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pel CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA 

COMUNICAT SOBRE L’APROVACIÓ DEL DECRET D’ACREDITACIÓ DE LES 
INFERMERES PER A L’EXERCICI DE LA INDICACIÓ, ÚS I AUTORITZACIÓ DE LA 
DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS I PRODUCTES D’ÚS HUMÀ (DOCG Núm. 
7949 - 29.8.2019) 

EL CONSELL de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) celebra 
que el Govern de Catalunya hagi aprovat avui el decret d’acreditació de les 
infermeres per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació 
de medicaments i productes d’ús humà i que entrarà en vigor en el moment 
en què es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La 
institució que representa a les més de 50 mil infermeres i infermers catalans 
agraeix la fluida interlocució amb els responsables del Departament de Salut 
per a la seva elaboració però recorda que aquest decret està lluny del que es 
podria considerar d’acord a la pràctica real de les infermeres i els infermers si 
bé apunta cap a una seguretat jurídica per a les infermeres.
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El decret aprovat avui desplega el procediment d’acre-
ditació de les infermeres i infermers, competència de les 
comunitats autònomes, tal com disposava el Real Decreto 
1302/2018, de 22 d’octubre. Les infermeres que complei-
xin els requisits podran acreditar-se en l’àmbit de cures 
generals i especialitzades per poder indicar i dispensar 
medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescrip-
ció mèdica, finançats i no finançats pel sistema de salut. 
Aquests medicaments i productes, que qualsevol usuari 
pot adquirir a les farmàcies, podran ser receptats per les 
infermeres acreditades tan bon punt obtinguin l’acredita-
ció. Per als medicaments i productes sanitaris subjectes a 
prescripció mèdica, caldrà esperar que el Ministeri de Sa-
nitat prepari els protocols i guies de pràctica clínica i que, 
segons el mateix Real Decreto 1302/2018 han d’estar a 
disposició com a tard el novembre de 2020.

“La lluita per aconseguir esmenar el gran error de 
la Llei del Medicament, en la qual no es reconeixia 
la infermera com a subjecte prescriptor, fa molts 
anys que dura i no resoldrem definitivament el pro-
blema fins a aconseguir esmenar aquesta llei. Però 
aquest moment i aquest decret és importantíssim 
no tant pel que ens permeti fer en termes pràctics, 
que encara no s’acosta al que necessitem, sinó pel 
que representa haver traspassat la immensa barre-
ra que ens impedia prescriure. Aquest és un procés 
irrevocable. Un cop acreditades podem seguir treballant 
per millorar les condicions en què les infermeres podem 
fer, amb seguretat legal, el que fa anys fem dia a dia pel 
que fa a la prescripció infermera i demostrar sense obsta-
cles legals els seus beneficis”, explica Núria Cuxart, dega-
na del CCIIC.[]

Barcelona, 27 d’Agost  de 2019

El CCIIC celebra 
l’aprovació del 

decret però recorda 
que està lluny 

del que es podria 
considerar d’acord 

a la pràctica real de 
les infermeres i 

els infermers

APROVACIÓ 
DEL DECRET
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Constituïda la 
nova junta de 

govern del Coill, 
amb montserrat 

gea al Capdavant

foto MISSATGES

POSICIONAR LES INFERMERES 
I INFERMERS LLEIDATANS 
EN L’ELIT ASSISTENCIAL I 

INVESTIGADORA AMB LA 
DEFENSA DE LA PROFESSIÓ, 

LA FORMACIÓ, LA RECERCA I 
L’ADSCRIPCIÓ AL MOVIMENT 

MUNDIAL NURSING NOW®

MARIONA ROCASPANA I ANNA 
TEIXINÉ S’INCORPOREN A 
L’EQUIP COL·LEGIAL

LA JUNTA DE GOVERN del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) 
va prendre possessió el 22 d’octubre, amb 
Montserrat Gea al capdavant que renova 
com a presidenta, càrrec que ostenta des 
de 2017 en substitució del desaparegut 
Josep Maria Camps.

El projecte aposta per posicionar les infermeres 
i infermers lleidatans en l’elit assistencial i in-
vestigadora; amb la defensa de la professió, la 
formació, la recerca i l’adscripció del col·lectiu 
al moviment mundial Nursing Now®.

La nova directiva, llista única presentada a les 
eleccions i proclamada per la Mesa Electoral 
el passat 15 d’octubre, incorpora dues noves 
infermeres de l’àmbit assistencial: Mariona Ro-
caspana, com a vicesecretària, i Anna Teixiné, 



JUNTA DE GOVERN DEL COILL

• Montserrat Gea i Sánchez

 col. 2622 - Presidenta

• Merce Porté i Llotgé

 col. 2240 - Vicepresidenta

• Miquel Àngel Calderó i Solé

 col. 2595 - Secretari

• Mariona Rocaspana i García

 col. 3652 - Vicesecretària

• Mercè Folguera i Arnau

 col. 2454 - Tresorera

• Anna Quintanilla i Sanz

 col. 1818 - Vocal 1a

• Lourdes Terés i Vidal

 col. 2230 - Vocal 2a

• Jordi Ballesté i Torralba

 col. 2152 - Vocal 3r

• Anna Teixiné i Martín

 col. 3309 - Vocal 4a

• Ana Isabel Fernández i Cuesta

 col. 2338 - Vocal Llevadora

MEMBRES SUPLENTS

• Esther Rubinat i Arnaldo

 col. 3187 - Suplent 1a

• Sílvia Caubet i De Arco

 col. 4454 - Suplent 2a

• Janina Ballesté i Escorihuela

 col. 4143 - Suplent 3a

• Josep M. Gutiérrez i Vilaplana

 col. 2319 - Suplent 4t

• Laia Martín i Urgelés

 col. 4347 - Suplent 5a

• Edith García i Solanes

 col. 2936 - Suplent 6a

• Inès Vilà i Panés

 col. 3400 - Suplent 7a

• Meritxell Cunillera i Batlle

 col. 2754 - Suplent 8a

• Jordi Martínez i Soldevila

 col. 3656 - Suplent 9è

• Gemma Lioses i Freixes

 col. 4322 - Suplent Llevadora
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com a vocal quarta. Rocaspana treballa al Banc de Sang i 
Teixits de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) i 
Teixiné és Infermera Supervisora de Medicina Interna en el 
mateix hospital.

Pel que fa a la resta de càrrecs, la fins ara tresorera, Mercè 
Porté, passa a ocupar la vicepresidència de l’entitat; Miquel 
Àngel Calderó continua com a secretari i Mercè Folguera 
deixa la vicesecretaria per posar-se al capdavant de la tre-
soreria de l’entitat. D’altra banda, es mantenen les vocalies 
amb Anna Quintanilla, Lourdes Terés, Jordi Ballesté i Ana 
Isabel Fernández (com a Vocal Llevadora).

La presa de càrrecs va tenir lloc a la seu col·legial i Montser-
rat Gea va aprofitar l’ocasió per agrair la tasca de M. Mont-
serrat Duch i de Carme Mayayo, fins ara vicepresidenta i 
vocal respectivament, “per la seva dedicació, generositat i 
defensa del col·lectiu infermer per a l’empoderament de 
la infermera com a professional agent de canvi i progrés 
per a les persones”, va dir. També va agrair la gestió del 
procés electoral de les infermeres Ángela Pacheco (presi-
denta), Concepció Jové (vocal) i Silvia Marco (secretària), 
com a components de la Mesa.[]
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ADELAIDA ZABALEGUI es doctora 
en Enfermería y miembro de la 
Junta de la Academia Europea de 
Ciencias de Enfermería y, en la ac-
tualidad, es vicedirectora de Inves-
tigación y Docencia en Enfermería 
del Hospital Clínic de Barcelona. 

Zabalegui acumula amplia expe-
riencia en la práctica clínica en cen-
tros de referencia como la Clínica 
Universitaria de Navarra o el Hos-
pital Bellevue de Nueva York. Tam-
bién ha sido decana de la Escuela 
de Enfermería de la Universitat In-
ternacional de Catalunya (UIC) y ha 
trabajado como profesora en los 
programas de enfermería, posgra-
dos, másters y doctorados de uni-
versidades estatales –como las de 
Lleida, Barcelona, Alicante, Huelva, 
Almería, Rovira i Virgili, Castellón– 
y extranjeras –York (Reino Unido), 
Lovaina (Bélgica), Turku (Finlandia) 
o Neijemen (Países Bajos), entre 
otras–.

text Rafa Gimena

foto MISSATGES/©autores
DURANTE LA CELEBRACIÓN del congreso 
del Consejo Internacional de Enfermería 
(CIE), en Singapur, tuvimos la oportuni-
dad de hablar con la Dra. Adelaida Zabale-
gui sobre el movimiento mundial Nursing 
Now®, de cuya junta directiva forma parte 
en calidad de representante europea.

entrevista
Hablemos de Nursing Now®. ¿Cómo pue-
de entrar un colectivo local en una cam-
paña global? Nursing Now® nace con el 
interés de influir en los órganos de toma de de-
cisiones para que inviertan en enfermeras, con 
el objetivo fundamental de mejorar el cuidado 
del paciente y la salud de la población.

Se trabaja en dos sentidos. El primero, de arri-
ba abajo, influyendo en los niveles más altos de 
cada país, como pueden ser los ministros de 
Sanidad o, a nivel de Cataluña, sobre el Depar-
tament de Salut a cargo de la consellera Alba 
Vergés. Trabajamos para que se hagan las polí-
ticas necesarias para mejorar la situación de las 
enfermeras: ratios, condiciones laborales y del 
entorno asistencial y para que desde arriba se 
potencie un mayor liderazgo de la enfermería.

“Tenemos que dejar de 
esperar, tenemos que llamar 

a los medios y explicarles 
todas las cosas buenas que 

hacemos las enfermeras”
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ZABALEGUI
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febrer, les infermeres 
lleidatanes es van sumar 
a la campanya Nursing 
Now®, a l’igual que 
el Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya (CCIIC) 
i la resta de col·legis 
catalans.

“A més de millorar la 
salut a nivell mundial, 
l’empoderament de les 
infermeres contribuirà 
a millorar la igualtat 
de gènere, ja que la 
gran majoria de les 
infermeres encara són 
dones i construeixen 
economies més fortes”

Informe Triple Impact
(Vegeu pàgines 17 i 18)

©Salut Gencat

NURSING NOW®

CATALUNYA
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porque el primero funcionará siempre y cuan-
do tengamos a una líder abajo que comprenda 
y vea la necesidad. A nivel mundial, la mayor 
fuerza se está viendo en este segundo sentido 
(de abajo a arriba) y, por ejemplo, el impulso 
de Nursing Now® en México ha sido gracias a 
los estudiantes de enfermería. Ellos, que ni tan 
siquiera profesionales, se han movilizado a ni-
vel transversal para potenciar e impulsar a la 
enfermería y han sido tremendamente eficaces.
Por lo tanto, a nivel local, se puede trabajar en 
ambos sentidos. Por una parte para influir en 
los directivos y gerentes de los centros asisten-
ciales, explicándoles el potencial beneficio si se 
invierte en enfermeras. El incremento de la sa-
tisfacción de las enfermeras, si las enfermeras 
están bien y hacen bien su trabajo, van a obte-
ner resultados fantásticos: la disminución de la 
mortalidad o de las hospitalizaciones de larga 
duración, además de la propia satisfacción del 
paciente. Del otro lado, las enfermeras que, al 
margen del trabajo que se haga desde las di-
recciones de enfermería o entidades colegiales, 
tenemos que sentir que este movimiento Nur-
sing Now® es nuestro, de las enfermeras, de 
todas ya trabajemos en un centro de atención 
primaria, en una UCI, en un área de salud men-
tal, en un centro sociosanitario o docente. Que 
nos sintamos empoderadas uniendo esfuerzos 
en el marco común de este movimiento.

 “Influimos en los niveles 
más altos, algo que 

funcionará siempre y 
cuando tengamos abajo a 
una líder que comprenda 

y vea la necesidad”
Estoy segura de que la campaña será benefi-
ciosa y, aunque termina en diciembre de 2020 
y los objetivos son muy ambiciosos, se medirán 
los resultados a cinco y a diez años porque las 
campañas no tienen resultados a corto plazo. 
Necesitaremos más tiempo y las enfermeras 
tenemos que trabajar conjuntamente con los 
pacientes, con los profesores y alumnos de las 

universidades… Insisto, las enfermeras tene-
mos que sentir que este movimiento es nuestro 
y no como un movimiento reivindicativo sindi-
cal, sino como un movimiento profesionaliza-
do. Aquí creo que radicará nuestro éxito.

¿Cree que la sociedad percibe el papel 
que tienen las enfermeras y puede llegar 
a elevarlas a ese papel de liderazgo o, por 
el contrario, no entiende el rol de las dife-
rentes profesiones de la salud? Pasar de la 
antigua imagen de la enfermera subordinada al 
médico a la percepción del ámbito colaborati-
vo entre profesiones sanitarias por parte de la 
población, requiere tiempo. Hay que tener en 
cuenta que venimos de un sistema en el que, 70 
años atrás, no existía la sanidad pública y, para 
las personas que pagaban un seguro, el doctor 
que les curaba era una especie de dios. Yo creo 
que, actualmente, aquellas personas que han 
estado en contacto con enfermeras: esa señora 
mayor, ese adolescente joven, esa pareja… Y 
se les han solucionado sus problemas de salud, 
reconocen el valor de las enfermeras y de las 
especialistas en práctica avanzada. Pero, cier-
tamente, muchas personas desconocen aún el 
potencial que tienen las enfermeras.

¿Hay que poner más énfasis en el “cuida-
do”? ¿Cómo divulgarlo?
Nosotros tenemos un sistema todavía muy bio-
médico y los medios de comunicación todavía 
no tienen presentes a las enfermeras. Tenemos 
que asumir también una función educadora 
con los responsables de los medios de comu-
nicación y debemos proponerles noticias y no 
esperar a que vengan. Por ejemplo, que te lla-
me La Vanguardia y te diga “oye que quiero 
hacerte una entrevista”, no va a pasar. Somos 
nosotras las que tenemos que llamar a cada pe-
riódico, a cada medio de comunicación… Por 
ejemplo, desde el Col·legi Oficial d’Infermeres i 
Infermers de Lleida, estáis haciendo una gran 
labor para visibilizar la profesión. Tenemos que 
dejar de esperar, tenemos que llamar hasta que 
nos llamen pesados porque con todas las cosas 
buenas que hacemos las enfermeras, hasta que 
las mejoras asistenciales no salgan en los me-
dios, la población seguirá pensando que en el 
sistema sanitario quien realmente es relevante 
es el médico. Aquellos que no han tenido ex-
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aquello de “yo voy al médico a que me cure” 
y, en cambio, serán incapaces de visualizar el 
valor del cuidado enfermero.

¿A nivel estatal, cuántas entidades pode-
mos participar en el movimiento Nursing 
Now®? Son muchísimas. Toda España está ya 
integrada y, a día de hoy (por 1 de julio), solo 
faltan tres comunidades autónomas pendien-
tes de que sus consejeros de Sanidad y sus 
colegios o asociaciones profesionales firmen el 
compromiso.

¿Habrá calendario de actuaciones y acti-
vidades dirigidas para la dinamización de 
la campaña? Desde el Comité de Dirección de 
Nursing Now® no hemos querido ser prescrip-
tivas y decir “mira, hay que hacer estas accio-
nes”. Nosotros hemos impulsado los objetivos y 
hemos propuesto acciones y recomendaciones 
y en casos concretos sí que queremos un com-
promiso mundial con las acciones transversales 
como es el caso del reto Florence Nightingale o 
la validación del informe State of Nursing de la 
Organización Mundial de la Salut (OMS), ade-
más de hacer ese lobby a los ministerios y los 
órganos de decisión.

“Las enfermeras tenemos 
que sentir que este 

movimiento es nuestro y 
no como un movimiento 

reivindicativo 
sindical, sino como 

un movimiento 
profesionalizado. Aquí 
radicará nuestro éxito”

Cada país tiene su propio situación contextual y 
entonces, en España, a partir de una propuesta 
realizada por el grupo Nursing Now® Catalunya 
hemos creado una matriz que, conjuntamente 
con un ala del International Council of Nurses 
(ICN) y el área de Atención Primaria del Insti-

tut Català de la Salut (APICS) –una gran suerte 
contar con ellas y yo, de hecho, estoy en el Se-
nado del Comité de Dirección a su propuesta–, 
publicará cinco objetivos identificados a partir 
del análisis de cual es la situación actual y de 
los targets de interés. 

“A propuesta de Nursing 
Now® Catalunya hemos 
creado una matriz, 
conjuntamente con 
el ICN y la APICS, 
que publicará sus 
resultados para que otras 
comunidades autónomas 
los utilicen como guía”
También hemos identificado los partners con 
los que queremos trabajar para que nos ayu-
den a alcanzar estos objetivos. Pero, como 
decía anteriormente, si nos hacemos propia la 
campaña y la aprovechamos, vamos a sacarle 
mucho jugo pero no en 2020, Año Internacio-
nal de la Enfermería. Quizás necesitemos un 
poquito más de tiempo y hemos establecido in-
dicadores para medir los resultados, datos que 
Nursing Now® Catalunya hará públicos para 
que otras comunidades autónomas los utilicen 
como guía. De hecho, comunidades como Ca-
narias ya los han pedido.

El Año Internacional de la Enfermería forma 
parte de la campaña Nursing Now® y su ob-
jetivo es visibilizar a la enfermería y hacernos 
más fuertes dentro de la ciudadanía. Va a ser 
una celebración a nivel mundial y queremos 
ir a las plazas, no hacer celebraciones dentro 
de los hospitales Arnau de Vilanova, Bellvitge, 
Vall d’Hebron… No queremos hacernos visibles 
dentro, donde las enfermeras ya nos conocen. 
Queremos ir a las plazas de Lleida, de Barce-
lona, de Girona, de Tarragona… Y, también a 
los pueblos más pequeños y estar allí con la 
sociedad, para que vean y explicarles quienes 
somos las enfermeras: las que estamos siempre 
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La campaña recluta a 
líderes de todo el mundo, 
“campeones” que ejercen 
como prescriptores para 
aumentar la influencia 
de las enfermeras en las 
políticas de salud globales 
y nacionales.

“Fortalecer a enfermeras 
y comadronas, 
particularmente en 
áreas remotas y países 
pobres en recursos, 
podría ayudar a 
transformar la salud a 
nivel mundial”

Lord Nigel Crisp
Decano de la Cámara de los 

Comunes de Reino Unido.
Copresidente del grupo 

parlamentario Partidos de Reino 
Unido y Salud Global

©ICN

THE NURSING NOW®

CHAMPIONS
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Lucha contra la violación 
infantil en Liberia.
Retrato de Elizabeth 
Kekula, una enfermera 
residente en la Clínica Star 
of the Sea en el extenso 
barrio marginal de 
Westpoint, en Monrovia. 
Kekula ofrecía una 
“ventanilla única” para 
las víctimas jóvenes de 
violación, facilitando 
atención sanitaria, 
asesoramiento y 
acceso a la policía.

29 de octubre de 2012
Monrovia, Liberia

©ONU

UNA HISTORIA 
ENFERMERA
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blemas de salud.

¿Qué tipo de mecanismos tenéis pensa-
dos para medir los resultados? Bueno, aho-
ra mismo tenemos investigadoras de la Univer-
sidad de Edimburgo que nos están ayudando 
a identificar los outcomes (acciones) que que-
remos medir, a cinco y a diez años. Estamos 
buscando financiación porque si la campaña 
finaliza con la financiación del Burdett Trust for 
Nursing o el Consejo Internacional de Enferme-
ría –y con ello el Consejo General de Enfermería 
que también ha contribuido económicamente– 
necesitaremos más fondos para continuar des-
pués del 31 de diciembre de 2020. Mientras 
tanto estamos haciendo copying reviews para 
ver cuales son los indicadores.

“Queremos un 
compromiso mundial 
con acciones 
transversales como 
el reto Florence 
Nightingale o la 
validación del informe 
State of Nursing de la 
OMS”
¿Con los ratios de enfermeras que tene-
mos, crees que la población podrá per-
cibir el papel de las enfermeras? El ratio 
enfermera-paciente en España está muy por 
debajo de la media de los países de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) y en el ratio médico-enfermera 
tampoco queda en muy buena posición. Si di-
bujamos cuatro cuadrantes, a partir de dos ejes 
(número de médicos y número de enfermeras), 
tenemos cuatro espacios posibles. 

El primero, con muchos médicos y muchas en-
fermeras que es el caso de Finlandia, Suecia, 
Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Estados Uni-

“Nursing Now® nace con 
el interés de influir en 

los órganos de toma 
de decisiones para que 

inviertan en enfermeras”



Nursing Now® es un 
movimiento global 
en crecimiento, 
con nuevos Grupos 
Regionales, Grupos 
Nacionales y Grupos 
de Apoyo Local que 
se están formando 
en todo el mundo. La 
campaña se ha vuelto 
viral, con actividades 
en más de 100 países.

GRUPOS NACIONALES 
Y LOCALES

Albania
Alemania
Angola
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Las Bahamas
Bangladesh

Barbados
Bélgica
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Bupa
Bután
Camboya
Camerún
Canadá
Chile
China
Colombia
Corrí
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Republica checa
República Dominicana
Ecuador
Egipto
Emiratos Árabes
Escocia
Eslovaquia

Eslovenia
España
Estados Unidos 
Eswatini
Etiopía
Europa
Filipinas
Francia
Gabón
Gales
Ghana
Grecia
Granada
Haití
Hungría
India
Indonesia
Inglaterra
Irlanda
Irlanda del Norte
Islas Cook
Israel
Italia
Jamaica
Japón

Jordán
Katar
Kenia
Lesoto
Líbano
Liberia
Malawi
Malasia
Maldivas
Malta
Marruecos
Mexico
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nigeria
Nórdico
Nueva Zelanda
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Pasifika

Perú
Polonia
Portugal
Puerto Rico
República de Corea
Ruanda 
Rumania
Rusia
El Salvador 
Seychelles
Sierra Leona
Sudáfrica
Sri Lanka
Suecia
Suiza
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Trinidad y Tobago
Turquía
Uganda
Uruguay
Venezuela
Zambia
Zimbabue
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dos o Canadá; cuando nos comparan con la 
estadounidense Mayo Clinic o el hospital sueco 
de Karolinska. El segundo espacio reúne a po-
cos médicos y a pocas enfermeras, que se co-
rresponde con los países en vías de desarrollo. 
El tercer cuadrante tiene muchas enfermeras y 
menos médicos, situación que se acerca a la de 
muchos países nórdicos. Y, en España, estamos 
en el cuarto cuadrante en el que hay muchos 
médicos y pocas enfermeras. Si atendemos al 
número de médicos estamos bastante por en-
cima de la media poblacional de los 35 países 
miembros de la OCDE. Ahora bien, en enferme-
ras somos el sexto país por la cola. 

España es un país en el que hay muchos mé-
dicos y muy pocas enfermeras. Un sistema sa-
nitario actual que invierte más en médicos y es 
algo que tenemos presente. En diciembre del 
año pasado hubo huelgas en Cataluña de Mé-
dicos de Atención Primaria y ¿qué ha pasado? 
Pues que se ha invertido más en médicos de 
Atención Primaria. También, se ha invertido en 
enfermeras, pero no tanto. No se crean unida-
des docentes multidisciplinares de enfermeras 
especialistas o, como mínimo, con la misma 
cantidad de médicos y enfermeras. Estamos 
muy lejos de llegar a esa situación en que se 
invierte en cuidado. Ahora mismo se invierte 
en médicos y yo no digo que hagan falta más 
médicos, pero hay que invertir en más enfer-
meras para que los equipos multidisciplinares 
trabajen mejor de manera colaborativa. Si hay 
más enfermeras los médicos también van a 
estar mejor. Todos vamos a trabajar mejor de 
forma multidisciplinar.[]

“Tenemos un sistema 
de salud, todavía, muy 

biomédico.  No se crean 
unidades docentes 

multidisciplinares de 
enfermeras especialistas 

o, como mínimo, con 
la misma cantidad de 

médicos y enfermeras. 
Estamos muy lejos de 
llegar a esa situación 
en que se invierte en 

cuidado”



2019 NOVEMBRE  inf  17

nu
rsi

ng
  n

ow
®L’Informe 

Triple Impacte, 
(APPG on Global Health, 2016) 

ara, en castellà
Amb aquesta traducció, 

Investén-isciii posa a disposició 
de les infermeres un document 

molt inspirador per al 
moviment Nursing Now®

L’OCTUBRE DEL 2016 un grup de parlamentaris de diferents partits de 
la Càmara dels Comuns del Regne Unit (All-Party Parliamentary Group 
on Global Health) va donar a conèixer un informe que aprofundia en la 
rellevància d’impulsar la infermeria. Aquest document, conegut com a 
Triple Impacte posava de manifest la importància que té el desenvo-
lupament de la infermeria i l’accés dels professionals del sector 
a llocs de responsabilitat gestora, i també, a càrrecs polítics, per 
aconseguir precisament aquest triple impacte que dóna títol a 
l’informe. Amb aquest suport a la professió, apuntaven els parlamenta-
ris, s’aconseguiria una millora en la cobertura sanitària de la salut 
de la població, es promouria la igualtat de gènere i suposaria un 
creixement econòmic que donaria lloc a economies més fortes.

Aquest informe, redactat en anglès, es troba ara ja disponible en castellà 
gràcies a la traducció que ha fet la Unidad de Investigación en Cuidados 
y Servicios de Salud (Investén-isciii) de l’Instituto de Salud Carlos III. El 
document fa un recorregut per punts claus com el triple impacte de la 
infermeria (millor salut, millor igualtat de gènere i donar suport al creixe-
ment econòmic) o la contribució única de les infermeres tenint en compte 
la quantitat de rols que desenvolupen. També dóna una sèrie de recoma-
nacions, tant a la Unió Europea a l’OMS i a altres agències internacionals; 
perquè treballin per elevar el perfil de la infermeria i convertir-la en un 
element central de la política sanitària, per augmentar el nombre d’infer-
meres educades i empleades a tot el món, per formar infermeres líders i 
augmentar el lideratge de la infermeria com a professió, per permetre que 
les infermeres treballin al màxim del seu potencial, per recopilar i difondre 
proves sobre l’impacte de la infermeria en l’accés, la qualitat i els costos i 
assegurar que s’incorporen en les polítiques i s’actuï en conseqüència, per 
desenvolupar la infermeria perquè tingui un triple impacte en la salut, la 
igualtat de gènere i l’economia i, finalment, per promoure l’associació i 
l’aprenentatge mutu entre el Regne Unit i altres països.TR
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Investén-isciii
tradueix el 

document al 
castellà
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varietat de rols que assumeixen les infer-
meres i els molts i diferents contextos en 
què treballen. Se centra, a més, en l’entorn 
canviant en què desenvolupen la seva tasca i 
les recents reaccions polítiques. També dóna 
exemples d’innovació i emprenedoria arreu del 
món, donant exemples de Moçambic, Ruanda 
i Tadjikistan. D’altra banda, l’informe recull els 
desafiaments als quals s’enfronta la infermeria 
i els reptes principals, destacant la manca de 
personal i recursos; la infravaloració de la con-
tribució de la infermeria i el fet que no se’ls per-
meti treballar amb tot el seu potencial, la mala 
qualitat i/o manca de captació i formació, les 
dificultats amb el reclutament, la retenció i la 
reincorporació a la professió d’infermera i el li-
deratge dèbil i, en alguns casos, reduccionista.

Una altra de les qüestions que analitza l’infor-
me és l’actual dèficit dels professionals de 
la salut a nivell global. Estableix que infer-
meres i llevadores suposen gairebé la meitat 
dels professionals de la salut del món, però 
la seva distribució és molt desigual, amb una 
major proporció treballant en àrees urbanes en 
països de renda alta. A més, parla del fet que 
s’estan formant poques infermeres i això fa que 
els països estiguin revisant les seves estratègies 
en matèria de formació i regulació i s’estiguin 
buscant noves formes de formar i contractar als 
treballadors de la salut.

A banda dels problemes de llarga durada de 
la infermeria i la situació actual, l’informe Tri-
ple Impacte analitza l’evidència de l’impacte 
positiu de les infermeres en la qualitat, 
l’accés a l’atenció i els costos. També se 
centra en com es pot capacitar a les infermeres 
perquè desenvolupin tot el seu potencial i as-
sumeixin noves funcions, i com pot ajudar el fet 
que compartir les bones pràctiques, el treball 
en grup i el repartiment de tasques.

El document elaborat pels parlamentaris brità-
nics parla també de la contribució del Regne 
Unit a la salut a nivell mundial i el seu potencial 
per fer molt més per donar suport al desen-
volupament de la infermeria. Descriu també 
el paper de les associacions i les possibilitats 
d’aprenentatge mutu entre infermeres del Reg-
ne Unit i les seves homòlogues a l’estranger.

Finalment, el text acaba amb les conclusions i 
recomanacions posant de manifest que els lí-
ders en infermeria no poden, per ells mateixos, 
aconseguir el desenvolupament que es neces-
sita. Estableix que els polítics, els respon-
sables de les formulacions de polítiques 
i els líders de la salut que no són infer-
mers han de treballar amb les infermeres 
perquè això es produeixi. A més, perquè el 
Regne Unit tingui un paper de lideratge a nivell 
mundial, ha d’aplicar les recomanacions i con-
clusions d’aquest informe dins el mateix Regne 
Unit. Cal sensibilitzar l’opinió pública so-
bre el potencial de la infermeria, invertint 
en educació i formació, recolzant el lideratge 
de les infermeres i garantint que les infermeres, 
amb tota la seva dilatada experiència, partici-
pin plenament en la formulació de polítiques 
en matèria de salut.[]

APPG on Global Health – October 2016
Informe Triple Impacto
“Cómo el desarrollo de la enfermería 
mejorará la salud, promoverá la igual-
dad de género y apoyará el crecimiento 
económico”. Traducció (no professional) 

©investén-isciii, 2019

Podeu descarregar el document a: 
https://www.coill.org/documentacio
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APROVAT EL DECRET DE PRESCRIPCIÓ INFERMERA

EL CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES 
I INFERMERS DE CATALUNYA EDITA UNA 
GUIA RÀPIDA D’ACREDITACIÓ

EL PASSAT 27 d’agost el Govern anunciava, en 
conferència de premsa, l’acord d’aprovació del 
Decret d’Acreditació de les infermeres per a 
l’exercici de la indicació, ús i autorització de la 
dispensació de medicaments i productes d’ús 
humà –conegut com de Prescripció Infermera–; 
decret que va entrar en vigor el 29 d’agost, 
data de publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOCG Núm. 7949 – 
29.8.2019; del qual es va publicar la Disposició 
de  Correcció d’Errades DOCG Núm. 7984 - 
18.10.2019).

L’anunci va tenir la resposta dels quatre 
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
que, a través del Consell (CCIIC), van emetre 
un comunicat (vegeu pàgines 4-5) posant en 
valor la importància de l’aprovació d’aquesta 
normativa que ve a reconèixer una competència 
que ens és natural però que, com ha manifestat 
el Consell, no és suficient perquè no respon 
encara a la realitat de la pràctica real.

El COILL encoratja les infermeres i infermers de 
Lleida “a exercir aquesta competència amb la 
ferma voluntat de millorar la salut i benestar de 
la nostra comunitat i a emprendre el procedi-
ment d’acreditació”; un tràmit senzill recollit en 
la Guia Ràpida editada pel Consell.

APROVAT

EL DECRET
DE PRESCRIPCIÓ
INFERMERA

Decret (i correció d’errades) i Guia disponibles a: https://www.coill.org/documentacio
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APROVAT EL DECRET DE PRESCRIPCIÓ INFERMERA

Què podràs prescriure?

Amb l’acreditació podràs prescriure medi-
caments i productes sanitaris no subjectes 
a la prescripció mèdica.

Pots consultar la llista de medicaments i 
productes sanitaris no subjectes a prescrip-
ció mèdica que pots dispensar a la pàgina 
web del teu col·legi professional.

Com acreditar-te?

REQUISITS

En l’àmbit de cures generals:

1. Disposar del Títol de Grau en Infermeria, 
Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic 
Sanitari, o equivalent.

2. Complir un dels següents requisits:
a. Acreditar una experiència professional 
mínima d’un any, o
b. Superar el curs d’adaptació gratuït.

En l’àmbit de cures especialitzades:

1. Disposar del Títol de Grau en Infermeria, 
Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic 
Sanitari, o equivalent.

2. Disposar del títol d’infermer o infermera 
especialista.

3. Complir un dels següents requisits:
a. Acreditar una experiència professional 
mínima d’un any, o
b. Superar el curs d’adaptació gratuït.

LLOC

Si treballes al SISCAT:

Si fa 1 any o més que prestes serveis en els 
centres SISCAT no has de fer la sol·licitud. 
El teu centre et demanarà consentiment i 
comunicarà les dades al Departament de Salut. 
Aquest és un procediment extraordinari que 
durarà 4 mesos a partir de l’entrada en vigor 
del decret.

Si compleixes l’any de feina un cop tancat 
aquest procediment extraordinari, la sol·licitud 
l’hauràs de fer tu a través del procés ordinari a 
http://canalempresa.gencat.cat o a http://seu.
gencat.cat.

Si fa menys d’un any que treballes al SISCAT, 
és convenient esperar a complir l’any per po-
der fer la sol·licitud. En cas que, per les teves 
responsabilitats, et sigui imprescindible poder 
prescriure, pots fer el curs d’adaptació gratuït.

Si treballes en altres centres 
o per compte propi:

1. Has de fer la sol·licitud via telemàtica a: 
http://canalempresa.gencat.cat o a http//seu.
gencat.cat

2. Has d’emplenar el formulari de sol·licitud, 
indicant les dades personals identificatives i les 
relatives a la titulació, i adjuntar el model nor-
malitzat de formulari de certificat d’empresa, 
o en cas de treball per compte propi, adjuntar 
Informe de Vida Laboral.

Aquest procediment s’ha de fer amb signatura 
electrònica o certificat digital admès pel Con-
sorci d’Administració Oberta de Catalunya.
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APROVAT EL DECRET DE PRESCRIPCIÓ INFERMERA

Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

GUIA RÀPIDA D’ACREDITACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA

DOCUMENTACIÓ

A la sol·licitud has de fer constar:

• Les teves dades identificatives.

• La certificació acreditativa del període d’ex-
periència professional mínima d’un any expedi-
da per l’empresa o institució ocupadora.

• En cas que hagis treballat en més d’un cen-
tre, has de presentar la certificació de cadascun 
d’ells.

• En cas de treball per compte propi, has de 
presentar el certificat de vida laboral acreditatiu 
del període d’experiència professional.

• Si l’any d’experiència és resultat de la pres-
tació laboral en un o més centres per compte 
aliena o pròpia, has d’acreditar-la per mitjà de 
la certificació expedida per cada entitat i el cer-
tificat de vida laboral.

• Si no disposes de l’experiència mínima d’un 
any, has de presentar la certificació acreditativa 
d’haver superat el curs d’adaptació gratuït.

• En cas de sol·licitar l’acreditació en l’àmbit de 
les cures especialitzades, has de presentar cò-
pia de la certificació del títol d’infermer/a espe-
cialista i la certificació acreditativa del període 
d’experiència professional mínima d’un any ha 
de correspondre a l’especialització per la qual 
es demana l’acreditació i amb els mateixos su-
pòsits abans explicats.

La direcció general competent pot consultar 
per mitjans electrònics o obtenir les dades o la 
documentació acreditativa necessària, tret que 
t’hi oposis. En aquest cas hauràs d’aportar tu la 
documentació acreditativa pertinent.

RESOLUCIÓ DE L’ACREDITACIÓ

Les resolucions es posaran a disposició de la 
Seu electrònica de les infermeres en el termini 
màxim de 6 mesos des de la presentació de la 
sol·licitud o la comunicació de dades per part 
del centre SISCAT. Transcorregut aquest termi-
ni sense que l’Administració es pronunciï, es 
considera acceptada la sol·licitud presentada 
tal com regula la llei 39/2015 de Procediment 
Administratiu Comú.

CODI I DOCUMENT 
ACREDITATIU

En cas de resolució favorable, rebràs un docu-
ment d’acreditació per a la indicació, ús i au-
torització de la dispensació de medicaments i 
productes sanitaris d’ús humà amb el teu CODI 
D’ACREDITACIÓ i que especifica l’àmbit: cures 
generals i/o cures especialitzades.

Les infermeres i infermers que presten servei al 
SISCAT podran emetre les ordres de dispensa-
ció en format electrònic, que inclouran les da-
des d’identificació de la infermera acreditada.[]

Què comporta?

Poder emetre les ordres de dispensació en 
l’àmbit dels medicaments no subjectes 
a prescripció mèdica i productes sanita-
ris, molts d’ells finançats. En l’àmbit dels 
medicaments subjectes a prescripció 
mèdica, cal esperar a la disponibilitat de 
protocols elaborats pel Ministeri de Sani-
tat, conforme normativa estatal. Quan es-
tiguin disponibles, però, no caldrà tornar a 
acreditar-se.
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L’educació sanitària, 
l’alimentació saludable, 

l’exercici aeròbic i el correcte 
descans nocturn en milloren 

la simptomatologia 

text i foto ICS/©autors

ELS EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (AP) dels 
CAP Cappont i Bordeta-Magraners de Lleida 
han impulsat, aquest mes d’octubre un grup 
de treball sobre les síndromes de sensibilitza-
ció central (SSC), entre les quals es troba la 
fibromiàlgia. L’objectiu és abordar, diagnos-
ticar i tractar, des de l’AP, el dolor crònic que 
causen. El grup treballa conjuntament amb la 
Unitat Funcional de Síndrome de Sensibilització 
Central (SSC), ubicada a l’Hospital Universitari 
de Santa Maria i liderada per Lluís Rosselló, per 
consensuar una formació bidireccional especi-
alitzada.

El grup, que està format per Maria Antònia 
Barco, metgessa del CAP Cappont; Mar Na-
varro, metgessa del CAP Bordeta–Magraners, 
i Pau Forns i Maria Roca, infermeres del CAP 
Cappont, ha establert un punt de contacte 
amb la unitat especialitzada, per tal d’ampli-
ar coneixements i així transmetre’ls a la resta 
d’equips d’AP.

D’aquesta manera, a banda del seguiment far-
macològic i de les derivacions a la unitat d’ex-
pertesa, per tal que valori el tractament amb 
teràpia cognitivoconductual, rehabilitació, etc., 

el personal mèdic i d’infermeria de l’AP farà 
educació sanitària per explicar en què consistei-
xen aquestes malalties. Així, informaran el pa-
cient que són malalties cròniques, que cursen 
amb brots (aquest punt pot reduir els nivells 
d’ansietat de les persones afectades i millo-
rar-ne el dolor). Així mateix els proporcionaran 
informació sobre tallers, exercici físic aeròbic i 
alimentació saludable.

ALTRES ACTIVITATS El dolor crònic és un dels 
principals reptes de salut que afronten els sis-
temes sanitaris. A causa de l’envelliment de la 
població i la cronificació de les patologies, cada 
vegada són més les persones que el pateixen.

Per aquest motiu, l’Equip d’Atenció Primà-
ria Tàrrega va crear el 2018 el projecte Salut 
en Xarxa, que connecta totes les institucions, 
entitats i associacions que treballen per pro-
moure hàbits saludables i millorar la qualitat 
de vida dels usuaris. Aquesta xarxa inclou, 
entre d’altres, l’Associació de Fibromiàlgia i 
Dolor Crònic (APADOC), l’aeccLleida, l’Asso-
ciació de Dones Arrel, etc., que organitzen 
activitats a algunes de les quals els profes-
sionals sanitaris poden derivar-hi pacients.

Entre les activitats adscrites a la iniciativa des-
taquen: 

• Programa “Ens movem”. Adreçat a per-
sones de 40 a 65 anys, afectades de dolor crò-
nic o fibromiàlgia. Es tracta de 55 minuts de 
gimnàstica suau tres dies a la setmana. Acti-
vitat conjunta coordinada per l’EAP Tàrrega i 
l’Ajuntament.

L’Atenció Primària de Lleida 
impulsa un projecte per 
diagnosticar i tractar el 

dolor crònic
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• Programa “Caminant fem salut”. Consis-
teix a fer caminades setmanals conjuntes, de 
curta distància, adreçades a persones que no 
fan exercici físic habitualment, amb l’objectiu 
que s’iniciïn en aquest hàbit, surtin de casa o 
facin amistats. Activitat conjunta coordinada 
per l’EAP Tàrrega, l’Ajuntament i el Consell Co-
marcal de l’Urgell.
• Grups d’Esquena i Reforç de Genolls. Di-
rigits per l’Equip de Fisioterapeutes del Servei 
de Rehabilitació del CAP II (Hospital Universitari 

Santa Maria de Lleida) de Gestió de Serveis Sa-
nitaris (GSS).
• Ioga per a professionals, de l’EAP Tàr-
rega. Una sessió, un cop per setmana, per 
alliberar tensions, fer estiraments i practicar 
l’equilibri.
• Fisioteràpia aquàtica, ioga i exercici fí-
sic, adreçats a persones afectades de càn-
cer, per millorar-ne la mobilitat i altres 
malalties. Activitat conjunta coordinada per 
l’EAP Tàrrega i l’aeccLleida.[]

©INGIMAGE
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Pilena naval 
Jasmina Dolcet

sisco maranges

m. montserrat Duch

[D’esquerra a dreta]
PILENA NAVAL,
M. MONTSERRAT DUCH
I JASMINA DOLCET
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eva Figuera

“tots els 
nostres 
serveis són 
gratuïts 
i no cal 
ser soci 
Per a 
acceDir-hi”



text Sara Bobet

foto Sara Molina

MISSATGES/aeccLleiDa

L’AECC-Catalunya Contra el Càncer té la 
seva delegació a Lleida al número 25 del 
carrer Pallars. L’aeccLleida fa una tasca 
d’assessorament i suport, tant a pacients 
com a les seves famílies, donant rellevàn-
cia a les activitats que organitzen i impul-
sant la prevenció d’aquesta malaltia. 

De l’associació i el seu funcionament parlem 
amb la seva gerent, l’Eva Figuera.

entrevista
Com funciona l’aeccLleida? Quants socis 
té, com es gestiona i quin és el seu ob-
jectiu? L’aeccLleida compta amb més de 3.500 
socis, 500 voluntaris i col·laboradors i un equip 
de professionals. El seu principal objectiu és 
treballar per a les persones; impulsant la pre-
venció per evitar el càncer, acompanyant a pa-
cients i famílies durant tota la malaltia i millo-
rant la curació del càncer finançant la millora 
de la investigació.

Quines activitats feu? En primer lloc voldria 
remarcar que tots els nostres serveis són gra-
tuïts i que no cal ser soci per poder participar, 
tant de les activitats com de les prestacions que 
desenvolupem en tot el territori, a través de les 
nostres juntes locals en totes les capitals de co-
marca. És molt important per a nosaltres donar 
resposta a la realitat de la nostra província i la 
seva dispersió geogràfica.
Les activitats i prestacions són des del suport 
psicològic individual i grupal en qualsevol 
moment del procés de malaltia, servei de pre-
venció i tractament del limfedema, servei de 
treball social amb assessorament i orientació 
social, ajudes econòmiques, préstec de ma-
terial ortoprotètic i de perruques i orientació 
juridicolaboral... També fem activitats grupals 
com la marxa nòrdica, un grup d’exercici físic, 
ioga, fisioteràpia aquàtica, zumba… Totes les 
activitats es realitzen per a millorar la qualitat 
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de vida dels pacients. També oferim servei de 
voluntariat d’acompanyament, tant a l’hospital 
com a domicili.
De totes les activitats que fem, m’agradaria 
destacar les colònies per a infants amb càncer 
de tot l’estat que organitzem des de fa 20 anys. 
L’activitat es fa a Salardú (Vall d’Aran) i compta 
amb més de 100 participants en cada edició.

“Fem assessorament 
i acolliDa a 

Pacients i Famílies”

Quin tipus d’assessorament o suport féu 
des de l’aeccLleida, tant al pacient com a 
la família? Fem assessorament i acollida, tant 
a pacients com a famílies, en qualsevol moment 
del procés de la malaltia. Intentem entendre les 
necessitats i demandes dels pacients i, amb les 
nostres prestacions, els donem resposta. Ofe-
rim els nostres serveis perquè se sentin acom-
panyats en tot moment, sempre complemen-
tant-ho amb la sanitat i centrant-nos en aquells 
aspectes que ajudin a millorar la seva adherèn-
cia als tractaments i a millorar la seva qualitat 
de vida. És molt important treballar perquè els 
pacients siguin el màxim de proactius possible 
en la seva recuperació.
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Patir càncer causa un impacte que no 
causen altres malalties. Com ajudeu, en 
aquest sentit, tant el pacient com la fa-
mília? Un diagnòstic d’una malaltia oncolò-
gica suposa un impacte, tant en les persones 
amb malaltia com en els seus familiars, ja que 
suposa un trencament amb la seva vida quoti-
diana. Des del punt de vista psicosocial la ma-
laltia interfereix originant canvis importants en 
totes les àrees com el treball, l’oci, les relacions 
socials, psicològicament, emocionalment… En 
molts casos els familiars presentaran una simp-
tomatologia semblant i hem de donar resposta 
també a aquestes necessitats.

Quin gruix d’infermeres voluntàries té 
l’associació i quin és el seu paper dins 
l’entitat? Tenim infermers i infermeres que 
formen part de la junta executiva de l’aeccLlei-
da, de les juntes locals i d’altres tipus de volun-
tariat dins de l’associació.

“en molts casos els 
Familiars Presentaran 
una simPtomatologia 
semblant i els hem De 
Donar resPosta”
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compta amb la presència de professionals 
de la infermeria que representen dife-
rents territoris. Són la Jasmina Dolcet, el 
Sisco Maranges i la Pilena Naval. La Maria 
Montserrat Duch, també infermera, ha es-
tat vicepresidenta de la junta en la darre-
ra legislatura. 

Amb ells conversem sobre l’associació i el pes 
que té la infermeria en l’entitat.

les 
infermeres
Dins els actes que organitza l’aeccLleida, 
n’hi ha algun en què les infermeres volun-
tàries fan alguna aportació directament 
relacionada amb la professió? 
”Sóc infermera sempre”, diu la Maria Montser-
rat Duch, “per tant moltes de les meves acci-
ons estan marcades per la meva professió. Així 
doncs, tot i que no de manera específica, en 
moltes de les activitats que s’organitzen, com 
les caminades o les activitats físiques; sempre 
estem a disposició de l’organització per si cal 
fer alguna actuació”. “On les infermeres sí que 
tenen un paper rellevant”, afegeix Duch, “és en 
les colònies que, des de fa 20 anys, organitza 
l’associació a la Vall d’Aran, ja que som part 
important del voluntariat que organitza i duu a 
terme aquesta activitat”.

Davant el diagnòstic i tractament del càn-
cer, quin pes té la infermera? 
”El paper de la infermera és molt important”, 
diu la Pilena Naval, “donat que és més accessi-
ble que el metge i durant els tractaments passa 
molt de temps amb el pacient”. 
Una postura que comparteix el Sisco Maranges 
que postula, a més, que “sovint en el moment 
de la notícia inicial, el pacient i la família surten 
de la consulta sense haver escoltat bona part 
de l’explicació de l’oncòleg, ja que en sentir la 
paraula càncer o tumor, es queden una mica 
en estat de xoc”. “Moltes vegades és infermeria 

MARIA MONTSERRAT DUCH
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JASMINA DOLCET PILENA NAVAL
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aqui torna a veure al pacient i amb més tranquil-
litat es podrà parlar del diagnòstic i fer l’acom-
panyament durant el procés”, diu Maranges. 
”És important pels pacients tenir una persona 
de referència on poder acudir. Durant el tracta-
ment es passen moltes hores a l’hospital de dia, 
sempre en contacte amb infermeria”, comenta 
en Sisco. 

“Dins l’associació 
el Protagonisme el 
Prenen les Persones. 
l’entitat intenta 
acomPanyar-les i 
aJuDar-les i entre 
elles també s’aJuDen”
sisco maranges

Per la Maria Montserrat Duch, en tots els temes 
de salut resulta essencial el paper de la infer-
mera per portar la malaltia a bon terme. “La 
infermera és un pilar fonamental en el moment 
del diagnòstic, ja que ens recolzarà”, diu Duch. 
“Ens donarà suport i orientarà en les passes a 
fer, serà al nostre costat en els ingressos hospi-
talaris, en el tractament -tant en la quimiote-
ràpia com en altres. El pes de la infermeria és 
molt alt en aquesta malaltia”, conclou la Maria 
Montserrat.

Quin rol té la infermera d’AP en la preven-
ció del càncer basada en els onze punts 
del Codi Europeu contra el Càncer. Temes 
com l’epidemiologia del càncer, tabac, 
alimentació, exercici físic, prevenció del 
càncer urològic, de còlon, de mama, HPV, 
tant en la dona com en l’home.
“Cal tenir en compte que les infermeres tenim 
cura dels pacients en tot moment i més si cal 
si el pacient està sensible”, diu la Pilena Naval. 
“Així doncs”, remarca Maria Montserrat Duch, 
“entre les tasques de l’Atenció Primària (AP) 
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tenim la prevenció i, per tant, també el Codi 
Europeu contra el càncer que entra dins de les 
indicacions que la nostra infermera o infermer 
de referència ens farà i recordarà de manera 
sistemàtica”. 

“les inFermeres tenim 
un PaPer rellevant 

en les colònies 
que organitza 

l’associació”
maria montserrat Duch

“D’altra banda”, recorda en Sisco Maranges, 
“la prevenció és una part important dins de la 

feina d’AP, encara que moltes vegades queda 
relegada a un segon terme per falta de temps, 
ja que la part assistencial ocupa moltes hores 
i també perquè els resultats de la prevenció 
són a llarg termini. Cal que els pacients també 
estiguin implicats, és més fàcil la pastilla que 
ho cura tot”. “A més”, diu Maranges, “tinc la 
impressió que si preguntéssim als nois i noies 
que acaben els estudis d’infermeria on els agra-
daria treballar, crec que una majoria ens diria 
a urgències. Ens hem de creure la prevenció, 
tant les persones que treballem amb la salut i 
els ciutadans, com sobretot els nostres gover-
nants”.

Per qui desconeix l’aeccLleida, podríem 
dir que és un lloc on el càncer no és el 
protagonista. Què en penseu?
“En les activitats de l’aeccLleida la malaltia no 
és la protagonista, tot i que està present”, diu 
la Maria Montserrat Duch. “Existeix l’associació 
perquè hi ha persones amb càncer però, en la 
marxa nòrdica, el ioga, la fisioteràpia aquàtica, 
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l’activitat física o la zumba, el grup es relacio-
na amb normalitat. Es parla de la malaltia de 
forma ocasional, quan hi ha algun aspecte que 
la persona considera que, qui està al seu cos-
tat, el pot ajudar d’alguna manera perquè ho 
ha viscut”, comenta Duch. “Altra cosa són les 
prestacions d’orientació mèdica, atenció psi-
cològica o fisioteràpia individual on la malaltia 
és el centre”, puntualitza. Pel Sisco Maranges, 
dins l’associació el protagonisme el prenen les 
persones. “L’entitat intenta acompanyar-les i 
ajudar-les i, entre elles també s’ajuden”, diu. 
Per contra, Pilena Naval creu que, qui no coneix 
l’aeccLleida creu que sempre es parla de càncer 
quan la realitat és una altra.

Què ha aportat l’aeccLleida a la vostra 
vida? “Molta activitat i energia positiva”, diu 
la Pilena Naval. Per la Maria Montserrat Duch 
l’aeccLleida ha estat un punt d’acollida en un 
moment de la seva malaltia en què va tenir 
la necessitat d’acompanyament. “L’aeccLleida 
em va respondre de manera immediata i de-

sinteressada”, diu Duch, “no em vaig sentir 
estranya en cap moment. Crec que la tasca de 
l’associació és necessària i ajuda molt als que 
passen per aquest moment, sigui ells mateixos 
o algú proper. Cal promocionar l’associació 
en tots els esgraons sanitaris perquè ningú se 
senti sol”, comenta la Maria Montserrat. Per 
en Sisco Maranges, l’associació implica força i 
ganes de continuar. “Puc veure i viure les co-
ses i situacions de manera diferent”, diu. “He 
trobat persones amb què he treballat i hem 
esdevingut amics. Tinc la sort de poder viure 
i participar, des del seu naixement, d’una de 
les activitats especials de l’associació: les colò-
nies per infants amb càncer que es fan a la Vall 
d’Aran des de ja fa 20 anys. Aquesta activitat, 
que dura una setmana, és molt especial per a 
mi i la visc intensament. Convisc amb nens i 
nenes que, tot i la seva curta edat, han viscut 
una vida molt intensa. Són grans lluitadors i 
volen que els tractin de la mateixa manera que 
qualsevol infant de la seva edat”, puntualitza 
Maranges.[]
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Resum de l’estudi guanyador del Primer Premi 2019
XXVIIè Premi Josep Maria Camps i Balagué d’Investigació Infermera de Lleida

ELABORACIÓ D’UN MODEL PREDICTIU PER A LA IDENTIFICACIÓ 
DEL RISC DE REAGUDITZACIONS EN ELS PACIENTS AMB 
MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA (MPOC)
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TÍTOL

“Elaboració d’un model 
predictiu per a la 
identificació del risc de 
reaguditzacions en els 
pacients amb Malaltia 
Pulmonar Obstructiva 
Crònica (MPOC)”.

AUTORES

• gemma amat i camats 
• laura Paloma 
  FÜrstenheim mileruD

resum
1. INTRODUCCIÓ
La malaltia pulmonar obstructiva crònica 
(MPOC) és una malaltia comú, previsible i trac-
table que es caracteritza per simptomatologia 
respiratòria persistent i per limitació crònica del 
flux aeri 1.

La prevalença de la MPOC és del 8-15% a ni-
vell mundial, del 10,2% a l’estat espanyol i 
del 9,2% a Catalunya 1,2,3. L’infradiagnòstic 
continua sent un problema de base d’aquesta 

malaltia amb xifres fins a 81,7% segons l’estudi 
EPI-SCAN II 4,5,6,7.

Segons l’OMS, és una de les malalties més con-
tribuents a la mortalitat en molts països, repre-
sentant un 5% de totes les morts registrades 8 i 
amb un impacte econòmic també rellevant. La 
Unió Europea estima que la despesa sanitària 
total de les malalties respiratòries fou del vol-
tant del 6% al passat informe 2017 5, atribuint 
el 56% d’aquest a la MPOC. D’aquesta despe-
sa, la principal causa foren les exacerbacions 
d’aquesta malaltia 1.

És per això que el seguiment dels professionals 
de l’Especialitat Familiar i Comunitària s’ha de 
centrar a prevenir el deteriorament funcional 
de la persona, la integració sociosanitària i la 
xarxa familiar, per tal de mantenir la seva auto-
nomia el major temps possible, ja que aquests 
pacients solen patir la triada edat-comorbidi-
tat-polimedicació, que els converteix en paci-
ents de major fragilitat 9,10,11.

Des de l’Atenció Primària (AP) existeixen una 
sèrie de mesures preventives clau per a l’abor-
datge de la MPOC, com són 2,6,11,12,13,14: diag-
nòstic precoç, realització i interpretació de 
l’espirometria forçada, tractament de la fase 
inicial estable i de seguiment, identificació de 
l’existència de factors de risc, abandonament 
de l’hàbit tabàquic, prevenció i tractament de 
les exacerbacions, promoció de l’activitat física, 
promoció d’una alimentació saludable, promo-
ció de la vacunació antigripal i antipneumo-
còccica, promoció de la hidratació, autocura i 
educació sanitària (comprensió de la malaltia, 
el tractament i què fer en cas d’empitjorament) 
i maneig del pacient en el final de vida.

A més de les competències assenyalades prè-
viament, és important que les infermeres d’AP 
tinguin competències en la valoració de neces-
sitats de la persona que pateix MPOC i la seva 
família, realització d’un pla de cures i educació 
a pacients i familiars en l’augment de la seva 
autonomia. Per tot el descrit anteriorment, és 
evident que la infermera d’AP té un paper clau 
en la cura de les persones amb MPOC 4,6. En 
el seguiment de la MPOC, s’han de considerar 
una sèrie de factors en els quals es basa el pro-
nòstic de la patologia 2. (Taula 1)
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D’aquests factors relacionats amb el pronòs-
tic i evolució del pacient, trobem alguns d’ells 
fàcilment identificables des d’AP, com són 1,2: 
l’hàbit tabàquic, l’IMC, l’activitat física, la disp-
nea, les exacerbacions, la funció pulmonar i les 
comorbiditats.

Els objectius de l’avaluació de la MPOC són 
determinar la gravetat de la malaltia, inclosa 
la limitació del flux aeri 1. Aquesta es mesura 
mitjançant el FEV1 prostbroncodilatat, resul-
tant així la Classificació GOLD, que indica el 
grau d’obstrucció. Aquells que tenen GOLD III 
i IV també es consideren d’alt risc per a futures 
exacerbacions, sempre que s’acompanyin d’un 
altre predictor de reagudització 1,15,16. La histò-
ria natural de la MPOC inclou episodis repetits 
d’exacerbació 17,18.

És per això que s’ha incorporat una nova clas-
sificació de la MPOC segons Fenotips que té en 
compte el perfil clínic i reaguditzador del pa-
cient 10,19,20.

Els criteris d’Anthonisen defineixen les exacer-
bacions de la MPOC en funció de la presència 
d’aquests símptomes: augment de la dispnea, 
del volum d’esput i de la purulència d’aquest. 
Aquestes es mantenen com a principals criteris 
diagnòstics de descompensació en la MPOC 1,21.

Un altre factor associat al risc d’exacerbacions 
és la història prèvia d’exacerbacions (≥2/any). 
Aquest criteri com a antecedent ja posiciona 
a una següent exacerbació amb l’etiqueta de 
moderada segons la classificació de gravetat de 
les exacerbacions MPOC per part de les Guies 
GOLD 1,10,17. Molts estudis avalen que la his-
tòria prèvia d’exacerbacions (≥2/any) podria 
ser el predictor de reaguditzacions d’elecció 
1,15,22,23,24.

Per a classificar la gravetat de la MPOC s’utilitza 
l’Índex BODE (Body mass index, airflow Obs-
truction, Dysnea and Excercise capacity index) 

10,25,26. Però determinar aquest índex requereix 
del Walking Test i això dificulta la seva obtenció. 
Una alternativa que mostra grau de correlació 
i capacitat pronòstic de mortalitat similar és el 
BODEx 10, on es substitueix el Walking Test pel 
nombre d’exacerbacions greus. Un increment 

d’un punt en aquests índexs es tradueix en un 
augment del risc de mortalitat del 34% en totes 
les causes i del 62% en causa respiratòria.

La comorbiditat com a factor associat al pro-
nòstic de la MPOC pot ser mesurat mitjançant 
l’Índex de Charlson 27,28 o del GMA (Grups de 
Mortalitat Ajustats) 29.

Un baix IMC (<21) està implicat amb mal pro-
nòstic de la patologia, disminuint la puntuació 
en el BODE i BODEx. A més, és un indicador 
relacionat amb el risc de recaiguda de les exa-
cerbacions 15.

Està documentat que la MPOC té un gran im-
pacte en la qualitat de vida. Per mesurar-ne 
l’impacte es proposen l’índex CAT (COPD As-
sessment Test) 22,23,24 i l’HRQol (Health-Related 
Quality of life) 16.

Les últimes guies i estudis donen suport a l’ús 
combinat de LABA/LAMA (Long-Acting Beta-
Agonist/Long-Acting Muscarinic Antagonist) 
com a tractament de primera elecció en els 
pacients MPOC amb major risc d’exacerbaci-
ons 1,30,31. Arran aquestes recomanacions, l’ús 
d’aquesta teràpia de base (LABA/LAMA) supo-
saria en si un predictor de reaguditzacions 1,15.

En un context més especialitzat, altres estudis 
incorporen l’anàlisi de biomarcadors com a 
predictors de les reaguditzacions 1,12,23,32.

La disponibilitat de tants criteris relacionats 
amb el risc d’exacerbacions en les persones 
que pateixen MPOC proposa un debat dels 
professionals sobre quin és el millor predictor 
d’aquestes reaguditzacions. És per això que ens 
plantegem com a objectius descriure el perfil 
dels pacients amb MPOC de la població d’es-
tudi, així com l’elaboració d’un model de pre-
dicció d’exacerbacions en pacients amb MPOC 
comparant la seva relació amb la vacunació an-
tigripal i antipneumocòccica, el nivell de taba-
quisme, l’IMC, la realització d’espirometria, la 
realització d’exercici, l’ús de tractament farma-
cològic, el grau d’obstrucció de la MPOC (FEV1 
i GOLD), el BODEx, el BMRC, la Comorbiditat 
(Charlson i GMA amb Complexitat), la història 
d’exacerbacions prèvies i l’any de diagnòstic.
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2. MATERIAL 
    I MÈTODES
Es tracta d’un estudi observacional re-
trospectiu realitzat a l’ABS Balaguer (amb 
23.269 persones assignades) durant els anys 
2016-2018. La població d’estudi foren tots 
els assignats a l’ABS amb els següents criteris 
d’inclusió:
- Adults segons paràmetres organitzatius de 
l’ABS (>14 anys).
- Diagnòstic de MPOC (codis CIM-10 J44, 
J44.8, J44.9, J43) 33.

No es realitzà mostreig: la mostra inicial foren 
tots els pacients diagnosticats de MPOC de tota 
l’ABS, ni=886. Restades les pèrdues, la mos-
tra final fou nf=384. Es van excloure 502 per-
sones (diagnòstic recent 2016-2018 o manca 
de registre FEV1 o grau de dispnea).

Les variables estudiades van ser:

• Sociodemogràfiques: edat i sexe.

• Variables independents de l’estudi:
- IMC: IMC ≤ 21 (risc) o >21 (no risc), atès que 
un baix IMC es relaciona amb pitjor pronòstic 
de patologia 14.
- Exercici segons fase motivacional 34: Precon-
templatiu, Contemplatiu, Preparació, Acció, 
Manteniment, No procedeix (no pot fer exercici 
per diferents motius).
- Tabac: Sí/No.
- Paquets/anys: nombre de paquets/any (in-
formació més real de la implicació del tabac 
en el pronòstic de la MPOC) 13. Classificat com: 
lleu (<5), moderat (5-15), alt (16-25), molt alt 
(>25) 13, 35.
- Dades espiromètriques: FEV1 (volum es-
piratori forçat en el primer segon, mesura el 
grau d’obstrucció) 1; Q. FEV1/FVC (quocient 
resultant entre el volum espiratori forçat en el 
primer segon i la capacitat vital forçada, defi-
neix la persistència en la limitació al flux aeri) 10.
- GMA amb Complexitat: índex de multimor-
biditat i complexitat 29. A major nombre, més 
comorbiditat.
- Índex de Charlson: anàlisi de la comorbidi-
tat segons puntuació (≥4 elevada,<4 baixa).

- Història prèvia de reaguditzacions 
MPOC: nombre d’exacerbacions ocorregudes 
en els últims anys (2016-2017), codificades 
com J44.1, J12%-J18% o J22 33. Es considerà 
reagudització MPOC si 10,19,20: 
 a) Es requeria atenció a Urgències o Ingrés 
hospitalari.
 b) Mínim 4 setmanes de diferència des de la 
resolució de la darrera exacerbació o 6 setma-
nes des de l’inici sense tractament.
- Dispnea segons l’Escala BMRC 1 (Grau 0-4).
- BODEx, mesura del pronòstic de la MPOC: 
0-2 Lleu, 3-4 Moderat, 5-6 Greu, 7-9 Molt 
greu.
- Classificació GOLD d’obstrucció 1: 
Lleu GOLD I: FEV1≥80%; Moderat GOLD 
II: 50%≤FEV1<80%; Greu GOLD III: 
30≤FEV1<50%; Molt Greu GOLD IV: 
FEV1<30% o insuficiència respiratòria registra-
da a història.
- Criteris d’Anthonisen 2: 
Presència o no d’augment de dispnea, volum o 
purulència d’esput.
- Vacunacions antigripal i antipneumo-
còccica: Sí/No vacunacions posades.
- Any de diagnòstic de MPOC.

• Variable dependent de l’estudi: 
- Reagudització MPOC durant el 2018: 
nombre de reaguditzacions MPOC ocorregudes 
durant el 2018 (amb els mateixos criteris citats 
a l’anterior variable de reagudització) 10,19,20.

Les dades es van extreure de la història clínica 
informatitzada ECAP i la plataforma DBSFORM. 
Es va garantir la confidencialitat i anonimat 
de les dades conforme al Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu, el Consell de 
27/abril de Protecció de Dades (RGPD) i la nor-
mativa nacional d’aplicació. Aquest estudi ha 
estat valorat pel Comitè d’Ètica i Investigació de 
l’IDIAP Jordi Gol i Gurina (P19/136).

Les diferències entre grups s’analitzaren amb 
Xi-quadrat (variables categòriques) i t-Student 
(variables numèriques). Es va calcular un model 
de regressió logística i es van optimitzar models 
predictius de PLS-DA, Random Forest, Support 
Vector Machine i Neural Networks, calculant 
sensibilitat i especificitat.
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Es van apuntar com a possibles limitacions de 
l’estudi la manca de registre actualitzat d’algu-
nes dades i l’infradiagnòstic d’aquesta malaltia.

3. RESULTATS
El perfil del pacient amb MPOC fou home 
(70,7%) de més de 75 anys (45,7%). La majoria 
de pacients de la mostra inicial van ser diag-
nosticats de MPOC entre el 2000 i el 2015 
(75,2%). Un 25% encara eren fumadors, amb 
una mitjana de 26,7 paquets/any (molt alt grau 
de tabaquisme). Un 17,4% no havien estat mai 
vacunats contra la grip, i la majoria dels 
vacunats, 63%, la portaven de l’anterior cam-
panya. També es trobà una alta prevalença de 
vacuna antipneumocòccica (71,4%).

Fins a un 67,4% realitzaven exercici físic de 
feia temps però es mantenia un 8,9% de pre-
contemplatius a fer-ne. Un 73,3% tenien un 
IMC ≥25, amb només un 5,8% en risc (<21). 
L’Índex Charlson només estava calculat al 
44,5%; d’aquests, el 33,5% tenien valors d’ele-
vada comorbiditat.

Segons el grau de dispnea, destacà el Grau 1 
amb un 40,9%, seguit d’un 20,9% amb Grau 
2. De la classificació GOLD, la majoria foren 
Grau II (56%), seguits del Grau I (25,4%), Grau 
III (16,06%) i finalment Grau IV (2,5%). Respec-
te als fàrmacs, un 30,9% no portava cap trac-
tament per a la MPOC. Dels que sí que tenien 
prescrits inhaladors, un 35,5% eren combinaci-
ons LABA/LAMA.

De la mostra final revisada, s’observà que un 
26,8% tenien com a mínim una reagudització 
durant els anys 2016 i 2017. La mitjana de re-
aguditzacions prèvies en aquests individus 
va ser de 2.

Distribuïts segons la puntuació BODEx, la pro-
porció més gran de pacients tenien BODEx 0 
(33,3%), decreixent aquesta prevalença a me-
sura que augmentava la puntuació (25,8% 
amb BODEx 1, 14,8% amb BODEx 2, fins a 
0,3% amb BODEx 8).

Resultats amb correlació bivariant:

La mitjana d’edat dels reaguditzadors fou lleu-
gerament superior a la dels no reaguditzadors i 
va destacar que eren més reaguditzadors a ma-
jor edat. No s’observaren canvis segons sexe. 
En la correlació entre l’any del diagnòstic de 
MPOC i el fet de reaguditzar durant el 2018, 
va resultar més antiguitat de diagnòstic en els 
reaguditzadors versus els no reaguditzadors. 
També hi hagué significança en els criteris 
d’Anthonisen, presents en el 100% de les re-
aguditzacions del 2018.

Destacà una major història prèvia de rea-
guditzacions en els reaguditzadors del 2018, 
tant de forma numèrica com categòrica. Tam-
bé foren correlacions estadísticament significa-
tives: graus més elevats en els reaguditzadors 
pel que fa a BODEx, grau de dispnea i GOLD 
(Figures 1 i 2). Relació que es reforçava amb el 
FEV1 (pitjor valor en reaguditzadors).

Pel que fa a la comorbiditat, només resultà 
significativa la correlació entre el perfil reagu-
ditzador i el GMA amb complexitat, obtenint 
una mitjana superior en els reaguditzadors per 
sobre dels no reaguditzadors. Tot i la no signi-
ficança estadística, l’Índex Charlson també va 
donar resultats rellevants de major risc en els 
reaguditzadors.

En l’anàlisi del tractament farmacològic, 
s’observà una major prevalença d’ús d’inhala-
dors com a tractament de base entre els reagu-
ditzadors. La combinació LABA/LAMA obtin-
gué la proporció més gran en reaguditzadors 
versus els que no l’usen. (Figura 3)

En mesurar la prevalença de ben vacunats en 
els dos grups, hi hagué prevalences més altes 
en el grup de reaguditzadors, tant en vacuna 
antigripal com antipneumocòccica, versus els 
ben vacunats en no reaguditzadors, com si la 
vacunació no fos un factor protector. En la cor-
relació sobre l’exercici físic, tabac i IMC no 
s’obtingueren diferències significatives.
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Anàlisi multivariant:

En l’anàlisi multivariant mitjançant model de 
regressió logística de totes les variables inde-
pendents conjuntes, després del càlcul de Log 
(Odds Ratio), resultà que les 2 variables que 
marcadament sobresortiren entre la resta de 
variables com a predictors ideals de reagudit-
zacions foren la història de reaguditzacions 
prèvies (p<0,000) i el BODEx (p=0,001).

Anàlisi de Models Predictius:

Després d’analitzar els diferents models pre-
dictius amb totes les variables per tal de de-
terminar el millor Model de Predicció del 
Risc d’Exacerbació de MPOC, el càlcul de-
terminà el millor model amb el Random Forest 
que determinà l’ordre d’importància de les 
variables segons el seu valor predictiu d’exa-
cerbacions.

Es va fer mesura de la Qualitat del Model 
Predictiu amb el càlcul de: Sensibilitat 0,9000, 
Especificitat 0,7273, Valor Predictiu Positiu 
0,9000 i Valor Predictiu Negatiu 0,7273.

[Nota dels autors: A causa del límit d’espai en 
aquesta publicació divulgativa, no es presenten 
les taules detallades amb els càlculs numèrics, 
deixant aquest resum dels resultats més relle-
vants]

4. DISCUSSIÓ 
    I CONCLUSIONS
Els resultats d’aquest estudi tenen rellevància 
per a la població a la qual van dirigits, per la 
seva implicació en el pronòstic i progressió de 
la malaltia. La manca de registre va limitar la 
recollida d’algunes variables, caldria incidir en 
aquesta millora en intervencions futures 1, 2.

En el perfil de la mostra estudiada va destacar 
el sexe masculí i major edat, corresponent al 
que es diu a la bibliografia 36.

Pel que fa a la descripció de la mostra estu-
diada, el tabac segueix sent un factor deter-

minant en aquests pacients amb prevalença 
similar a les xifres de referència poblacional 1.

La vacunació és una de les intervencions pre-
ventives dins del seguiment d’aquests pacients 
que va aconseguir valors de compliment més 
alts, mesures àmpliament reconegudes per a la 
reducció del risc d’exacerbacions relacionades 
amb infeccions i que poden derivar en compli-
cacions com pneumònies 2,10.

Respecte a l’IMC, molt pocs van presentar 
baix pes, per contra, dos terços tenien sobre-
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pès o obesitat. En el cas dels pacients MPOC, el 
baix pes seria un factor de mal pronòstic, ja que 
està relacionat amb la depleció muscular, i, en 
canvi, l’excés de pes es relaciona amb limitació 
del flux aeri i menys supervivència. S’assenyala 
com a ideal un IMC entre 21 i 25 amb xifres 
estables 2.

És destacable que un terç dels pacients 
MPOC no tinguessin cap inhalador pres-
crit de base, quan es considera un pilar 
fonamental del tractament de la MPOC els 
broncodilatadors de llarga durada (o en casos 
especials, de curta durada) 19,36.

La mostra final es va reduir per poder estudi-
ar les variables dispnea, FEV1, BODEx i GOLD 
quedant un 43,34% de la mostra inicial. Són 
variables de recent introducció als fulls de mo-
nitoratge, influint en aquest baix registre, 
sent aquesta proporció comparable a altres 
estudis 19.

La majoria de registres de dispnea, grau 
d’obstrucció (GOLD) i BODEx van resultar va-
lors baixos en el seguiment 10. Aproximadament, 
un de cada deu pacients estudiats havia patit 
alguna reagudització prèvia. No s’ha trobat 
bibliografia amb dades de prevalences dels fe-
notips segons siguin reaguditzadors o no 37.

A partir d’aquest descriptiu de mostra, es realit-
zà correlació bivariant amb la variable de nova 
reagudització en el 2018.

Es trobà una tendència clínicament relle-
vant de més reaguditzacions a més edat, 
com descriuen múltiples bibliografies 1,2,10,37. 
El temps també és un factor important quan 
es tracta dels anys en què es pateix la malal-
tia: hi ha més risc de reaguditzar a més 
anys transcorreguts des del diagnòstic de 
MPOC.

Els pacients amb MPOC i major edat van mos-
trar una tendència a tenir més complicacions 
atès un risc més gran de malalties concomi-
tants. Amb tot això, no hi ha una resposta 
clara sobre si les comorbiditats són processos 
independents o si és la MPOC qui les afavo-
reix 9. En aquest estudi, l’Índex GMA amb 

Complexitat ha resultat estadísticament 
significatiu amb el fet de reaguditzar, afe-
gint evidència a què sí que existeix una cor-
relació entre la comorbiditat i el risc de 
reaguditzacions. El Charlson no ha demos-
trat aquesta relació significativa, no avaluant 
adequadament les patologies en la població 
MPOC, com alguns documents ja apunten per 
la manca de puntuació en altres malalties, com 
són les mentals i anèmies 27,28,29.

Els criteris d’Anthonisen foren comuns en 
totes les exacerbacions estudiades. No es trac-
taria d’un predictor de reagudització sinó d’un 
criteri diagnòstic d’exacerbació 22,23,24,32. Per 
tant, no entraria en un model de predicció sinó 
com a clínica d’alerta del començament d’un 
episodi d’exacerbació (sigui lleu o greu).

L’ús de fàrmacs inhalats fou major en els 
reaguditzadors. Aquesta situació s’ajusta a 
les recomanacions de guies terapèutiques per 
a pacients simptomàtics o amb una limitació 
a l’exercici evident. Per tant, l’ús de fàrmacs 
broncodilatadors no seria un predictor de 
reagudització sinó que formaria part d’un 
bon seguiment de les guies farmacològi-
ques de pràctica clínica 19,36,37. La combinació 
(LABA/LAMA) és l’opció terapèutica recoma-
nada en els fenotips aguditzadors 36, aquesta 
situació ocasionà la relació significativa entre el 
seu ús i el fet de patir una reagudització, man-
tenint-se com a un possible predictor.

A partir dels resultats obtinguts, estar vacunat 
contra la grip i el pneumococ podria ser un 
factor no protector de reagudització atès 
que es van trobar més casos de ben vacunats 
en els reaguditzadors. Però aquest resultat 
pot estar interferit per la hiperfreqüentació 
dels reaguditzadors al sistema sanitari i pel fet 
que les actuacions preventives en aquests 
pacients són més intensives, afavorint que 
hi hagi més prevalença de ben vacunats en 
aquests pacients més fràgils 1,2,10.

La història prèvia de reaguditzacions i el 
BODEx van ser els criteris amb més força 
de correlació en les tres anàlisis estadís-
tiques realitzades (anàlisi bivariant, regressió 
logística i model predictiu).
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En el cas de la història prèvia de reaguditza-
cions, la correlació fou molt potent tant en la 
mitjana de reaguditzacions prèvies com en el 
percentatge de pacients afectats. Podem afir-
mar que el fet de tenir una història prè-
via de reaguditzacions és un predictor de 
molt pes en el risc d’una nova exacerba-
ció. Recents estudis recalquen la importància 

de registrar i avaluar el nombre de les exacerba-
cions prèvies per tenir en compte aquest indi-
cador per a futures recaigudes 1,22,23,24,32.

Aquesta correlació tan potent també es va tro-
bar amb la puntuació BODEx: hi ha evidència 
científica de què a major puntuació BO-
DEx, més risc de reagudització. Aquesta 

A l’Atenció Primària 
existeixen mesures 
preventives clau 
per a l’abordatge 
de la MPOC
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classificació de gravetat en la MPOC ha estat 
proposada per diferents guies i autors, ja que 
contempla una valoració multidimensional 
amb una bona capacitat de predicció de risc 

10,19,20. L’índex BODEx ha mostrat un elevat grau 
de correlació i una bona capacitat pronòstic 
comparable a l’Índex BODE 10. Així i tot, en els 
casos de major grau d’obstrucció o quan el BO-
DEx és ≥5, si és possible fer un Walking Test, 
es recomana fer el BODE per incloure la intole-
rància a l’exercici físic dins d’aquesta avaluació 
predictiva 2,10.

El grau de dispnea està inclòs en la valoració 
del BODEx, però aquest indicador analitzat de 
forma aïllada, també va descriure patrons de 
major dispnea en els aguditzadors i va ser es-
tadísticament significativa. Cal tenir en compte 
que aquí es tractava del grau basal de dispnea, 
confirmant que hi ha més risc de reagudit-
zació en els pacients amb un valor basal 
de dispnea major. Cal fer esment de què, en 
el cas de la dispnea, valors basals elevats impli-
caran una disminució en la qualitat de vida del 
pacient 1,36.

Tot i això, actualment s’accepta que la MPOC 
té repercussions més enllà de la dispnea. Per 
aquest motiu, s’ha començat a recomanar 
altres instruments d’avaluació que mesu-
ren l’impacte en la qualitat de vida, com 
són el COPD Assessment Test (CAT) i el COPD 
Control Questionnaire (CCQ) 1.

El grau d’obstrucció (sigui mesurat amb FEV1 
com directament amb la classificació GOLD) 
tingué una relació significativa amb el risc de 
reaguditzacions: a major grau d’obstrucció 
de la via aèria, major risc de reaguditza-
cions 1,10.

En aquest estudi no es va trobar relació esta-
dísticament significativa tot i que sí relació 
clínicament rellevant entre patir reagudit-
zacions i el grau de tabaquisme (paquets/
any). La Guía Española de la Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica 10,25 inclou el tabac 
dins de la definició de malaltia, destacant el seu 
paper etiològic fonamental en la patogènia de 
la MPOC, és per això que tot i no tenir resultats 
concloents en aquest apartat de les reaguditza-
cions, no podem abandonar l’interès professi-
onal en la prevenció d’aquest hàbit nociu 1,10,35.

L’anàlisi de l’exercici físic i de l’IMC no va 
donar cap diferència entre els dos grups 
tot i la bibliografia que apunta a la millora de 
pronòstic amb el bon control d’aquests deter-
minants de salut 14.

A partir del Model Predictiu proposat pel Ran-
dom Forest i afegint la potència estadística de 
l’anàlisi bivariant i multivariant, es proposa 
un Model de Predicció d’Exacerbacions 
amb valors molt elevats de Sensibilitat (0,90), 
Especificitat (0,73), VPP (0,90) i VPN (0,73) 
que inclourà, per ordre d’importància del 
seu valor predictiu d’exacerbacions:
1. Història prèvia d’exacerbacions.
2. BODEx.
3. Edat.
4. Any diagnòstic.
5. FEV1.
6. GOLD.
7. Grau de dispnea.
8. Ús de LABA/LAMA.
9. GMA amb Complexitat.

Aquesta anàlisi qualitativa dóna validesa al mo-
del, ja que valors superiors a 0,7 són conside-
rats un bon resultat de cribratge:
- Hi ha un 90% de probabilitats de classi-
ficar un subjecte reaguditzador i que real-
ment ho sigui (veritable positiu, és a dir: 
un veritable reaguditzador).
- Hi ha un 73% de probabilitats de què un 
subjecte classificat com a no reaguditza-
dor, realment ho sigui (veritable negatiu, 
és a dir: un veritable no-reaguditzador).

La revisió bibliogràfica aposta en un futur per 
biomarcadors, per tal de trobar nous predictors 
d’exacerbacions, tot i que encara tenen associ-
acions estadístiques pobres 1,15,23,32.

El model proposat es basa en molts cri-
teris resultants de l’entrevista clínica so-
bre símptomes, antecedents i valoracions 
espiromètriques, un camp on l’atenció 
primària i la infermera tenen un pa-
per rellevant en la prevenció terciària. 
L’empoderament infermer és clau en 
l’abordatge d’aquestes patologies 
cròniques multifactorials.[]
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L’estudi segueix en una segona fase, de 
2019 a 2021, en què es tornen a progra-
mar totes les persones.

EL BUS DE LA SALUT ha incorporat l’ús d’una 
bàscula de bioimpedància elèctrica, una nova 
prova per estimar el percentatge de greix de les 
persones citades per al projecte. Es tracta d’un 
mètode de mesura no invasiu que es basa en 
les propietats elèctriques del cos humà, en la 
composició dels diferents teixits que el formen i 
en el contingut total d’aigua del cos.

La bàscula de bioimpedància compta amb qua-
tre elèctrodes que actuen com a entrada del 
corrent. Els músculs, ossos i vasos sanguinis 
tenen un gran percentatge d’aigua, per la qual 

cosa el corrent passa fàcilment a través d’ells. 
Com que el greix és un mal conductor, gene-
ra resistència al pas del corrent, i per això, es 
pot determinar quin percentatge del cos està 
format per greix. Alguns paràmetres que s’han 
de tenir en compte a l’hora de realitzar una bi-
oimpedància són el nivell d’hidratació, l’edat, 
el sexe, la raça i la condició física.

El Bus de la Salut ha iniciat aquest 2019 una se-
gona fase del projecte en què s’han començat 
a citar les 8.402 persones visitades en la pri-
mera fase, de 2015 a 2018, per a la realització 
de proves de prevenció de malalties cardiovas-
culars i renals. Aquesta segona fase de l’estu-
di, que tindrà lloc del 2019 al 2021, permetrà 
veure l’evolució d’aquestes persones.

el bus De la salut inclou una nova Prova 
Per estimar el greix Del cos
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del Col·legi Oficial d’Infermeres i In-
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de enfermera investigadora y ha rea-
lizado publicaciones en revistas con 
factor de impacto. De los premios 
obtenidos, destacan el primer premio 
de la XXII edición del Premio de In-
vestigación de Enfermería del COILL 
y, más recientemente, el premio a la 
Mejor Publicación de Investigación 
–en la categoría de enfermería– del 
IRBLleida, concedido el pasado 5 de 
junio.
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INTRODUCCIÓN

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa 
más común de deterioro cognitivo en las per-
sonas mayores de 65 años y representa entre 
el 50-70% de los casos de demencia en esta 
edad. Existe un riesgo de malnutrición elevado 
en la población anciana y este riesgo es mayor 
en los pacientes con EA, dado que los pacien-
tes que padecen EA, además de presentar sín-
tomas neuropsicológicos, también presentan 
problemas de otro tipo, entre los que se des-
tacan los alimenticios como uno de los proble-
mas más comunes en este tipo de enfermos, ya 
que suelen cambiar sus hábitos dietéticos. 

Varios estudios han demostrado que la malnu-
trición, la pérdida de peso y la caquexia están 
asociadas con la disfunción cognitiva, una dis-
minución de la capacidad en la realización de 
las AVD y peor supervivencia en la EA. Es por 
todo ello que una adecuada intervención nu-
tricional a nivel clínico puede ser crucial en el 
manejo de la enfermedad.

Dado que actualmente no se dispone de un 
tratamiento curativo resulta evidente la nece-
sidad de buscar nuevas estrategias capaces de 
prevenir y/o ralentizar la progresión de la en-
fermedad. Es por esta razón, hasta disponer de 
tratamientos curativos, que estrategias como 
el diagnóstico precoz, una mejor comprensión 
de la enfermedad o tener en cuenta aquellos 
factores que puedan contribuir al desarrollo de 
la demencia son actualmente la punta de lanza 
del abordaje contra las demencias, ya que todo 
esto haría posible que las personas enfermas y 
sus cuidadores pudieran vivir de manera más 
satisfactoria y enfrentar los retos del día a día 
con menor dificultad.

OBJETIVO

Evaluar el estado nutricional de los pacientes 
con EA en las diferentes etapas de la enferme-
dad y explorar cómo este estado se correlacio-
na con las variables cognitivas, funcionales y 
conductuales, los hábitos alimentarios de los 
pacientes y el nivel de sobrecarga de los cuida-
dores. Y observar al cabo de un año la evolu-

“Hasta disponer 
de tratamientos 
curativos, estrategias 
como el diagnóstico 
precoz, una mejor 
comprensión de 
la enfermedad o 
tener en cuenta 
aquellos factores que 
puedan contribuir 
al desarrollo de la 
enfermedad son 
actualmente la punta 
de lanza del abordaje 
contra las demencias”
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tual y funcional de la muestra estudiada.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional descriptivo 
prospectivo en pacientes mayores de 65 años 
de la Unidad de Trastornos Cognitivos (UTC) 
del Hospital Universitario Santa María de Llei-
da (HUSM), con diagnóstico de EA (Escala de 
Deterioro Global (GDS) 3-6) de más de 6 me-
ses de evolución. El reclutamiento se efectuó 
de forma consecutiva y al cabo de un año se 
realizó una revaloración para objetivar su evo-
lución. Los datos recogidos fueron: variables 
socio-demográficas, cognitivas (Mini-Examen 
del Estado Mental (MMSE)), funcionales (GDS), 
conductuales (Inventario Neuropsiquiátrico 
de Cummings (NPI)), antropométricas, nutri-
cionales (Mini Nutritional Assessment (MNA), 
el Cuestionario de Frecuencia de Consumo 
Alimentario (CFCA) corto, Mediterranian Diet 
Score (MDS)), grado de sobrecarga del cuida-
dor (Zarit), nivel de renta de los pacientes y cui-
dadores y determinantes sociales de la salud.

RESULTADOS

La muestra total estudiada en la valoración ini-
cial fue de 101 pacientes y de 73 en la fase 
de revaloración. En la fase inicial, un 54,4% de 
los pacientes presentaban deterioro cognitivo 
leve-moderado. La media de las puntuaciones 
obtenidas en el NPI indicó la presencia de al-
teraciones psicológicas y conductuales, las al-
teraciones conductuales más frecuentes en la 
muestra de estudio fueron la apatía, la irritabi-
lidad y la depresión, respectivamente. El 37,6% 
de los sujetos presentaban una dependencia 
leve para las Actividades Instrumentales de la 
Vida Diaria (AIVD). La prevalencia de riesgo de 
malnutrición fue del 69,3% y de malnutrición 
del 14,9%. En base a la ingesta alimentaria, se 
obtuvo un elevado consumo de alimentos de 
origen animal (carne 46,5% y productos lác-
teos 87,1%) y un mayor consumo de verduras 
se asoció a mejor rendimiento cognitivo a ni-
vel basal. Un 90,1% de los pacientes presentó 
una baja adhesión a la DiMed y solo el 9,9% 

“El 37,6% de los sujetos 
presentaban una 

dependencia leve para las 
Actividades Instrumentales 

de la Vida Diaria (AIVD). 
La prevalencia de riesgo de 

malnutrición fue del 69,3% y 
de malnutrición del 14,9%”
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vada adhesión a esta dieta. Existió una relación 
estadísticamente significativa entre el estado 
nutricional, la función cognitiva, conductual y 
funcional y el grado de sobrecarga del cuidador 
(p<0,05). Al cabo de un año, el 32,8% de los 
pacientes habían empeorado a nivel funcional 
y el riesgo de malnutrición fue parecido al de 
la valoración basal, con empeoramiento impor-
tante de los que estaban bien nutridos a nivel 
basal. Cuanto peor era el estado funcional más 
aumentaba el riesgo de malnutrición de los 
pacientes. Sin embargo, ningún determinan-
te de la salud, explicó por si solo el riesgo de 
malnutrición (p>0,05). En relación al grado de 
adhesión a la DiMed, se observó que a mayor 
adhesión a la DiMed en el momento basal me-
jor era el estado cognitivo de los pacientes en 
la revaloración. Sin embargo, no se observaron 
diferencias con el resto de variables ni con el 
estado nutricional.

CONCLUSIONES

Este estudio aporta evidencia a la hora de 
sustentar que existe un riesgo de malnu-
trición elevado en los pacientes con EA 
y este peor estado nutricional se correla-
cionó con la situación cognitiva, conduc-
tual, funcional y el grado de sobrecarga 
del cuidador. Por el contrario, al analizar 
la evolución de estos pacientes en base al 
estado nutricional inicial, no se pudo pre-
decir la evolución cognitiva o funcional 
del paciente tras un año de seguimiento. 
La escasa adhesión a la DiMed; a pesar 
de ser un predictor de mejor rendimiento 
cognitivo, y las características contrarias 
a las recomendaciones a nivel de grupos 
alimentarios consumidos por parte de 
esta población, obliga a incrementar la 
educación dietética en este grupo de pa-
cientes para mejorar, en la medida de lo 
posible, su pronóstico.[]

“En base a la ingesta 
alimentaria, se obtuvo 
un elevado consumo de 
alimentos de origen animal 
(carne 46,5% y productos 
lácteos 87,1%) y un mayor 
consumo de verduras se 
asoció a mejor rendimiento 
cognitivo a nivel basal”
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UN TOTAL DE 185 ACCIONS conformaran el 
full de ruta de les professions sanitàries, segons 
enumera el recull de conclusions publicat pel 
Fòrum de Diàleg Professional presentat 
aquest mes de novembre. L’informe, en pa-
raules de la consellera Alba Vergés, reflecteix 
la voluntat “d’enfortir l’Atenció Primària i 
la Salut Comunitària”. Així doncs, la tercera 
edició plenària del Fòrum, constituït el 2018 
per 80 entitats vinculades per la salut, estableix 
les bases i defineix els 17 reptes més immediats 
que ha d’afrontar el sistema de Salut.

El COILL, que hi participa com a membre del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya (CCIIC), ha coordinat les tau-
les del grup de treball de l’Objectiu 16 
referent a l’Impuls de les polítiques de 
planificació i d’ordenació de la professió 
infermera. Aspectes com l’elaboració d’un 
mapa del desenvolupament competenci-
al infermer i l’establiment de la dotació, del 
temps i de l’espai perquè el desenvolupament 

sigui efectiu en un marc jurídic segur; la defi-
nició de la cartera de serveis, amb caràcter 
flexible i revisable, de la infermeria (especialista, 
generalista i experta) per donar resposta a la 
demanda real i abordar els perfils professionals 
i la complexitat de les cures necessàries; la reor-
denació de l’organització funcional perquè les 
infermeres accedeixin als càrrecs de coman-
dament i administració de les institucions, 
tant en l’àmbit clínic com de gestió; la visibi-
lització del col·lectiu infermer associada als 
seus èxits en salut; la promoció dels intercan-
vis entre la infermeria científica i l’assis-
tencial o les millores laborals i curriculars, 
entre altres, han definit les línies de treball del 
grup de treball.

En les seves conclusions, l’esmentat objectiu 
número 16, argumenta cadascuna de les me-
sures proposades i destaca, per exemple, que 
la regulació del nombre d’usuaris/es que 
ha d’atendre cada infermera per àmbit o 
àrea, adaptat a la mitjana europea, permetrà 
que s’augmenti la qualitat de vida i la seguretat 
del pacient. D’altra banda, la millora dels resul-

FÒRUM DE DIÀLEG 
PROFESSIONAL
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tats de salut, tant de les persones ateses com 
de les infermeres, està estretament relacionada 
amb permetre que les infermeres investiguin 
sobre les millors formes d’aplicar les cures i pre-
venir les malalties; Actualment hi ha infermeres 
que desenvolupen programes i activitats que 
no se’ls reconeixen (el que denominem nous 
rols). El sistema universitari ha de garantir el 
recanvi per tal de cobrir les necessitats de la 
població, ja que, segons els censos col·legials, 
totes les previsions fan preveure una abundant 
jubilació d’infermeres en el moment actual i 
que s’incrementarà de forma massiva d’aquí 
de tres anys.

Molt important, també, la reflexió sobre la 
participació de les infermeres en la presa 
de decisions en llocs de gestió i alta direcció, 
en tots els àmbits del sistema sanitari, com a 
mesura per millorar la qualitat de la salut de 
la població i la consolidació del lideratge in-
fermer en el sistema sanitari mitjançant l’aug-
ment de la projecció social de la infermera, 

amb una mirada actualitzada, testimoni de 
l’aposta inequívoca del sistema sanitari per la 
infermeria.

Per últim, l’informe aborda el prestigi de la 
infermera especialista reconeixent els ele-
ments de valor afegit que aporta en la segure-
tat del pacient i la qualitat assistencial. És per 
això que cal establir el vincle específic entre els 
rols especialista i el lloc de treball perquè, més 
enllà de les millores en l’atenció, sigui també 
un element de millora de la satisfacció profes-
sional.

Pel que fa als actors i interlocutors necessaris 
per a implementar les mesures proposades, 
l’informe identifica agents com el CatSalut, el 
Departament de Salut, les organitzacions sani-
tàries i de l’àmbit social, els sindicats, el Con-
sell de la professió infermera de Catalunya, les 
societats científiques, el món universitari, les 
associacions d’usuaris i usuàries, l’AQUAS o els 
mateixos col·legis professionals.[]

Conclusions del Fòrum Professional disponibles a: https://www.coill.org/documentacio
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Un espai pensat per millorar el benestar 
emocional i el confort físic de pacients, 
familiars i personal sanitari.

EL SERVEI D’ONCOLOGIA Radioteràpica de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
(HUAV) ha estrenat aquest mes d’agost la Sala 
ADIMA, un espai pensat per millorar l’atenció 
als pacients oncològics i als seus familiars. Es 
tracta d’una sala d’estar que s’ha dotat de so-
fàs, taula, cadires i ordinador, i que servirà per-
què els professionals puguin informar, atendre 
i resoldre els dubtes dels pacients en un espai 
confortable, íntim i acollidor. 

L’espai porta el nom de l’entitat lleidatana que 
l’ha finançada, l’Associació de Dones Intervin-

gudes de Mama (ADIMA). L’associació va fer 
entrega a l’HUAV d’una donació de 10.000 eu-
ros que, a més d’habilitar aquesta sala, permet 
crear la Beca ADIMA que premiarà els millors 
treballs en oncologia presentats per residents 
de l’hospital.

Des de la seva creació l’any 1995, ADIMA ha 
col·laborat estretament amb el Servei d’On-
cologia Radioteràpica de l’HUAV i amb altres 
entitats, com l’Institut de Recerca Biomèdica 
(IRBLleida). Els diners de la donació provenen 
de les aportacions que fan periòdicament les 
sòcies de l’entitat –que, actualment, són 210– i 
de la recaptació que fa ADIMA cada 19 d’octu-
bre, amb motiu de la celebració del Dia Mundi-
al contra el Càncer de Mama.[] 

sala aDima Per al servei D’oncologia 
raDioteràPica De l’huav
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HUAVPREMI A 
LES INFERMERES DEL SERVEI 

DE MEDICINA INTENSIVA

CERTIFICATS
DE REDUCCIÓ
D’INFECCIONS

A L’UCI

VÍDEO PÒSTER PRESENTAT
AL CONGRÉS NACIONAL 

DE LA SOCIETAT ESPANYOLA 
D’INFERMERIA INTENSIVA 

I UNITATS CORONÀRIES 
(SEEIUC)

LES INFERMERES del Servei de Medicina Inten-
siva de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
Mireia Martínez, Elsa García, Mònica Boix, 
Marta Villuendas, Montse Almansa, Jes-
sica Martos i Esther Piñol, juntament amb 
Noelia Sabariego (auxiliar d’infermeria); Silvia 
Rodríguez (facultativa especialista) i Jesús Ca-
ballero (cap de servei) van ser guardonats com 

a autors d’un vídeo pòster en el darrer Congrés 
Nacional de la Societat Espanyola d’Infermeria 
Intensiva i Unitats Coronàries (SEEIUC) que es 
va celebrar el passat mes de juny a Palma de 
Mallorca.

El treball mostra l’esforç docent dut a terme 
a l’UCI per tal de formar els professionals en 
el maneig de la nova tauleta de comuni-
cació a través del control per la mirada 
(eye tracking). Aquest sistema de control po-
tencia una comunicació més efectiva amb els 
malalts d’intensius intubats o que presentin 
grans barreres comunicatives. Aquesta eina és 
efectiva en la millora de l’assistència sanitària, 
la prevenció del delírium i la humanització de 
les cures crítiques.[]

L’UCI de l’Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova ha rebut recentment tres certificats de 
reconeixement per la seva tasca en la reducció 
d’infeccions nosocomials. Concretament, els 
certificats reconeixen que aquest Servei ha as-
solit els objectius previstos en la reducció de la 
taxa de nous pacients amb bacteris multiresis-
tents (Projecte resistència zero), en la reducció 
de la taxa de bacterièmia (Projecte bacterièmia 
zero), i en la reducció de la taxa de pneumònies 
relacionades amb la ventilació mecànica (Pro-
jecte pneumònia zero).

Tots tres projectes estan promoguts pel Mi-
nisteri de Sanitat, la Societat Espanyola de 
Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàri-
es (SEMICYUC) i la Societat Espanyola d’Infer-
meria Intensiva i Unitats Coronàries (SEEIUC) i 
han estat aplicats des del gener de 2009 fins a 
l’actualitat al Servei de Medicina Intensiva de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.[]
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SOMinfermeres
L’INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA (IRBLleida) va organitzar, el passat 7 de 
novembre, la primera jornada #SomRecerca; una trobada per reflexionar sobre el paper 
del pacient en la recerca de l’IRBLleida, la situació actual i els objectius i reptes del futur. 
S’hi van tractar temes com el per què i el com de la participació dels pacients en recerca, 
de quina forma els pacients hi participen i, també, les experiències investigador-pacient.

La jornada “Fem un pas més? Posant el pacient en el centre de la recerca de l’IRB-
Lleida”, impulsada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i 
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SOMinfermeressomRECERCA

L’IRBLLEIDA ORGANITZA LA PRIMERA 
JORNADA #SOMRECERCA PER FER CONÈIXER 
EL PAPER DEL PACIENT EN LA RECERCA 
BIOMÈDICA DE LLEIDA

el Departament de Salut, forma part d’un cicle 
sobre la participació ciutadana en recerca que 
des d’AQuAS s’està impulsant en diversos cen-
tres de recerca catalans.

El director clínic territorial de Malalties Respira-
tòries Cròniques, director científic del CIBERES 
i responsable del Grup de Recerca en Investi-
gació Translacional en Medicina Respiratòria de 
l’IRBLleida, Ferran Barbé; la vicerectora d’Inter-
nacionalització de la Universitat de Lleida, pre-
sidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida (COILL) i responsable del Grup 

de Recerca de Cures de Salut (GRECS) de l’IRB-
Lleida, Montserrat Gea, i el metge del Servei 
d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida i investigador del 
Grup de Recerca de Biomarcadors en Càncer 
(GReBiC) de l’IRBLleida, Serafín Morales, van 
ser els tres professionals participants en l’acte.

La jornada es va celebrar al CaixaFòrum Lleida 
i va estar conduïda per la comunicadora lleida-
tana, Mariví Chacón.[]

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

Docents: 
David Marc Besó i Tudel, amb 
el suport de Mònica Besó i Tudel 

Dates i horaris: 
Dia 2 de desembre de 2019: de 14 a 20h
Dia 20 de desembre de 2019: de 8 a 14h

Durada: 6 hores presencials.

Lloc: COILL

Places: 8 per torn (matí o tarda).

OBJECTIU

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

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 10 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retorna-
rà el 80% de la matrícula a les col·legiades en 
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 20 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms).

Matrícula oberta: es demana confirmació de 
l’assistència i efectuar l’ingrés de la matrícula, 
bé per telèfon al 973 24 37 60 o bé per correu 
electrònic a: coill@coill.org

ACREDITACIÓ

• Activitat acreditada pel Consell Català de Res-
suscitació amb 1,30 crèdits.

CONTINGUTS

• La cadena de supervivència.
• Algoritme d’actuació en la reanimació cardio-
pulmonar bàsica per a primers intervinents.
• Descripció de les tècniques de reanimació 
cardiopulmonar bàsica (compressions toràci-
ques i ventilació amb mètodes barrera).
• Pràctiques de maniobres de reanimació car-
diopulmonar bàsica.
• Alliberament de l’obstrucció de la via aèria.
• Desfibril·lació semiautomàtica externa: Des-
cripció, utilitat, funcionament i manteniment.
• Normes de seguretat.
• Algoritme d’actuació en una reanimació car-
diopulmonar bàsica amb desfibril·lació externa 
semiautomàtica.
• Pràctiques de reanimació cardiopulmonar bà-
sica amb DEA per a primers intervinents amb 
un i dos reanimadors.
• Simulació de pràctica integrada amb dife-
rents escenaris possibles.

AVALUACIÓ

Es realitzaran una prova pràctica i una prova 
teòrica (valorada cadascuna en 5 punts). 

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir els 7 punts, entre la prova 
pràctica i la teòrica.[]

Per a més informació: 
coill@coill.org

curs COILL
SUPORT VITAL 
BÀSIC (SVB) 
I DEA





Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des en el tema.

Docent:
Rafael Garrido Díaz

Durada: 
24 hores

Dates i horaris: 
Dies 13, 15, 17, 20, 22 i 24 de gener de 2020
- A triar:
• Matins: de 9 a 13h
• Tardes: de 16 a 20h

Lloc: COILL

Places: 30

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

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

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula del 10 al 30 de de-
sembre de 2019, bé per telèfon al 973 24 37 
60 o bé per correu electrònic a: coill@coill.org.

curs COILL
ELECTROCARDIOGRAFIA PRÀCTICA
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OBJECTIUS
 
• Proporcionar al professional d’infermeria les 
bases metodològiques per a la interpretació del 
registre de l’electrocardiograma.
• Diferenciar l’ECG normal dels patrons patolò-
gics més freqüents.
• Identificar de forma ràpida les arítmies que 
confereixen gravetat imminent pel pacient i es-
tablir un canal de comunicació ràpida i eficaç 
amb l’equip metge.

METODOLOGIA

Classes teòriques i exercicis pràctics amb suport 
audiovisual. Es realitzarà avaluació individual 
del bloc d’exercicis pràctics per a cada alumne, 
avaluació amb simulador d’arítmies.

CONTINGUT

• Record anatòmic sistema específic de la 
conducció.
• Fonaments d’electrofisiologia cardíaca.
• Estudi de l’ona P i T. Estudi del complex QRS. 
• Criteris de normalitat ECG. Rutina 
d’interpretació.
• Creixement de cavitats. Creixement auricular. 
Hipertròfia ventricular. Criteris d’ESTES.
• Bloqueig de branca del H H. Bloqueig 
fascicular. Bloqueig Bifascicular Anterior. BBFP.
• Alteració de la repolarització: Síndrome 
Coronari Agut.
• Taller sobre ECG normals i patològics.
• Taquiarrítmies, Bradiarrítmies.
• Estudi pràctic de les arrítmies amb 
simulador: Taller d’arrítmies.
• Alteracions de la conducció A-V.
• Síndromes de preexcitació: Wolf-Parkinsons-
Withe; Long-Ganong-Levine. Mahaim.
• Alteracions electrolítiques en l’ECG: Hiper-
hipo potasemia; hiper-hipocalcemia.
• Alteracions farmacològiques en l’ECG: 
Amiodarona, antidepressius tricíclics, 
haloperidol...

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir el 70% dels resultats en les 
proves d’avaluació.[]

Per a més informació: 
coill@coill.org

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

Docents: 
David Marc Besó i Tudel
Mònica Besó i Tudel

Dates i horaris: 
• Fase no presencial
A partir del 20 de gener de 2020
• Fase presencial (FIF-UdL)
Dies 3 i 4 de març de 2020
De 9 a 14h i de 15 a 20h

Durada: 
Fase on-line: 30 hores
Fase presencial: 20 hores

Lloc: Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 
de la Universitat de Lleida (FIF-UdL)

Places: 10

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

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

Es demana confirmació de l’assistència i efectu-
ar l’ingrés de la matrícula del 21 de desembre al 
10 de gener de 2020, bé per telèfon al 973 24 
37 60 o bé per correu electrònic a:
coill@coill.org

OBJECTIU

• General
- Millorar la competència dels professionals in-
fermers en el diagnòstic i tractament de l’atura-
da cardiorespiratòria.
• Específics
- Identificar i tractar els signes i símptomes de 
deteriorament del pacient per a evitar l’aturada 
cardiorespiratòria.
- Conèixer l’ús d’un DEA i realitzar correcta-
ment les maniobres de suport vital bàsic per a 
millorar la supervivència dels pacients.
- Conèixer els algoritmes de diagnòstic i trac-
tament de l’aturada cardiorespiratòria per a 
millorar la supervivència dels pacients adults i 
pediàtrics.
- Aplicar les tècniques de compressió i ventila-
ció correctament per a millorar la supervivència 
dels pacients amb aturada cardiorespiratòria.
- Conèixer els algoritmes de diagnòstic i trac-
tament dels pacients amb patologia coronària 
per a millorar la supervivència.

curs COILL
SUPORT VITAL 
AVANÇAT (SVA) 
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AVALUACIÓ

• Es realitzaran una prova pràctica i una 
prova teòrica (valorada cadascuna en 40 
punts). 
• S’obtindrà la qualificació d’Apte quan 
es superi el 70% d’encerts, en cadascuna 
de les proves. 
• Només s’avaluarà els alumnes que 
hagin assistit al 100% de les sessions 
presencials. (Control d’assistència 
mitjançant signatura en full de control 
a l’inici i fi de cadascuna de les sessions 
presencials i seguiment de formació on-
line).[]

Per a més informació: 
coill@coill.org

CONTINGUTS

Fase on-line: 
• Reconeixement del pacient crític i prevenció 
de l’aturada cardíaca.
• Reanimació cardiopulmonar bàsica 
i utilització del desfibril·lador extern 
automatitzat.
• Maneig de la via aèria i la ventilació.
• Accessos vasculars.
• Algoritme de Suport Vital Avançat (SVA).
• Monitoratge cardíac, electrocardiografia i 
reconeixement del ritme.
• Arítmies periaturada.
• Reanimació cardiopulmonar (RCP) pediàtrica.
• Aturada cardíaca en situacions especials.
• Síndrome coronària aguda: CODI IAM.
• Decisions relacionades amb la ressuscitació.
• Cures post ressuscitació.

Fase presencial amb tallers 
i simulacions integrades sobre:
• Reconeixement del pacient crític i prevenció 
de l’aturada cardíaca.
• Reanimació cardiopulmonar bàsica 
i utilització del desfibril·lador etern 
automatitzat.
• Maneig de la via aèria i la ventilació.
• Accessos vasculars.
• Algoritme de Suport Vital Avançat (SVA).
• Monitoratge cardíac, electrocardiografia i 
reconeixement del ritme.
• Arítmies periaturada.
• Reanimació cardiopulmonar (RCP) pediàtrica.
• Aturada cardíaca en situacions especials.
• Síndrome coronària aguda: CODI IAM.
• Decisions relacionades amb la ressuscitació.
• Cures post ressuscitació.

SVA
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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des 
en el camp de la infertilitat.

Dates i horaris: 
Dies 4, 11, 18 i 25 de febrer de 2020
De 15 a 20.30h

Durada: 20 hores

Lloc: COILL

Places: 20

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

Es demana confirmació de l’assistència entre el 
13 i el 24 de gener de 2020, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
coill@coill.org

AVALUACIÓ

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Enquesta satisfacció.
• Assistir al 100% de les classes 
presencials. Es valoraran justificacions 
fins al 80%.
• Valoració per part dels docients dels 
casos clínics i comentaris d’articles 
científics, que sempre compten en 
positiu per assolir una nota mínima de 70 
sobre 100, de les proves avaluatives tipus 
test i simulació.[]

Per a més informació: 
coill@coill.org

OBJECTIU

• General
- Identificar els motius d’infertilitat en la parella 
o persona individual i dissenyar un procés d’ori-
entació a aquests pacients, per la recerca d’una 
possible solució.
• Específics
- Diferenciar, a través de l’aprenentatge dels 
conceptes bàsics i del llenguatge de la repro-
ducció humana assistida, els diferents proces-
sos que l’integren i elaborar una entrevista per 
comunicar-se, de forma efectiva, en una prime-
ra consulta d’infertilitat.
- Comparar i relacionar els resultats de les ana-
lítiques i proves bàsiques que es realitzen en 
un primer nivell de diagnòstic de la infertilitat i 
interpretar una avaluació global, en una parella 
que pugui presentar problemes de fertilitat.
- Adquirir coneixements, habilitats i actituds 
necessàries per simular un model de consulta, 
descriure tot el procés amb la parella o persona 
individual i detectar la necessitat d’acudir a un 
centre especialitzat, per prevenir o solucionar el 
possible problema de reproducció.

curs COILL
PRÀCTICA CLÍNICA 
INFERMERA EN 
REPRODUCCIÓ 
HUMANA 
ASSISTIDA 
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METODOLOGIA, CONTINGUTS I DOCENTS

SESSIÓ 1
Continguts:
• Actualitzacions relacionades amb la 
reproducció assistida de l’anatomopatologia 
femenina i masculina i últimes recomanacions 
respecte a proves diagnòstiques.
• Models anatòmics. 
• Preguntes i debat de les últimes 
publicacions. 
• S’exposaran els estudis de les comarques 
lleidatanes. 
• Debat sobre la conveniència d’anar més 
enllà de les tècniques analítiques i l’eficàcia de 
les tècniques quirúrgiques més agressives. 
• Coneixerem els fonaments d’una primera 
visita d’infertilitat en la consulta infermera i es 
proposarà la planificació per parelles d’un cas 
simulat.

Docents
Jaume Tarazona (ginecòleg), Marta Canals 
(ginecòloga), Juan Ramon Bordalba (uròleg) 
i Jordi Cortada (infermer i Doctor en 
Ginecologia).

SESSIÓ 2
Continguts: 
• Exercici d’una alteració genètica d’un 
cariotip, previ recordatori de genètica bàsica. 
• Possibles limitacions per la maternitat. 
• Tractaments que disposem. 
• Problemes ètics. 
• Tècniques a l’abast i evidència disponible. 
• Afectació de l’estil de vida. 
• Visualització de material de laboratori i 
identificació de mostres. 

Docents
Sònia Gili (biòloga Màster en Embriologia), 
Marta Canals (ginecòloga), Andrés Hernaiz 
(ginecòleg), Jordi Cortada i Naila Martinez 
(nutricionista).

SESSIÓ 3
Continguts: 
• Debat sobre les complicacions derivades 
de l’aplicació de tècniques de reproducció 
assistida en humans. 
• Influència emocional pre i post tractament. 
• El rol infermer en tot el procés. 
• La idoneïtat de l’osteopatia en aquest 
context. 
• Debat obert dels dilemes morals que es 
poden ocasionar. Legislació vigent.

Docents
Alexandre Palau (psicòleg), Carlos Godino 
(ginecòleg), Jordi Cortada, Laia Oms 
(fisoterapeuta), Montserrat Echauz (gerent de 
FIVLleida).

SESSIÓ 4
Continguts: 
• Col·loqui sobre com dissenyar un projecte 
futur des del present.

Docents
Carlos García-Ochoa del Fresno (uròleg 
especialista en Reproducció Assistida).
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Infermers/es interessats/des en el tema.

Coordinadora:
Mercè Ibarz Escuer
Farmacèutica. Doctora per la Universitat de 
Lleida (UdL). Especialista en Anàlisis Clíniques i 
diplomada en Sanitat. Professora associada de 
la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF-UdL). 
Cap de servei del Laboratori Clínic de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (ICS). 
Líder del grup “Indicadors i especificacions 
de la qualitat en el laboratori clínic”, adscrit a 
l’IRBLleida.

Durada: 20 hores

Horaris i dates: De 16 a 20h
Dies: 19 i 26 de març 
i 2, 22 i 30 d’abril de 2020

Lloc: COILL

Places: 30

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

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

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula del 24 de febrer al 
6 de març de 2020, bé per telèfon al 973 24 37 
60 o bé per correu electrònic a: coill@coill.org

OBJECTIUS
 
Objectiu principal
• Millorar els coneixements, habilitats i acti-
tuds, per a la correcta interpretació de les dades 
del laboratori clínic en el diagnòstic i seguiment 
terapèutic.

Objectius específics o d’aprenentatge
• Conèixer els principals factors que poden 
afectar els resultats de laboratori
• Actualitzar els coneixements per a una cor-
recta extracció i/o recollida de mostres.
• Difusió de la Guia d’Extracció de Sang Veno-
sa realitzada conjuntament pel Grup de Prea-
nalítica de l’Associació Europea de Medicina de 
Laboratori i la corresponent Associació Llatino-
americana.
• Conèixer els efectes dels medicaments en les 
determinacions de laboratori.
• Actualitzar els fàrmacs utilitzats i els paràme-
tres utilitzats en el diagnòstic i seguiment de 
Diabetis i dislipèmies.
• Actualitzar els fàrmacs utilitzats i els paràme-
tres utilitzats en el diagnòstic i seguiment de 
malalties infeccioses.

AVALUACIÓ

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Enquesta satisfacció.
• Assistir al 100% de les classes 
presencials. Es valoraran justificacions 
fins al 80%.
• Casos clínics i comentaris d’articles 
científics, que sempre compten en 
positiu per assolir els 7 punts sobre 10 en 
la prova teòrica, tipus test.[]

Per a més informació: 
coill@coill.org

curs COILL
ANÀLISIS I LABORATORI CLÍNIC. 
GUIA EUROPEA DE L’EXTRACCIÓ 
DE SANG VENOSA

ANALISIS
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CONTINGUTS I DOCENTS

SESSIÓ 1
Continguts
• Expressió dels resultats de laboratori.
• Concepte d’interval de referència.
• Revisió dels conceptes de: sensibilitat, 
especificitat, valor predictiu.
• La petició i l’informe analític.
• Seguretat del pacient i laboratori clínic: 
mapa de riscos i estratègies de seguretat.
• Casos clínics / Debat / Articles científics.

Docent
Sílvia Pico Fornies
Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Facultativa 
Especialista en Anàlisis Clíniques en el Labo·
ratori Clínic de l’ICS Lleida. Professora col·
laboradora del Grau de Ciències Biomèdiques 
de la UdL. Investigadora de l’IRBLleida.

SESSIÓ 2
Continguts
• Preparació del pacient: dejú, postura, 
exercici i altres factors que poden alterar les 
determinacions de laboratori.
• La presa i la recollida de mostres: la Guia 
Europea d’Extracció de Sang Venosa.
• Transport i conservació de mostres.
• Casos clínics/ Debat/Articles científics

Docents
Sònia Carrasco Ignès
Diplomada Universitària en Infermeria i Tècni·
ca Especialista de Laboratori. TEL, DUI, referent 
d’Infermeria i coordinadora dels centres d’ex·
tracció perifèrics del Laboratori Clínic de l’ICS 
Lleida. Professora associada de la FIF·UdL. In·
vestigadora de l’IRBLleida.
Covadonga Fernández
DUI/Grau, experta universitària en Nutrició i 
Dietètica Clínica. Tutora de pràctiques i col·
laboradora en la docència de les pràctiques 
clíniques en el cicle de Laboratori i Diagnòstic 
Clínic de l’Institut Torre Vicens.

SESSIÓ 3
Continguts
• Interferències analítiques. Què són i com les 
identifiquem.
• Efecte dels medicaments en les 
determinacions de laboratori.
• Nous fàrmacs i noves interferències.
• Casos clínics d’interferències/ Debat

Docent
Maria Bernal Morillo
Llicenciada en Química i en Bioquímica. Màster 
en Biologia Cel·lular i Molecular per la Univer·
sidad de Zaragoza. Experta universitària en To·
xicologia Clínica per la Universitat de Barcelona 
i especialista en Bioquímica Clínica. FEA Bio·
química Clínica en el Laboratori Clínic de l’ICS 
Lleida.

SESSIÓ 4
Continguts
• Diabetis i dislipèmies:
Proves de laboratori en diagnòstic i seguiment.
Antics i nous fàrmacs en el tractament de la 
diabetis.
Casos clínics / Debat / Articles Científics.

Docent
Ana Sopena Murillo
Llicenciada en Farmàcia i en Bioquímica. Màster 
Universitat·Empresa en Biotecnologia i Máster 
en Malalties Infeccioses i Tractament Antimi·
crobià. Especialista en Anàlisi Clíniques. FEA 
Anàlisis Clíniques en el Laboratori Clínic de l’ICS 
Lleida.

SESSIÓ 5
Continguts
• Malalties infeccioses
Proves de laboratori en diagnòstic i seguiment.
Terapèutica antimicrobiana.
Casos clínics / Debat / Articles Científics.

Docent
 Alba Bellés Bellés
Farmacèutica especialista en Microbiologia i Pa·
rasitologia Clíniques i Doctora en Medicina per 
la Universidad de Zaragoza. FIR Microbiologia i 
Parasitologia en l’Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa de Saragossa. Facultativa especi·
alista de l’HUAV i professora associada en la 
Facultat de Medicina de la UdL.
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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Dates i horaris: 
- Abril 2020: dilluns 20 i 27
- Maig 2020: dilluns 4, 18 i 25
- Juny 2020: dilluns 1 de juny
Horari de matí: de 9 a 13h

Hores lectives: 24
Lloc: COILL
Places: 25

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

Es demana confirmació de l’assistència i efectu-
ar l’ingrés de la matrícula del 23 de març al 3 
d’abril de 2020, bé per telèfon al 973 24 37 60 
o bé per correu electrònic a:
coill@coill.org

PRESENTACIÓ

En els últims temps estem assistint a un can-
vi generalitzat en tots els nivells de la socie-
tat. També, el sistema de salut social enfronta 
grans reptes i les Tecnologies de la Informació 
i Comunicació en Salut (TIC) jugaran un paper 
fonamental per resoldre i/o pal·liar moltes de 
les necessitats derivades de l’envelliment de la 
població, de l’augment de la cronicitat amb el 
consegüent increment de la demanda d’aten-
ció sanitària o de l’accessibilitat als recursos sa-
nitaris; així com per suplir l’escassetat de recur-
sos econòmics i/o de personal sanitari qualificat 
i amb experiència. 
Els grans avenços actuals en cures estan lligats 
a la implantació de les TIC en el sistema de salut 
i és fonamental conèixer com fer-ne ús i la seva 
aplicació com a eines de millora de la pràctica 
clínica i assistencial diària; així com a eines edu-
catives, d’empoderament i de maneig de pato-
logies cròniques, tant per als pacients com per 
als professionals de la infermeria i de la salut, 
en general.

ACREDITACIÓ

Sol·licitada acreditació pel Consell Català de For-
mació Continuada de les Professions Sanitàries.

AVALUACIÓ 

Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes 
presencials.
• Assolir els 7 punts a la prova 
teòrica, tipus test.[]

Per a més informació: 
coill@coill.org

curs COILL
LA SALUT DIGITAL: 
L’ÚS I APLICACIÓ 
DE LES TIC COM A 
EINES DE MILLORA 
DE L’ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA I EL 
BENESTAR DE LA 
POBLACIÓ
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