 
caldria posar més atenció a la formació inicial 
dels docents universitaris que és, pràcticament, 
inexistent. Entre els mites que cal superar, va dir, 
hi ha el del professor fet a si mateix, el que els 
investigadors són sempre bons professors i el 
de l’existència de cursos de contingut universal.

Finalment, el Dr. Alsina va dir que el rol inno-
vador del professorat recau en fer la síntesi 
de l’enorme informació que hi ha avui i cons-
tituir-se en guies de com s’ha de navegar en 
aquest immens oceà d’informació. En definiti-
va, cal seduir l’alumne. Per cloure la seva ex-
posició, Alsina va comentar que “és molt difícil 
avaluar la qualitat docent però cal fer-ho. No 
es tracta de fer rànquings, sinó d’incentivar la 
qualitat”, va comentar. “L’alumne no recordarà 
què vam explicar. Com a màxim recordarà com 
ho vam fer”, va dir per tancar la ponència.[]

Joan
MATEO

Claudi 
ALSINA
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TESI Montserrat Gea
foto MISSATGES

La Llei de l’Estat
contra la llei de 
les infermeres
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Montserrat Gea Sánchez és Doctora en 
Salut per la Universitat de Lleida amb 
menció internacional. Professora a la Uni-
versitat de Lleida en el Grau d’Infermeria i en 
el Màster Interuniversitari en Recerca en Salut. 

Està especialitzada en recerca qualitativa i po-
lítiques de salut pública per la Lawrence S. Blo-
omberg Faculty of Nursing (Universitat de To-
ronto). En els últims anys ha traduït més de 20 
guies d’evidència amb el suport de la RNAO 
(Registered Nurses Association of Ontario) i 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad per tal de millorar la transferència de 
coneixement.

És consultora a la Unidad de Investigación en 
Cuidados de Salud (Investén-isciii), vicepresi-
denta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida i consellera del Consell Català 
d’Infermeria. 

És infermera en excedència de l’Hospital Uni-
versitari Santa Maria-GSS, on principalment 
va centrar la seva pràctica clínica en el servei 
d’Urologia, i és membre de la Asociación Es-
pañola de Enfermería en Urología.

És investigadora principal (IP) del Grup de Re-
cerca en Cures en Salut (GRECS) de l’IRBLleida 
i investigadora del Grup d’Estudis en Salut, 
Educació i Cultura (GESEC) de la Universitat 
de Lleida.

BREU EXTRACTE 
DE LA TESI

La Llei de l’Estat 
contra la Llei de 

les infermeres:
estudi sobre l’accés 

i l’ús dels serveis 
sanitaris i socials 

per part de les 
dones immigrants 

indocumentades 
a Espanya

Directors: 
Dr. Fidel Molina Luque
 Departament de Geografia i 
 Sociologia. Universitat de Lleida
Dra. Denise Gastaldo
 Lawrence S. Bloomberg 
 Facultat d’Infermeria.  
 Universitat de Toronto

LA MIGRACIÓ, per definició entesa com el can-
vi espacial significatiu fet per una població –i, 
segons Lund-Thomsen (2012), subjecta a les 
accepcions de legalitat o licitud en funció dels 
espais–, és una realitat de ràpid creixement i 
establiment, tal com certifiquen les dades de 
l’Institut Nacional d’Estadística que xifraven en 
5.708.940 les persones immigrants residents 
a l’Estat espanyol en 2010 (un 623% més que 
a l’any 2000). El litoral mediterrani, el quart 
nord-est de la península i les illes eren, el 2012 
les zones amb més concentració de població 
immigrada (vegeu mapa de l’esquerra, Moreno 
& Bruquetas). 
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Aquest segment de població, cada cop més 
populós i, concretament en el cas de persones 
indocumentades, ha posat en marxa la ma-
quinària legislativa i, en l’àmbit de la Provisió 
de Serveis Socials i Sanitaris per a la població 
immigrant, ha estat prolífica des de la Ley de 
Bases de la Seguridad Social (1963), passant 
pel Convenio Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1976); la 
Reforma del Artículo 43 de la Constitución Es-
pañola (1978); la Ley General Sanitaria (1986); 
la Ley de Protección Infantil (1996); la Ley de 
Extranjería 7/1985; la Ley Orgánica 4/2000 so-
bre Derechos y Libertades de los extranjeros en 
España; o el Real Decreto/Ley 16/2012, de Me-
didas urgentes para asegurar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la ca-
lidad y seguridad de sus provisiones. En resum, 
normatives que han definit un marc legal en-
cotillat i, sovint, contrari als principis d’equitat 
en la salut, l’ètica del cuidatge i, fins i tot, als 
Drets Humans. 

En aquesta conjuntura, s’ha desenvolupat l’es-
tudi amb l’objectiu general d’explorar l’accés i 
l’ús del serveis sanitaris i socials per part de les 
dones immigrants residents a l’Estat espanyol, 
executat en quatre fases:

Estudi I. Identificar, descriure i analitzar l’evi-
dència recent sobre l’accés als serveis sanita-
ris i socials de les dones immigrants. 
(Metodologia: scoping review, revisió biblio-
gràfica. Criteris d’inclusió: dones o dades de-
sagregades per sexe o gènere, indocumen-
tades: estatus legal o temps de residència, 
origen).

Estudi II. Conèixer la percepció dels professi-
onals de salut (llevadores) sobre l’accés i l’ús 
dels programes de salut sexual i reproductiva 
en una àrea amb una població àmpliament 
dispersa, en aquest cas l’entorn rural de la 
província de Segòvia.
(Metodologia: investigació qualitativa. Entre-
vistes semiestructurades).

Estudi III. Descriure l’accés i l’ús dels serveis 
socials i sanitaris de les dones inmigrants lla-
tinoamericanes indocumentades, que viuen i 
treballen en àrees rurals i urbanes de Lleida, i 
les barreres a les quals s’enfronten.
(Metodologia: investigació qualitativa. Entre-
vistes semiestructurades).

Estudi IV. Evidenciar els dilemes ètics que 
poden sorgir de la contradicció entre els 

discursos ètic i legal, a través 
d’explorar els continguts del 
Reial Decret Llei 16/2012 i els 
codis ètics.
(Metodologia: anàlisi crítica 
del discurs).
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La por de perdre 
la feina, les diferències 
culturals i l’idioma: 
principals barreres 
arreu de l’Estat
Tot i que la freqüència d’accés i d’ús dels Ser-
veis de Salut i Socials, difereix en funció de la 
localització de les dones immigrants sí que es 
constaten coincidències en el perquè es limita 
o no s’hi accedeix.  La precarietat laboral –amb 
la consegüent por de perdre la feina– i les di-
ferències culturals són la primera causa del nul 
o baix accés i/o ús d’aquests serveis per part 
d’aquesta població, seguides del desconeixe-
ment de l’idioma. El temps de residència, la 
manca d’informació sobre llurs drets, la situ-
ació legal o les condicions de vida, són altres 
factors que barren l’accés de les dones immi-
grants a Espanya. Val a dir que les especialitats 
de cirurgia, dermatologia, les consultes exter-
nes i els serveis d’urgència psiquiàtrica són les 
més demandades per aquest col·lectiu i l’accés 
es produeix, principalment, a través dels Serveis 
d’Urgències.

Segons la literatura científica, els estudis indi-
quen que el 60% d’aquesta població fa ús dels 
Serveis de Salut i només el 36,3% apel·la als 
Serveis Socials. El cribatge de càncer ginecolò-
gic, la contracepció i l’interrupció voluntària de 
l’embaràs són les causes més freqüents de la 
visita, junt amb l’ansietat generada per situaci-
ons de violència de gènere.

Estudi II

La cultura, la localització 
i la situació socioeconòmica, 
factors de discontinuïtat 
i entorpiment de la 
planificació familiar 
en l’àmbit rural
Segons les llevadores entrevistades, l’accés i l’ús 
dels programes de salut sexual i reproductiva es 

veuen clarament afectats per la cultura d’ori-
gen de les dones immigrades, l’àrea geogràfica 
on resideixen (àmbits urbà o rural) i el nivell de 
precarietat socioeconòmica que pateixen.

Concretament, la planificació familiar es fa di-
fícil i es ressent a més, per la pressió masclista 
de l’entorn.
“Moltes estan influïdes pels seus marits o les se-
ves parelles. Et diuen que ells tenen el control. 
Llavors, sents la frustració. 
- Què et sembla el DIU? I la píndola?
- No, el meu home no vol que prengui res.
- Bé, llavors digues-li que faci servir el preservatiu. 
- Però és que tampoc vol utilitzar-lo.“

Participant Beatriz

Si el país d’origen és condicionant, també ho 
és la localització de l’assentament de les dones 
immigrants. En l’àmbit rural, on els cercles so-
cials d’aquestes dones són encara més petits i 
tancats, les llevadores constaten la importància 
de cada visita i que cada dona atesa és una por-
ta d’accés a tota la comunitat.

“Quan una dona immigrant comença a venir a 
l’oficina per a la planificació, llavors vénen les 
seves germanes, les seves cunyades…“

Participant Silvia

També es detecta una actitud comuna en fun-
ció del país d’origen de les usuàries.
“En aquesta àrea, les immigrants són sobretot 
búlgares i romaneses. No usen la contracon-
cepció [...] són persones a les quals els expli-
ques coses i et diuen que potser estan d’acord 
però, en realitat, no ho estan. No volen prendre 
la píndola, no volen posar-se un DIU, no fan 
servir els condons… Crec que és cultural.“

Participant Ana Belén

Val a dir que a països com Bulgària o Romania, 
la interrupció voluntària de l’embaraç (IVE) és 
el mètode de planificació familiar habitual. Una 
realitat que posa en risc la salut i la pròpia vida 
i que aquestes dones han importat.

“No estic completament segura, però crec que 
utilitzen una medicació. Una vegada vaig visitar 
una pàgina web i et donen adreces i números 
de telèfon i aposto que també la venen per In-

RESUM DE RESULTATS 
DERIVATS DELS ESTUDIS



60  inf  JUNY 2016   

m
ón acadèm

ic

ternet. És un fàrmac per l’estómac i, per des-
comptat, s’utilitza en hospitals, en un entorn 
controlat. Hi ha risc d’hemorràgies, poden co-
mençar a sagnar i imagina… Elles pensen que 
han expulsat el fetus però hi ha risc que una 
part quedi dins i causi la infecció.“

Participant Lucía

En el cas de noies molt joves, les llevadores re-
coneixen que, tot i que no tracten gaires emba-
rassos, en l’àmbit rural el percentatge es mul-
tiplica quan parlem d’adolescents immigrants.

Pel que fa a les dones immigrades en gestació, 
l’accés i l’ús dels serveis prenatals i de puerpe-
ri també són deficitaris. Tenint en compte que 
la població autòctona sol·licita la primera visi-
ta tan bon punt té coneixement de l’embaràs, 
sobta la tardança de les dones immigrades a 
anar al centre de salut i la infrautilització que 
fan de les visites prenatals. 

La concepció que l’embaràs és un procés natu-
ral, la manca de cultura preventiva, el nivell so-
cioeconòmic i les disfuncions socials esdevenen 
autèntiques barreres per aquestes dones.

“Avui he començat a treballar amb un grup de 
preparació al part d’unes 10 dones, algunes 
d’elles immigrants [...] Hi ha diferents raons per 
les quals les activitats de grup els resulten difí-
cils, per exemple la barrera idiomàtica“

Participant Isabel

Tot i els indicadors, caldria plantejar investigaci-
ons futures que demostrin si el RDL 16/2012 afec-
ta o no, a l’ús dels serveis de salut reproductiva.

Estudi III

Dones, llatinoamericanes 
i indocumentades, a Lleida: 
atrapades per l’estatus legal.
Precarietat laboral, 
abusos, opressió i racisme 
La fase de l’estudi sobre les dones d’origen 
llatinoamericà, immigrants i indocumentades, 
residents a Lleida és un relat, a l’entorn del bi-
nomi precarietat laboral i deteriorament de la 

salut, que evidencia l’alt cost humà –individu-
al i social– que suposa aquesta situació per al 
conjunt de la nostra societat. L’estudi constata 
que la salut és una eina bàsica per treballar, que 
empitjora en condicions laborals extremes com 
les que pateixen aquestes dones sense estatus 
legal i que és difícil de tractar quan no es té o es 
limita el seu accés als serveis de salut i socials. 
Una pauta que es repeteix tant en l’àmbit urbà 
com rural.

“Tenia lliure un dia, un diumenge per quinzena, 
i si volia anar al metge la dona em va dir que 
l’havia de recuperar. L’esquena em feia molt 
mal…“

Participant (àmbit rural) Josefa

Aquesta situació de necessitat aboca aquestes 
dones a acceptar feines considerades precàries 
en tots els sentits: horaris, remuneració, apti-
tud professional… sense contracte ni cobertura 
legal que les defensi davant de les agressions.

“Alguns treballs… alguna vegada he patit racis-
me […] Ells em van humiliar, bé… necessito di-
ners per enviar als meus fills. Els nens que cuido 
em solen pegar […]. En una casa de Madrid, la 
dona gran per la qual treballava em deia “jodi-
da inmigrante.“

Participant (àmbit urbà) Santiaga

Pel que fa al lloc d’assentament, es detecta que 
en el medi rural l’accés –tot i no haver barreres 
per registrar-se– i l’ús del serveis de salut i social 
és pràcticament nul per part de les dones lla-
tinoamericanes immigrades indocumentades, 
mentre que en l’àmbit urbà s’hi intenta accedir, 
tot i que tampoc no hi prospera l’ús.

“Vaig anar als serveis socials de l’ONG 1. Moltes 
vegades. Em van dir que em trucarien però mai 
ho van fer. En un poble, vaig anar a l’ONG 2 i 
va passar el mateix. Les noies de Creu Roja em 
van dir que si tingués papers ja estaria treba-
llant, però que no podien fer res, que tenien les 
mans lligades“

Participant (àmbit urbà) Miguela

Els pocs casos d’ús que s’han pogut avaluar en 
l’entorn rural responen a l’Atenció Primària i, 
bàsicament, fan referència a problemes de sa-
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atenció prenatal. En l’àmbit urbà, 
i també des de l’Atenció Primària, 
les dones llatinoamericanes immi-
grades i indocumentades visiten el 
centre de salut afectades per pro-
blemes de salut aguts físics, però 
també mentals.

“M’he tornat molt nerviosa. Tinc 
problemes de depressió i ansietat. 
Abans del nadó, prenia unes pasti-
lles que em va donar el metge, però 
al quedar-me embarassada les vaig 
haver de deixar.“

Participant (àmbit urbà) Carmen

Estudi IV

La Llei de l’Estat, 
contra la llei de 
les infermeres.
L’ ètica infermera 
vs la llei
Els resultats de l’estudi avalen el 
conflicte entre el codi ètic de la Pro-
fessió Infermera i l’aplicació del RDL 
16/2012. 

Conceptes com l’equitat i la justícia 
social en la distribució dels recursos; 
el cuidatge i promoció de la salut i 
el respecte a tots els drets humans 
i socials de l’individu, la família i la 
comunitat; el compromís de reco-
neixement i defensa de la salut com 
a dret fonamental de la persona; 
l’obligació personal de la infermera, 
amb la participació d’ens col·legials 
i associatius, de vetllar perquè la le-
gislació que afecta l’accessibilitat, 
qualitat i cost de la salut s’adapti a 
les necessitats de les persones; i el 
principi de no abandonament del 
malalt/usuari que necessiti vigilàn-
cia o cuidatges d’infermeria sense 
assegurar-ne la continuïtat; en són 
els principals escolls entre la norma-
tiva i l’ètica professional.

Conclusions
• Hi ha un buit de coneixement en la literatura 
científica sobre l’accés i l’ús dels serveis socials i de 
salut de les dones immigrants indocumentades a Es-
panya.

• S’ha identificat una distorsió significativa entre la 
percepció de la població general i dels polítics sobre 
l’ús dels serveis per part de les dones immigrants, i 
l’ús real que en fan.

• La infrautilització del servei llevadora s’estén a la 
utilització general dels serveis de les immigrants.

• Els resultats mostren clarament l’existència de bar-
reres específiques per ser una dona i ser immigrant, 
tant en la literatura com en el discurs de les inferme-
res i dones immigrants.

• La interacció d’aquests determinants porta a situ-
acions que augmenten la vulnerabilitat de les dones 
immigrants.

• Quan les immigrants accedeixen als serveis socials 
i de salut, usen els serveis d’Atenció Primària i Es-
pecialitzada en menor mesura que els serveis d’Ur-
gències.

• Les dones immigrants indocumentades segueixen 
aquest patró i les raons per accedir als serveis de sa-
lut estan lligades a la producció i reproducció.

• La salut és percebuda com una eina per treballar, 
en conseqüència busquen solucions ràpides per a 
problemes de salut físics aguts; també acudeixen a 
serveis d’atenció natal i prenatal

• En aquest moment (i depenent de l’aplicació re-
gional del RDL 16/2012) la situació de les persones 
immigrants indocumentades a Espanya ha canviat 
des d’un accés universal a la salut centrat en els drets 
humans independentment de l’estatus, a un sistema 
de salut centrat en beneficiaris.

• Les dones immigrants són particularment vulne-
rables a aquesta situació, atès que normalment te-
nen ocupacions irregulars en neteja i cura que els 
fan caure en un cercle de precarietat, que inclou un 
estat legal indocumentat que en si mateix és un de-
terminant de la salut.
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MONTSERRAT GEA AMB ELS MEMBRES 
DEL TRIBUNAL I ELS DIRECTORS DE TESI.

• El treball de camp qualitatiu i la revisió de la 
literatura inclosa en aquesta tesi van ser duts a 
terme amb anterioritat al RDL 16/2012, quan 
l’accés als serveis de salut estava disponible per 
a tothom.

• Des de la implantació d’aquesta llei, només 
es pot esperar un deteriorament en l’accés als 
serveis per part de les immigrants, ja que la pre-
sent infrautilització probablement s’incremen-
tarà per les subsegüents limitacions en l’accés 
als serveis de salut i serveis socials.

• El RDL 16/2012 té conseqüències per a la sa-
lut de les persones immigrants i probablement 
de les natives, i afecta els professionals de salut.

• Les infermeres s’enfronten a un dilema ètic i 
professional doncs aquesta llei contradiu el seu 
compromís ètic i deontològic.

• Es requereix una crida cap a l’acció per opo-
sar-se al RDL 16/2012.

• No només es recomana l’accés global als 
serveis de salut i socials, també cal donar 
solució a la infrautilització sostinguda dels 
serveis, per part de les dones immigrants in-
documentades.

• Com s’ha demostrat, aquesta acció pot ser 
acompanyada per la reforma d’altres lleis, com 
la llei de migració.

• Una veritable promoció de la salut comporta 
assegurar unes condicions de treball decents 
que situï les dones immigrants en un espai ple-
nament legal.

• El benestar de les dones espanyoles no pot 
ser construït a costa dels drets d’altres dones.[]



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
(8a edició)

2016  JUNY  inf 63

fo
rm

ac
ió



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: Les classes teòriques es porten a terme a 
Lleida i les classes de les optatives es poden fer  
a Lleida o a Vic, segons sol·liciti l’alumne.
Idiomes: Català, castellà i anglès.
Orientació: Recerca.
Coordinació acadèmica: 
Eva Barallat Gimeno.

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.fif.udl.cat
recerca.salut@infermeria.udl.cat []

PER LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I LA UNIVERSITAT DE VIC-UCC
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El Màster d’Infermeria aplicada a les cures en 
l’àmbit de l’emergència ha estat dissenyat d’acord 
amb les millors evidències formatives, tant nacio-
nals com internacionals, i es porta a terme gràcies 
a la col·laboració de la Facultat d’Infermeria i Fi-
sioteràpia, el Servei d’Emergències Mèdiques i el 
Col·legi d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL).

DOCENTS 
El seu professorat està altament qualificat i per-
tany a les institucions en les quals els alumnes 
portaran a terme les seves pràctiques clíniques un 
cop finalitzat el contingut teòric. El 90% del pro-
fessorat del màster són infermeres i infermers de 
la pràctica clínica, d’arreu de l’estat.

PLA D’ESTUDIS 
El Màster consta de 4 mòduls formatius inclosos 
en el preu.
Mòdul I: TEORIA
Els dimarts de novembre a maig en horari inten-
siu de matí i tarda (taller d’intubació, RCP bàsica, 
RCP avançada, urgències obstètriques, ausculta-
ció, electromedicina...).
Mòdul II: SIMULACIONS
Una estada de 4 dies amb totes les despeses pa-
gades amb els Pompiers de Vielha (maneig de 
persones accidentades, trasllat, autoprotecció, 
metodologia d’actuació en AMV…).
Mòdul III: PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
Una estada de 5 dies en ambulàncies del SEM.
Mòdul IV: TREBALL FI DE MÀSTER
Amb la tutorització de la Comissió de Recerca 
del COILL.

TITULACIÓ 
L’alumne que superi el Màster obtindrà a més del 
títol del Màster per la UdL, el títol de Suport Vital 
Avançat (SVA) expedit pel Consell Català de Res-
suscitació.

COORDINACIÓ ACADÈMICA
Joan Blanco i Elena Castro
Tel. 973 702 445
joan.blanco@infermeria.udl.cat

COORDINACIÓ TREBALLS FI DE MÀSTER
Montserrat Gea
Comissió de recerca del COILL

ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua (CFC - UdL)
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:
www.cfc.udl.cat/fc/curso/1438 []

MASTER PROFESSIONALITZADOR
INFERMERIA APLICADA A LES CURES 

EN L’ÀMBIT DE L’EMERGÈNCIA

(60 ECTS)
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La infermer/a de quiròfan es desenvolupa en 
un camp especialitzat divers i complex, que 
s’integra en un àmbit de treball amb mol-
tes subespecialitzacions. La infermeria dóna 
el suport en la preparació del pacient per a 
la intervenció, en alguns casos serveis espe-
cialitzats que poden formar part del suport 
perioperatori com poden ser el suport ambu-
latori, l’endoscòpia, l’esterilització, la radiolo-
gia intervencionista i el control del dolor, tam-
bé en anestèsia i suport postanestèsic i, per 
descomptat, durant el procés intraoperatori. 
Aquesta diversitat de papers presenta un rep-
te per al desenvolupament de competències 
de l’infermer de quiròfan.

Per tant, l’objectiu del programa estarà cen-
trat a donar cobertura a les necessitats d’es-
pecialització del professional d’infermeria 
en aspectes teòrics, tècnics i pràctics perquè 
aquest aconsegueixi un grau alt d’experiència 
clínica perquè pugui desenvolupar-se correc-
tament en l’àrea quirúrgica i pugui aplicar els 
seus coneixements durant el procés periope-
ratori del pacient quirúrgic. 

FITXA TÈCNICA
Crèdits: 60 ECTS
Modalitat: Presencial
Data d’inici del curs: 4 d’octubre de 2016
Data de fi del curs: 14 de juliol de 2017
- Les classes teòriques es faran els dimarts i 
dimecres per al primer trimestre, i a partir del 
18 de gener els dimecres. 
L’horari podrà variar depenent del dia (inici: 
entre 15.30 i 16 hores, finalització: entre 20 
i 20.30 hores).
- Les pràctiques clíniques es realitzaran a par-
tir del 16 de gener del 2017.[]

A QUI VA DIRIGIT 
Infermers/eres que estiguin interessats a apro-
fundir i ampliar els seus coneixements i habili-
tats per tal de donar unes cures integrals, de 
qualitat i seguretat al pacient quirúrgic.

OBJECTIUS 
• Adquirir destreses especialitzades per donar 
cures d’infermeria integrals al malalt quirúr-
gic durant el procés perioperatori.
• Formar els professionals d’infermeria en 
les diferents especialitats quirúrgiques de les 
quals forma part com a membre de l’equip 
multidisciplinari.
• Proporcionar uns coneixements complets 
sobre els elements que componen l’àrea qui-
rúrgica, la seva interrelació i la connexió amb 
la resta de components de l’hospital.
• Conèixer i desenvolupar les competències 
d’ infermeria en el procés perioperatori.

CONTINGUTS
Mòdul I: LA INFERMERA PERIOPERATÒ-
RIA
Metodologia de la recerca.
Mòdul II: CURES I TALLERS PRÀCTICS I 
SEMINARIS
• Cures d’infermeria en anestèsia i reanima-
ció.
• Cures d’infermeria al pacient quirúrgic da-
vant els diferents procediments quirúrgics.
• Tallers pràctics i seminaris.
Mòdul III: ASPECTES DE GESTIÓ DEL 
BLOC QUIRÚRGIC
Mòdul IV: TREBALL FINAL DE MÀSTER
Mòdul V: PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

COORDINACIÓ
Mª José San Martín
Teresa Torner
Pilar Jürschik
teresa.torner@infermeria.udl.cat
jsanmartin.lleida.ics@gencat.cat
973 702 452

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

Més informació i preinscripcions:
www.cfc.udl.cat/fc/curso/1455

MASTER 
PROFESSIONALITZADOR

INFERMERIA DE 
QUIRÒFAN

(6a edició)
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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 la qual cosa 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

• 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: 
www.cfc.udl.cat/fc/curso/1439

(30 ECTS)
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