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per MONTSERRAT GEA I SÁNCHEZ, 
presidenta del COILL

EL PENSAMENT CRÍTIC EN SALUT és un nivell 
més elevat de reflexió que té per objectiu for-
mular noves teories en salut que donin 
resposta a preocupacions manifestes com 
són, entre altres, l’equitat sanitària, l’accés de-
sigual de les persones a una cura assequible, la 
governança general per a la salut, la tecnome-
dicina o la creixent influència del capitalisme en 
els sistemes de salut d’aquests inicis del segle 
XXI.

Que la 8a Conferència Internacional ISIH 
(IN SICKNESS & HEALTH) hagi triat la ciutat de 
Lleida com a seu –del 10 al 12 de juny, a la Uni-
versitat de Lleida–, és una oportunitat única per 
a les #INFERMERESdeLLEIDA. Una aproxi-
mació a l’elit científica que obre la porta a 
noves maneres de pensar en salut que són d’in-
terès clau per a les professionals que aquest 
2020 viurem un moment de màxima visi-
bilització amb la celebració de l’Any Mun-
dial de la Infermera i la Llevadora.

El grup, del qual sóc membre, té al capdavant 
alguns dels grans pensadors de la salut actu-

8a ISIH 
CONFERENCE

Lleida, 10-12 juny

Universitat de Lleida
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als com la Kristin Bjornsdottir (Islàndia), ex-
perta en infermeria com a pràctica de gènere, 
que actualment investiga el desenvolupament 
de la Infermeria d’Atenció Domiciliària com a 
pràctica, coneixements per a la pràctica i l’èti-
ca i la política de l’atenció domiciliària. També 
Christine Ceci (Canadà) centra el seu treball 
empíric i teòric en l’organització de pràcti-
ques d’Atenció Domiciliària per articular una 
teoria que retardi la institucionalització de les 
persones grans, especialment amb demència. 
Un altre dels membres del grup és Niels Buus 
(Austràlia) que es dedica a examinar crítica-
ment i desenvolupar la participació dels usuaris 
en l’assistència sanitària, com ara el desenvo-
lupament d’una mà d’obra entre iguals i la 
recerca dirigida pels usuaris. Per la seva part, 
Denise Gastaldo (Canadà) –recentment in-
vestida honoris causa per la Universidade da 
Coruña– aborda els determinants socials de la 
promoció de la salut amb el suport de teories 
postestructurals, postcolonials i altres crítiques. 
En l’àmbit de gestió de riscos en el camp de la 
salut pública, trobem Dave Holmes (Canadà) 
i a Sioban Nelson (Canadà), fundadora del 
grup de pensadors Helsinki 7 que destaca per 
les seves teories per la regulació professional, la 
competència, la mobilitat i la mà d’obra sanità-
ria global. Una altra dels referents del grup és 

Amélie Perron (Canadà) que estudia l’atenció 
d’infermeria a poblacions en captivitat i mar-
ginalitat, infermeria psiquiàtrica, psiquiatria 
forense, relacions de poder entre professionals 
de la salut i pacients, així com qüestions de dis-
curs, risc, gènere i ètica. Anthony Pryce (Reg-
ne Unit) és un referent dels discursos entorn de 
la sexualitat i la salut i dels mètodes d’inves-
tigació qualitativa i històrica, inclosa Internet. 
En un altre ordre, Mary Ellen Purkis (Cana-
dà) abandera els estudis crítics i interpretatius 
sobre l’impacte dels esforços organitzatius per 
introduir l’atenció centrada en el pacient. Per 
últim, Trudy Rudge (Austràlia) que des del 
grup de recerca Society+Work in Nursing ex-
plora qüestions que afecten el lloc de treball 
infermer, com ara la violència estructural, el ra-
cisme o les relacions de gènere.

És per això que, des del Col·legi Oficial d’In-
fermeres i Infermers de Lleida (COILL) do-
nem suport a l’esdeveniment i us encorat-
gem a inscriure-us i presentar els vostres 
treballs en aquest fòrum per a investigadors, 
infermeres i llevadores i estudiants interessats 
en enfocaments crítics, ètics, filosòfics i polítics 
en matèria de salut.[]

www.isihconference.com
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XXIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS

BARCELONA, 20 I 22 DE NOVEmBRE DE 2019co
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“URGEIX OBRIR 
méS LíNIES D’INVESTIGACIÓ 

qUE EVIDENCIïN ELS 
BENEfICIS DEL ROL 

I LA CURA INfERmERS 
DAVANT EL SISTEmA 

DE SALUT I LA SOCIETAT”

Sessió exprés sobre la 
transcendència de recerca 
infermera per a l’èxit de la 

campanya mundial Nursing Now® 
i els objectius de la infermeria 

catalana com a agent 
impulsor del moviment

text MISSATGES 
foto COILL / INVESTÉN
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El 2019, les infermeres lleidatanes van tenir 
més a prop que mai els referents de la infer-
meria de recerca estatal i internacional. L’Edifici 
Històric de la Universitat de Barcelona va acollir, 
entre els dies 20 i 22 de novembre, el XXIII En-
cuentro Internacional de Investigación en Cui-
dados que, de la mà d’Investén-isciii, va dedicar 
aquesta edició a la necessitat de compartir i es-
tandarditzar els indicadors i dades dels resul-
tats de la investigació i pràctica infermera amb 
la població i el mateix sistema sanitari.

Com és habitual, una delegació del Col·legi Ofi-
cial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) 

hi va participar amb la presentació de comu-
nicacions orals i pòsters científics en què s’ex-
posaven els programes i estudis més destacats 
que s’estan duent a terme des del marc local i, 
molts d’ells, íntimament relacionats o inclosos 
en les línies d’investigació i pràctica clínica de 
rang internacional.

NURSING NOW® En aquest sentit, Montser-
rat Gea, presidenta del COILL i com a secretària 
del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya (CCIIC), va impartir una sessió ex-
prés sobre “Com contribuir, mitjançant la inves-
tigació en cures, als objectius de la campanya 

Comunicacions orals i pòsters mostren la bona 
salut de la infermeria de Lleida en # inves19, XXIII 
Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, 
el fòrum estatal per excel·lència i un dels referents 
internacionals que aquest any se celebra a Barcelona.
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de l’origen del moviment –inspirat en l’infor-
me “Triple Impacte de la Infermeria” (APPG on 
Global Health- October 2016), redactat per un 
grup de parlamentaris de diferents partits de la 
Cambra dels Comuns del Regne Unit que posa 
de manifest la importància que té el desenvo-
lupament de la infermeria i l’accés dels pro-
fessionals del sector a llocs de responsabilitat 
gestora, i també, a càrrecs polítics, per acon-
seguir precisament aquest triple impacte que 
dóna títol a l’informe– fins als objectius més 
immediats que des de Catalan Nursing Now® 
s’han fixat. I és que, a les portes de la celebra-
ció del 2020, Any Internacional de la Infermera 
i la Llevadora, la infermeria catalana planteja la 
necessitat d’influir en l’educació de les inferme-
res i la taxa de reemplaçament –el 30% de les 
infermeres catalanes es jubilaran en els pròxims 
anys– per millorar el desenvolupament profes-
sional, les normes, la regulació i les condicions 
de salut de les infermeres, com el recentment 
aprovat decret d’acreditació per a la Prescripció 
Infermera. També es considera estratègic con-
solidar majors quotes de participació de les in-
fermeres en polítiques de salut global, elevant a 
les professionals a llocs de treball de lideratge. 
Finalment, Montserrat Gea va fer una crida a 
obrir més línies d’investigació infermera que 
constatin l’evidència dels rols infermers i l’im-
pacte de les cures d’infermeria.

EL XXIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS, #inves19, 
es va inaugurar amb una àmplia representació 
de la infermeria catalana que, com a amfitriona 
de l’esdeveniment va ser també part activa en 
l’organització –Escola d’Infermeria de la Uni-
versitat de Barcelona i Col·legi Oficial d’Infer-
meria de Barcelona (COIB)– que liderava la Uni-
tat d’Investigació en Cures de Salut de l’Institut 
de Salut Carlos III (Investén-isciii).

Més de mig miler d’infermeres i infermers de 
tot el món, en el que és la major trobada de 
recerca infermera d’Espanya, per dilucidar com 
arribar a estandarditzar els indicadors i difon-
dre les dades dels resultats de la investigació 
i pràctica infermera. Un desafiament per a la 
professió en aspectes com la terminologia, la 
tecnologia i, fins i tot, la capacitat de les in-

fermeres per comunicar l’impacte que la seva 
pràctica professional té sobre la salut de les 
persones.

El congrés incloïa tres sessions plenàries a càr-
rec de ponents de prestigi nacional i internaci-
onal com Patricia A. Patrician, doctora en Infer-
meria, professora i titular de la Càtedra Rachel 
Z. Booth Endowed de l’Escola d’Infermeria de 
la Universitat d’Alabama, a Birmingham (Estats 
Units). També hi van participar Jan Florin, infer-
mer i professor associat d’Infermeria de la Uni-
versitat de Dalarna (Suècia); i Sanna Salanterä, 
professora d’Infermeria Clínica a la Universitat 
de Turku (Finlàndia) i directora d’Infermeria a 
l’Hospital Universitari de la mateixa ciutat.

Amb més de 250 comunicacions (presencials i 
virtuals) i més de 150 pòsters d’infermeres (ma-
joritàriament espanyols), Portugal, Itàlia, Brasil, 
Canadà, República Txeca, Mèxic o Cuba, van 
ser alguns dels països representats.
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INAUGURACIÓ DE LA TROBADA, A CÀRREC DE MANUEL CUENCA, 
SOTSDIRECTOR GENERAL DE SERVEIS APLICATS, FORMACIÓ I 
INVESTIGACIÓ DE L’INSTITUT DE SALUT CARLOS III; ANTONI TRILLA, 
DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT; 
ALBERT TORT, PRESIDENT DE L’COIB; NÚRIA CUXART, DEGANA 
DEL CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERIA DE CATALUNYA; PILAR 
DELGADO, VICEDEGANA DE L’ESMENTADA FACULTAT, I MAYTE 
MORENO, DIRECTORA D’INVESTÉN-ISCIII.

PROTAGONISME DELS 
DOCTORANTS 
De forma paral·lela a la trobada, es va celebrar 
la I Jornada Internacional de Doctorands, que va 
oferir un espai d’intercanvi, aprenentatge i difu-
sió. 

Cal destacar que les infermeres poden realitzar el 
doctorat des de fa gairebé una dècada, quan els 
estudis d’infermeria van passar de diplomatura 
a grau. La jornada va estar organitzada pel pro-
grama de doctorat “Cures Integrals i Serveis de 
Salut”, en el qual participen la Universitat de Vic, 
la Universitat de Lleida, la Universidad de Jaén i 
Investén-isciii.

APORTACIONS DE LES INFERMERES LLEI-
DATANES A #inves19 A Lleida, la recerca 
infermera gaudeix de bona salut i així ho van 
demostrar la desena de comunicacions orals 
presentades el marc del congrés.

Elena Paraiso va presentar quatre comunica-
cions: “Grau de satisfacció i percepció d’empo-
derament dels pares participants en el progra-
ma Escola de Pares”, “Grau de preocupació i 
angoixa dels pares dels nounats ingressats a la 
Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN)”, 
“Adquisició de competències transversals en es-
tudiants d’Infermeria a través de la metodolo-
gia aprenentatge-servei” i “El significat de la hi-
pertensió arterial en usuaris indígenes de Xile”.
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nica en estudiants d’Infermeria. Universidad 
Autónoma de Chile, Temuco”; i una segona 
comunicació sobre les “Necessitats psicosocials 
i suport a la família en una Unitat de Cures In-
tensives Neonatals (UCIN)”.

Maravillas Torrecillas va dissertar sobre “Cul-
pabilització de les dones per permetre la violèn-
cia de gènere, en els professionals de la salut”; 
mentre que Anna Maria Fité centrà la seva 
exposició en “La precarietat laboral en la in-
fermeria geriàtrica en residències de titularitat 
pública i privada, a Catalunya”.

La “Gamificació com a estratègia per avaluar el 
grau de coneixement de la missió i visió d’una 
empresa sanitària” de Lorena Tejero i la recer-
ca històrica “José Quílez, practicant foraster a 
la Catalunya rural de postguerra” de Miquel 
Àngel Calderó, van tancar la prolífica partici-
pació de les infermeres lleidatanes.

INVESTÉN-ISCIII, 23 ANYS APOSTANT PER 
LA RECERCA INFERMERA Per la seva banda, 
Investén-isciii treballa des dels seus inicis en la 
coordinació i desenvolupament de la investiga-
ció en infermeria, sota el paraigua de l’ISCIII. 
Els seus orígens es remunten a 1996, ja que 
amb motiu de la celebració del Seminario de 
la Red de Unidades de Investigación-Reuni, 
l’ISCIII va crear un grup de treball per elaborar 
una ponència sobre la situació de la recerca en 
infermeria al país, que posteriorment es va con-
solidar sota el nom d’Investén-isciii.

El 2011, l’entitat passa a denominar-se Uni-
dad de Investigación en Cuidados de Salud 
(Investén-isciii). Entre les seves línies estratègi-
ques destaca el desenvolupament d’iniciatives 
i recomanacions per a la planificació i gestió 
de la recerca, garantint la presència de la in-
vestigació en cures de salut en polítiques ge-
nerals; la promoció de l’activitat investigadora 
i innovació en aquesta àrea; la identificació de 
necessitats de formació; el suport d’iniciatives 
que facilitin el desenvolupament de les cures de 
salut basats en l’evidència, garantint la transfe-
rència de resultats i la seva aplicació pràctica, i 
l’assessoria en metodologia a tots els professi-
onals interessats.[]



El XXIV Encuentro 
Internacional de 
Investigación en 
Cuidados tindrà lloc 
de l’11 al 13 
de novembre 2020, 
a Pamplona

#inves20
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EL SISTEMA 
DE SALUT

NO RECONEIX 
PROP DE 270 
INFERMERES 
DE PRÀCTICA 

AVANÇADA
FOTO ©Ariadna Creus i Àngel García 

[Banc d’Imatges Infermeres]



2019 DESEMBRE  inf  15

IPA.CAT19



16  inf  DESEMBRE  2019

cc
iic L’ESTUDI IPA.CAT19, que es va presentar 

el passat 28 de novembre, recull per pri-
mer cop a Catalunya com són i on estan 
aquestes infermeres expertes de pràctica 
ampliada en àmbits clau com ara la croni-
citat, l’envelliment i final de vida o la salut 
mental, entre d’altres.

La manca de regulació, de reconeixement 
laboral i un sistema de salut poc preparat 
per demostrar l’impacte d’aquestes infer-
meres en resultats de salut, en dificulten 
el seu desenvolupament.

L’estudi IPA.CAT19 realitzat per la Càtedra de 
Gestió, Direcció i Administració Sanitàries de 
la UAB, és el primer estudi realitzat a Catalu-
nya que evidencia l’existència d’infermeres de 
pràctica avançada (IPA). Es tracta de 269 in-
fermeres, que suposa una ràtio d’1,2 IPA per 
cada 100 infermeres de la plantilla dels centres 
participants a Catalunya. Són infermeres que 
compleixen els criteris del Consell Internacio-
nal d’Infermeres pel que fa a expertesa, l’abast 
de la seva pràctica i la formació, que no estan 
reconegudes com a tal, ja que no existeix un 
sistema d’acreditació específic i les institucions 
sanitàries no defineixen ni creen llocs de treball 
àdhuc, d’acord amb les necessitats assistencials 
i establint els requisits professionals d’aquestes 
infermeres.

Altres països del nostre entorn tenen aquesta 
figura regulada i reconeguda com és el cas 
d’Anglaterra.

L’estudi, en el que hi han participat 126 cen-
tres assistencials públics i privats de Catalunya, 
permet posar la primera pedra per afavorir una 
evolució de la situació de les IPA a Catalunya. 
La IPA.CAT19 revela quina és la situació pel que 
fa al perfil sociodemogràfic, l’entorn laboral i 
les pràctiques infermeres diàries de les IPA, així 
com saber el nivell de domini sobre qüestions 
com la planificació experta de les cures, l’aten-
ció integral a l’usuari, la col·laboració inter-
professional, la formació, la recerca i pràctica 
basada en l’evidència i el lideratge professional.

A Catalunya, fa una dècada que es parla de la 
pràctica avançada de les infermeres gràcies als 

“CAL qUE ES RECONEGUI 
COm SÓN DE VALUOSES LES 

INfERmERES DE pRàCTICA 
AVANçADA pEL qUE ApORTEN 

AL SISTEmA DE SALUT, pER 
LA SEVA EXpERTESA qUE 

ELS pERmET RESOLDRE AmB 
AUTONOmIA SITUACIONS DE 

SALUT COmpLEXES, I pER 
fER-hO éS NECESSARI 

CREAR UN ESpAI DE 
TREBALL EN COmú ENTRE 

EL DEpARTAmENT, ELS 
CENTRES ASSISTENCIALS 

I LES UNIVERSITATS A 
fI DE CONSENSUAR 

LES NECESSITATS I EL 
CURRíCULUm fORmATIU 

pEL DESENVOLUpAmENT DE 
LA pRàCTICA AVANçADA A 

CATALUNyA”

LENA fERRúS ESTOpà
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per donar resposta a les necessitats de salut 
de la població i fer més cost-eficient el servei. 
Tot i aquesta realitat, no s’ha avançat en el seu 
reconeixement ni en posar les condicions for-
matives i laborals que permetin el seu ple des-
envolupament. Un aspecte clau es troba també 
en la necessitat d’adaptar els registres informa-
titzats a l’actuació de les IPA a fi que es conegui 
i es valori l’impacte en resultats de salut.

“Cal que es reconegui com són de valuoses les 
infermeres de pràctica avançada” –va explicar 
Lena Ferrús Estopà, investigadora principal 
de la IPA.CAT19– “pel que aporten al sistema 
de salut, per la seva expertesa que els permet 
resoldre amb autonomia situacions de salut 
complexes, i per fer-ho és necessari crear un 
espai de treball en comú entre el Departament, 
els centres assistencials i les universitats a fi 
de consensuar les necessitats i el currículum 
formatiu pel desenvolupament de la pràctica 
avançada a Catalunya”.

QUÈ ÉS UNA INFERMERA DE PRÀCTICA 
AVANÇADA? La Infermera de pràctica avança-
da compleix una sèrie de requisits consensuats 
pel Consell Internacional d’Infermeres (CII): tre-
balla en l’assistència directa als usuaris, soluci-
ona problemes de salut complexos, té formació 
relacionada amb el seu entorn de treball i actua 
com a referent, per la seva expertesa clínica, en 
l’àrea de coneixement on treballa i té un nivell 
formatiu de màster o especialitat infermera. 
Aquestes infermeres aporten importants millo-
res en la cura dels pacients i d’atenció als ciuta-
dans i millores en el sistema de salut.

El projecte IPA.CAT19 ha estat desenvolupat 
per un equip dirigit des de la Càtedra de Gestió, 
Direcció i Administració Sanitària de la UAB per 
la Dra. Lena Ferrús i integrat per les doctores 
Sònia Sevilla, Adela Zabalegui i Montse Come-
llas i amb el suport de La Unió Catalana d’Hos-
pitals i del Consell de Col·legis d’Infermeres i 
Infermers de Catalunya i amb la col·laboració 
dels principals agents d’interès, tant les empre-
ses contractants (ICS, Consorci Sanitari i Social, 
ACES i ACRA), com organitzacions professio-
nals (ACDI i ADEIC).[]
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SueñOn®, el projecte impulsat per infermeres i 
dirigit a tota la societat per tal de promoure el 
descans de les persones, s’estrena en el micro-
mecenatge (crowdfunding) i ho fa a través de 
la plataforma de www.precipita.es. L’objectiu 
és finançar el programa de recerca DORMINT 
AL SO DEL MEU RITME CIRCADIARI que, al dia 
de tancament d’aquesta publicació, ja supera-
va els 6.700 euros recaptats.

PRECIPITA
ACTIVANT LA CIÈNCIA 
COL·LECTIVA

www.precipita.es
La Fundación Española para la Ciencia y la Tec-
nología (FECYT) ha posat en marxa www.preci-
pita.es com A punt de trobada entre els investi-
gadors i les persones interessades en la ciència. 

Des DE FECYT aposten per la comunicació de 
la ciència perquè una societat ben informada 
demandarà a les seves institucions el compro-
mís de donar-hi suport. Divulgar és una manera 
que els ciutadans apreciïn el que significa la ci-
ència en el seu progrés econòmic i social.

A www.precipita.es, per molts o pocs diners, es 
pot formar part d’un projecte científic i impul-
sar una investigació.
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ALGUNES ACTIVITATS de la vida diària que 
impliquen soroll, llum o temperatura ex-
cessiva es relacionen amb les alteracions 
que es produeixen en el ritme circadiari 
d’un individu, donant lloc a la disrupció 
del son i afectant la seva qualitat de vida. 
Volem posar l’accent en els adolescents, 
ja que en aquesta etapa, es produeixen 
importants canvis fisiològics que junta-
ment amb els canvis en els hàbits i en la 
regulació de les normes socials agreugen 
aquesta disrupció dels cicles circadiaris.

QUIN ÉS EL NOSTRE 
OBJECTIU?

El son és un complex procés fisiològic d’incons-
ciència natural en el qual, tot i la disminució 
del to muscular, es manté l’activitat cerebral i 
la percepció sensitiva i en què estan implicats 
diferents sistemes del nostre organisme, des 
de circuits neurològics fins al sistema cardio-
vascular.

Els patrons del son que experimenta cada 
persona estan regulats per la interacció conjun-
ta de dos processos: un homeostàtic i un altre 
circadiari. El procés homeostàtic genera una 
creixent pressió per dormir des del moment del 
despertar fins al següent episodi de son, que es 
dissipa progressivament en el moment en què 
es comença a dormir. En canvi, el procés cir-
cadiari, independentment de la càrrega home-
ostàtica, determina la predisposició al son de-
penent de l’hora del dia. Però a més d’aquests 
dos processos, el son també es pot veure influït 
per altres factors com la intensitat de la llum o 
soroll, l’edat o el sexe.

Amb el pas dels anys, s’estableix un patró per-
sonal amb certa tendència general per cada 
edat. Els nens semblen millor sincronitzats 
amb la successió natural del dia i la nit, 
però, els adults, amb ajuda de la llum elèctrica, 
romanen ocupats fins ben entrada la nit.

Però si algun dels processos (homeostàtic o 
circadiari) o dels factors (intensitat de llum, 
soroll…) que regulen la son s’alteren, apareix 

DORMINT AL SO DEL 
MEU RITME CIRCADIARI

per TERESA MORENO CASBAS 
Investén.isciii



ESTRATÈGIA DEL PROGRAMA
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la cronodisrupció. Aquest terme fa referèn-
cia a un deteriorament prolongat dels ritmes 
fisiològics, conductuals i bioquímics de l’orga-
nisme. Diferents estímuls i condicions internes 
i externes poden alterar no sols l’homeòstasi 
son/vigília sinó també el patró de son que pre-
senta cada persona, causant privació del son. Si 
aquesta privació es perllonga en el temps, pot 
tenir conseqüències a nivell físic i mental i, a la 
llarga, afectar la salut de la persona.

El nostre objectiu és incrementar el conei-
xement de la població adolescent sobre 
el paper que juguen els ritmes circadiaris 
en la qualitat del son i la seva repercussió 
en la salut. Creiem que mitjançant la difusió 
d’aquest programa es contribuirà al coneixe-
ment que tenen els adolescents del ritme circa-
diari, així com a una millora en el benestar i en 
la seva salut física i mental. També consciencia-
rà aquest grup de població sobre la importàn-
cia d’assegurar el son i descans correctes, 
alhora que els facilitarà les eines disponi-
bles per tal que puguin aconseguir una 
millor qualitat de vida.

PER QUÈ AQUEST PROJECTE 
ÉS SINGULAR I ÚNIC?

Volem fomentar i incentivar l’acostament 
de la ciència, la tecnologia i la innovació 
als ciutadans, escurçant distàncies entre 
el món científic i tecnològic i la societat 
en general. Per això, hem dissenyat aquest 
projecte de divulgació i comunicació sobre la 
salut circadiària adreçat als adolescents. Utilit-
zarem diversos enfocaments, amb continguts 

i formats que atreguin el seu interès, total-
ment “adaptables” i personalitzables tenint en 
compte les preferències i usos dels adolescents.

El projecte “Dormint al so del meu ritme circa-
diari” és un programa que consta de subpro-
grames que agrupen activitats i formats per-
metent major flexibilitat de participació i millor 
adaptació a les necessitats i coneixements dels 
diferents públics.

FORMEM PART D’ALGUNA 
COSA MÉS GRAN

Aquest projecte forma part de les estratè-
gies del grup SueñOn®. Si bé aquest projecte 
va néixer amb l’objectiu de millorar el descans 
dels pacients hospitalitzats, al llarg de la seva 
execució ens hem adonat del problema de sa-
lut circadiària que té la població adolescent en 
l’actualitat a causa de l’aparició de nous hàbits 
socials que els impedeixen acomodar els seus 
horaris de son, les seves obligacions escolars i 
la seva activitat social. 

Aquest nou enfocament part de la presa de 
consciència per part de l’equip investigador 
que la salut circadiària dels adolescents ne-
cessita una intervenció que els faci valorar la 
importància d’adquirir hàbits que els per-
metin, també, “ballar al so del seu ritme 
circadiari”.[]
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V Jornades dialogant amb les teories

ConeiXement, salUt i
resiliÈnCia soCial

text Sara Bobet / Montse Gimena

foto Sara Molina / Rafa Gimena

MISSATGES



2019 DESEMBRE  inf  25

m
ón

 a
ca

dè
m

ic
L’AULA MAGNA JOAN VIÑAS del Campus 
de Ciències de la Salut de la Universitat 
de Lleida (UdL) va acollir, el passat 20 de 
novembre, les V Jornades “Dialogant amb 
les Teories”, centrades enguany en el co-
neixement, la salut i la resiliència social.

INAUGURACIÓ En la inauguració van inter-
venir la vicerectora de Transferència i Foment 
de la Innovació de la UdL, Olga Martín, que 
va donar pas a les paraules dels membres del 
comitè científic i organitzador, Fidel Molina i 
Montserrat Gea. Molina, director de l’Institut 
de Desenvolupament Social i Territorial INDEST, 
va parlar de la vinculació del diàleg amb les 

teories i de la necessitat de dialogar per inter-
canviar informació i construir coneixement. A 
més, va comentar les diferents activitats de la 
jornada que compleixen la interdisciplinarietat, 
el diàleg i la transmissió del coneixement. Per 
la seva banda, Gea, presidenta del Col·legi Ofi-
cial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) i 
directora de la Càtedra ASISA Salut, Educació 
i Qualitat de Vida de la UdL, va voler “agrair 
al grup GESEC i persones vinculades, la seva 
feina i col·laboració”. Un agraïment que va fer 
extensiu a la Fundació ASISA, ja que “aquesta 
entitat sense ànim de lucre ha fet possible que 
el Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de 
la UdL tingui la seva primera càtedra”, va dir. 

FIDEL MOLINA, OLGA MARTÍN, MONTSERRAT GEA I XAVIER SANUY
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dóna suport per contribuir a la transferència 
del coneixement de la universitat a la pràctica 
clínica”, va finalitzar. 

També va intervenir Xavier Sanuy, gerent de 
la Fundació ASISA Lleida i de la Clínica HLA 
Perpetuo Socorro, que va explicar que “ASISA 
vol retornar el que genera i col·laborar amb la 
universitat”, manifestant el desig que aquesta 
col·laboració perduri.

CONFERÈNCIA INAUGURAL El programa es 
va obrir amb la conferència inaugural de la 
coordinadora de “Maldito Bulo”, Laura del 
Río, que va parlar del portal d’internet www.
maldita.es que es dedica a desmentir notícies 
enganyoses o falses que circulen per la xarxa. 
Amb el títol “Maldita ciencia. Desmontan-
do bulos”, Del Río va explicar el funcionament 
d’aquest web i com treballen els seus profes-
sionals, majoritàriament periodistes. Durant la 
seva intervenció va explicar que els seus des-
mentiments estan contrastats per fastchecking 
i que no els agrada parlar de fake news perquè 
els falsos rumors van més enllà dels formats que 
tenen aparença de notícia. Del Río va emfatit-
zar que avui dia es qüestiona tot i que la desin-
formació s’ha democratitzat gràcies a les xarxes 
socials que ho amplifiquen ràpidament. Pel que 
fa als motius de la difusió de la desinformació, 
va explicar que són de dos tipus: econòmica 
(hi ha interessos per obtenir algun benefici) o 
bé ideològica (la més perillosa perquè pretén 
crear un “cultiu” per aconseguir alguna cosa); i 
que el principal problema, avui dia, és la difusió 
ràpida i en diversos formats, especialment per 
Whatsapp. La coordinadora de “Maldito Bulo” 
va ressaltar que la ciència és fonamental per-
què la societat avanci i que, actualment, hi ha 
poca cultura científica. Ells treballen per lluitar 
contra la desinformació, intentant verificar les 
informacions a través d’estudis científics, si n’hi 
ha, o anant a fonts contrastades, mirant de 
mantenir un equilibri dels conflictes d’interes-
sos, perquè “els rumors i notícies falses tenen 
explicacions senzilles mentre que la ciència és 
més complexa”, va dir. Finalment, Del Río va 
dir que sempre van a fonts fiables d’informa-
ció, fan periodisme i intenten donar informació 
senzilla sobre temes d’interès.

LAURA DEL RÍO
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icTALLER “INTRODUCCIÓ AL MINDFULNESS”,
AMB SÍLVIA SOLÉ

TALLER “I TU, ETS MUSSOL O ALOSA? CONEIX EL TEU CRONOTIP 
AMB SUEÑON®”, AMB FILIP BELLON I CAROLINA CLIMENT

TALLER “EL TREBALL INVISIBLE: LA CURA DE LA NOSTRA GENT GRAN EN EL 
MÓN RURAL LLEIDATÀ”, AMB MERCÈ ESPUÑES

ESCAPE ROOM #NoVullITS, SERÀS CAPAÇ DE CONTAGIAR-TE?”,
AMB ALICIA MÀRQUEZ
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TALLERS La jornada va seguir amb quatre ta-
llers, que es van celebrar de manera simultània, 
sobre “Introducció al Mindfulness”, amb Sílvia 
Solé, investigadora en Formació postdoctoral 
del departament d’Infermeria i Fisioteràpia de 
la UdL; “I tu, ets mussol o alosa? Coneix el teu 
cronotip amb SueñOn®”, conduït per Filip Be-
llon i Carolina Climent, també investigadors 
en Formació postdoctoral del mateix departa-
ment; “El treball invisible: la cura de la nostra 
gent gran en el món rural lleidatà”, dirigit per 
Mercè Espuñes, sociòloga i treballadora social 
especialitzada en gènere, treball de cures i en-
velliment rural i professora del departament de 
Geografia i Sociologia de la UdL; i. finalment, 
un escape room sobre el contagi d’infeccions 
de transmissió sexual amb el títol “#NoVullITS, 
seràs capaç de contagiar-te?”, a càrrec d’Alicia 
Màrquez, infermera referent de Comunitària 
al CAP Rambla de Ferran.

TAULA RODONA A la tarda, el programa va 
seguir amb una roda de comunicacions orals 
i una taula rodona, moderada per Helena Le-
gido-Quigley, sobre “La responsabilitat social 
corporativa com a impulsora de la millora de 
la salut i la qualitat de vida de les persones, en 
l’àmbit laboral”. En la taula van intervenir Marc 
García, investigador en formació de l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR-FI) de la UdL; Ana Rodríguez, direc-
tora d’Estratègia i Responsabilitat Social Coo-
perativa de l’Institut Català d’Oncologia i vocal 
de la junta directiva de l’Associació Espanyola 

de directius de la Salut i coordinadora de la Co-
missió de Risc i Ètica; i Josep M. Canyelles, 
president de Territori Socialment Responsable 
i soci consultor de Vector5 i promotor de Res-
ponsabilitat Global.

CONFERÈNCIA DE CLOENDA Després de la 
taula, va tenir lloc la conferència de cloenda 
a càrrec d’Ignacio Morgado, catedràtic de 
psicobiologia de l’Institut de Neurociència i la 
Facultat de Psicologia de la UAB; que va cap-
tar l’atenció d’una sala plena de gom a gom,  
descobrint “Les desconegudes i extraordinàries 
funcions del son” i explicant la seva influència 
sobre l’aprenentatge i l’assimilació de coneixe-
ments, així com les metodologies d’avaluació 
i els resultats de les últimes investigacions en 
aquest camp.

FIDEL MOLINA, IGNACIO MORGADO I XAVIER SANUY

TAULA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
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ASISA Per acabar, les V Jornades Dialogant 
amb les Teories es van lliurar els premis de les 
VII i VIII convocatòries de la Càtedra ASISA-UdL 
“Salut, Educació i Qualitat de Vida”. 

Els premiats del curs acadèmic 2017/2018 van 
ser Olga Masot –com a Millor Tesi Doctoral 
relacionada amb l’Educació, la Salut i Qualitat 
de Vida– i Laia Llubes i Alberto Almenta –
com a Millors expedients acadèmics del Màster 
Formació del Professorat de Secundària i Batxi-
llerat, FP i Idiomes de la Universitat de Lleida–. 

Pel que fa als premis del curs acadèmic 
2018/2019, els guardonats van ser Francesc 
Valenzuela –Millor Tesi Doctoral relacionada 
amb l’Educació, la Salut i Qualitat de Vida–, 
Janina Ballesté i Laia Llubes –com a Millor 
Expedient Acadèmic del Màster Interuniversita-
ri en Recerca en Salut–, i Marta Gort i Pau 
Calvet –com a Millors Expedients Acadèmics 
del Màster Universitari en Formació del Profes-
sorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes de 
la Universitat de Lleida–.

COMITÈS CIENTÍFIC I ORGANITZADOR La 
jornada estava reconeguda amb 2 crèdits de 
matèria transversal i el comitè científic i orga-
nitzador estava integrat per Eva Barallat, Filip 
Bellon, Jordi Bergé, Joan Blanco, Erica Briones, 
Carol Climent, Mercè Espuñes, Helena Fernán-
dez, Marc Garcia, Montserrat Gea, Helena Legi-
do-Quigley, Jordi Martínez, José Tomás Mateos, 
Deli Miró, Fidel Molina, Roland Pastells, Judith 
Roca, Francesc Rubí, Esther Rubinat, Lluis Sam-
per, Paquita Sanvicen, Sílvia Solé, Jorge Soler, 
Joan Tahull, Teresa Torres, Maravillas Torrecilla i 
Francesc Valenzuela.

Les Jornades “Dialogant amb les Teories” estan 
organitzades pel Grup d’Estudis Societat, Salut, 
Educació i Cultura (GESEC) de la Universitat de 
Lleida (UdL), amb la col·laboració de la Càtedra 
Salut, Educació i Qualitat de Vida (UdL-ASISA) 
i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL). Aquestes jornades volen fomen-
tar la reflexió sobre les aportacions teòriques 
més rellevants i de referència que tracten les 
temàtiques de l’educació, la salut i la qualitat 
de vida, a nivell internacional.[]
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CUIDAR D’UNA MATEIXA 
PER CUIDAR DE L’ALTRE: 
EXPERIÈNCIES DE DONES 
JOVES QUE PATEIXEN 
CÀNCER DE PIT

Autores: Celmira Laza Vásquez, 
Montserrat Gea Sánchez
Ponent: Celmira Laza Vásquez

El càncer de pit significa un gran impac-
te en les vides de les dones que el patei-
xen, en la seva corporalitat i en els rols 
socialment assignats com a cuidadores 
dels altres. Això suposa, moltes vega-
des, l’absència de cures de si mateixes 
durant la malaltia.

Per comprendre les pràctiques que con-
figuren la cura de si versus la cura de 
l’altre durant la vivència del càncer de 
pit d’un grup de dones joves residents 
a la ciutat de Neiva (Colòmbia), es va 
realitzar una etnografia focalitzada. La 
mostra es va configurar amb vuit dones 
joves que pateixen la malaltia, diagnos-
ticades amb 45 o menys anys, selecci-
onades per mostreig per conveniència. 
La grandària de la mostra es va determi-
nar per saturació de la informació. Les 
dades es van obtenir mitjançant entre-
vistes semiestructurades a profunditat i 
van ser tractats mitjançant l’anàlisi te-
màtica.

Els discursos van fixar tres categories 
d’anàlisi: Cura de si mateixa (cos i ment) 
per sobreviure i tenir cura de l’altre; 
Cura de l’altre i protegir-los de la seva 
malaltia; i Cura de l’altre, delegar el rol 
femení davant la impossibilitat d’aban-
donar-lo.

Els resultats d’aquest estudi ens interpel-
len sobre la interrelació dels aspectes 
socials, culturals i de gènere presents en 
la vivència femenina del càncer de pit i 
que cal tenir en compte durant la cura 
infermera que es brinda a les dones.

COMUNICACIONS ORALS
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RELACIÓ ENTRE CAIGUDES 
I RISC SOCIAL EN PACIENTS ATESOS 
PER PADES A DOMICILI

Autores: Núria Caselles Cots, Sílvia Hoyas Contreras, 
María José Canovas Serrano
Ponent: Núria Caselles Cots

El programa d’Atenció Domiciliària Equip de Suport (PA-
DES) col·labora amb els Centres d’Atenció Primària en 
l’atenció a pacients que resideixen a domicili. PADES col-
labora en el projecte internacional Best Practice Spot-
light Organization (BPSO®) desenvolupant la Guia “Pre-
venció de caigudes i lesions derivades de les caigudes”.
Mantenir el pacient en el seu domicili requereix l’existèn-
cia d’un cuidador vàlid i unes mínimes condicions a la 
llar. L’escala TIRS determina si hi ha risc social, entenent 
per risc social la possibilitat que una persona es faci mal 
per les condicions del seu entorn.

Per conèixer si hi ha relació entre caigudes i risc social 
elevat es va desenvolupar un estudi descriptiu trans-
versal. Els subjectes de l’estudi eren pacients de PADES 
Segarra-Urgell-Noguera (SUN) que residien en el seu 
domicili, deambulaven el dia de la primera visita i no 
havien estat derivats per a tramitació de recurs. Els ins-
truments per a la valoració van ser les escales validades 
Downton i TIRS, durant la primera visita.

Dels 137 pacients que van ingressar PADES SUN durant 
el primer semestre de 2019, un total de 41 van ser in-
closos en l’estudi. En el moment d’ingrés, el 44% no 
utilitzava ajuda tècnica per a la deambulació, el 32% 
utilitzava caminador i el 24% deambulava amb l’ajuda 
d’un bastó. El 71% precisava supervisió per deambular 
amb seguretat. Segons l’escala Dowton, el 66% tenia 
un risc alt de patir caigudes, el 22% un risc mitjà i el 
12% un risc baix de caure. Un 63% tenia antecedents 
de caigudes prèvies.

Durant el període d’estudi es van notificar 11 caigudes 
de pacients, registrant un total de 15. D’aquestes, se-
gons l’escala Dowton del dia de la primera visita, el 64% 
tenia risc alt de patir caigudes, el 18% risc mitjà i el 18% 
risc baix. El 82% dels pacients que van notificar caiguda 
tenia risc social 0 i el 18% risc social 1.

Segons els resultats obtinguts, no existeix relació entre 
risc social elevat i caigudes, ja que els pacients que les 
van patir tenien registrat baix risc social.
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TRANSMISSIÓ DE 
CONEIXEMENTS 
PRÀCTICS ALS 
NOSTRES ALUMNES 
D’INFERMERIA EN UCI

Autores: Mercedes de la Llana 
Chavarría, Silvia Dominguez Agulló, 
Helena Viñuales Cabases, Anna Vallvé 
Vilasetrú, Judit Mondejar Fontanet, 
Gemma Barbosa Costa.
Ponent: Silvia Dominguez Agulló

S’ha pensat en la manera de contribuir 
a la docència dels estudiants d’Infer-
meria que passen per l’UCI-HUAV i 
col·laborar en la interrelació de teòrica 
i pràctica.

Silvina Malvárez va plantejar que la In-
fermeria “és la ciència, l’art, la filosofia, 
l’ètica i la política de la cura humana, 
que s’organitza i expressa socialment 
amb identitat singular, en un camp 
complex de coneixements, d’interven-
ció i de responsabilitat social propis”.

Per saber si l’estudiant és capaç de si-
tuar-se en un ambient totalment des-
conegut per a ell, on ha d’aconseguir 
relacionar la teoria amb la pràctica, 
un grup de professionals de l’UCI de 
l’HUAV –amb més de 15 anys d’expe-
riència en UCI i que havia vist passar 
molts alumnes d’infermeria, uns amb 
ganes de menjar-se el món i altres amb 
menys– va analitzar la situació i ob-
servar que és fonamental que els pro-
fessionals encarregats de la formació 
pràctica siguin més visibles. És indis-
pensable que el docent tingui un mí-
nim d’anys de servei UCI i faci un bon 
seguiment de l’alumne perquè canvi-
ar de professional no és positiu per a 
l’alumnat. Cal vetllar per la seva forma-
ció perquè amb un bon seguiment dels 
alumnes en pràctiques es poden tenir 
excel·lents futurs professionals.
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COMUNICACIÓ ORAL

L’ASSISTÈNCIA A LA 
MATERNITAT, UNA VISIÓ 
DES DE LA BIOÈTICA

Autores: Ana Isabel Fernández Cuesta, Gem-
ma Lloses Freixes, Marta Clivillé Figueras, Elena 
Borràs Bentanachs, Rosa Mar Alzuria Alos, 
Susana Garcia Mani.
Ponent: Annabel Fernández Cuesta

La bioètica com a disciplina va sorgir per a do-
nar resposta a la necessitat de trobar una solu-
ció a una sèrie de problemes ètics derivats de 
l’avanç tecnològic en l’àmbit de la salut i de la 
investigació biomèdica. En l’assistència a la ma-
ternitat sorgeixen qüestions delicades d’índole 
sanitària, ètica, social i legal. Tota professió dis-
posa d’un codi deontològic que proporciona 
les normes que tots els seus professionals han 
de complir en el desenvolupament de les seves 
tasques.

La relació de l’equip obstètric amb la gestant és 
cabdal. Els problemes morals que sorgeixen en 
el món de la maternitat són diversos.

Amb l’objectiu de descriure els conceptes d’èti-
ca i deontologia professional; conèixer els prin-
cipis bioètics en què s’ha de basar l’assistència 
durant la gestació, part i postpart; i avaluar els 
aspectes ètics principals en l’atenció a l’emba-
rassada, es va procedir a la recerca bibliogràfica 
–seleccionant articles en anglès i espanyol– en 
bases de dades nacionals i internacionals i, 
també, es va recórrer a associacions professio-
nals d’interès per la bioètica.

La deontologia és el conjunt de normes que 
defineixen els deures i obligacions del profes-
sional en l’acompliment de les seves funcions. 
Busca establir un conjunt de normes exigibles 
a tots els que exerceixen una mateixa profes-
sió i queda determinada pel que és aprovat 
per un determinat col·lectiu (Codis Professi-
onals).

El model clàssic de relació entre el ginecòleg-
llevadora i l’embarassada estava basat en el fet 
que el professional era qui decidia unilateral-
ment sobre els tractaments o intervencions a 
realitzar.

Durant l’embaràs, sorgeixen situacions en què 
les llevadores han d’encaixar les seves activitats 
dins dels principis ètics. L’embaràs és fisiològic, 
on l’educació per a la salut consisteixi a infor-
mar del curs de la gestació fent partícip a la 
dona de les seves cures i dotant-la de coneixe-
ments per a minimitzar els riscos.

Pot haver-hi conflicte entre uns principis i uns 
altres. L’autonomia es consolida com a valedo-
ra de la dignitat de la gestant, però el professi-
onal ha d’informar sempre de manera objectiva 
i adequada perquè aquest principi es compleixi.

El pla de part és un document on la dona deixa 
constància de les intervencions que desitja per 
al moment del part i de les que no. És un dels 
documents on més conflicte pot haver-hi entre 
els principis ètics.

En l’assistència a l’embaràs i part, tota decisió 
del professional sobre la gestant s’ha d’acom-
panyar d’una reflexió sobre tots els aspectes 
implicats; l’ètica professional és el suport que 
sustentarà aquesta decisió. En cas d’haver de 
negar la possibilitat d’autonomia personal, 
hem de fonamentar i explicar acuradament a 
l’embarassada el per què, les característiques, 
riscos i possibles conseqüències.



2019 DESEMBRE  inf  35

m
ón

 a
ca

dè
m

ic

COMUNICACIÓ ORAL 

CONSELL CONTRACEPTIU 
I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA 
DE L’EMBARÀS A L’ASSIR

Autores: Annabel Fernández Cuesta, Susana 
Garcia Mani, Gemma Lloses Freixes, Elena 
Borràs Bentanachs, Rosa Alzuria Alos, Marta 
Clivillé Figueras.

Ponent: Annabel Fernández Cuesta

La interrupció voluntària de l’embaràs és la fi-
nalització de la gestació per decisió de la dona, 
realitzada per professionals mèdics o sota la 
seva direcció, d’acord amb la normativa vigent.
El Departament de Salut va implantar el pri-
mer protocol de la IVE farmacològica (IVEF) el 
2011. La seva actualització en 2014 va ampli-
ar la indicació fins als 63 dies de gestació i la 
va incloure a la cartera de serveis dels ASSIR 
d’Atenció Primària.

El 2018, el nombre d’IVE a Catalunya ha es-
tat de 21.015, el 6,7% més que en 2017. Del 
total d’IVE, 765 (3,9%) corresponen a dones 
residents a la regió de Lleida.

Per conèixer la legislació vigent en la matèria, 
descriure el circuit de l’avortament segons les 
tècniques quirúrgiques o farmacològiques i 
presentar el circuit d’Atenció Immediata a la 
Contracepció per disminuir la taxa de reinci-
dències d’embaràs no desitjat; es va realitzar 
una recerca bibliogràfica en bases de dades 
d’àmbit nacional i internacional i en protocols, 
guies i informes estadístics oficials.

Segons la Llei orgànica 2/2010 de 3 de març, 
de salut sexual i reproductiva i de la IVE, els 
terminis i motius autoritzats per fer-la són 1) 

22 sg, si anomalies fetals incompatibles amb 
la vida.

A la primera visita la llevadora informa sobre 
el protocol de la IVE. Si gestació 9 setmanes se 
l’adreça a una clínica acreditada per IVE quirúr-
gica (IVEQ). El nou protocol contempla realit-
zar el consell contraceptiu post IVE emfatitzant 
en mètodes LARC (Long-Acting Reversible Con-
traception): DIU i implant intradèrmic.

Passats 3 dies de reflexió, el ginecòleg adminis-
tra mifepristona a consulta i prescriu misopros-
tol a les 24 hores, presa domiciliària. Al cap de 
15 dies es realitza ecografia per valorar efecti-
vitat, es revisa el consell contraceptiu fet per la 
llevadora i es prescriu el mètode escollit.

Donats els resultats obtinguts després de la im-
plantació del protocol IVEF a l’ASSIR, conside-
rem que ha estat un mètode ben acceptat per 
les dones. Per això, considerem l’IVEF com una 
bona alternativa a oferir, especialment perquè 
les dones de Lleida no tenen l’opció d’IVEQ a 
la regió. Considerem que la implantació del 
circuit d’atenció ràpida a la demanda de con-
tracepció a l’ASSIR pot disminuir la taxa d’in-
cidència de nous embarassos a la calculada a 
l’any anterior.
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COMBATRE
EL XARAMPIÓ
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per GLÒRIA MIRADA
Infermera. Agència de Salut Pública 

de Catalunya. Lleida.

PEPI ESTANY
Infermera referent de vacunes 

Àmbit Lleida i Pirineu. EAP Artesa de Segre.

QUÈ ÉS EL XARAMPIÓ?

EL XARAMPIÓ és una malaltia molt contagio-
sa i greu, causada per un virus que normalment 
creix en les cèl·lules de la faringe i dels pulmons 
i pot propagar-se ràpidament a través de l'aire, 
per la tos i en esternudar, pel contacte perso-
nal íntim o el contacte directe amb secrecions 
nasals o faríngies infectades. El seu període 
d'incubació és de 10 dies des de l'exposició 
fins a l'inici dels símptomes. La transmissió va 
des d'1-2 dies abans de l'inici de la simpto-
matologia fins 4 dies després de l'aparició 
de l'exantema. La persona que el pateix pot 
tenir complicacions per sobreinfeccions bacte-
rianes, i altres com infeccions de l'oïda, pneu-
mònia i encefalitis. Aquestes complicacions són 
més freqüents en nens menors de 5 anys, en 
persones adultes, especialment immunodepri-
mides i també en embarassades.

PER QUÈ CAL 
VACUNAR-NOS?

És important destacar que les persones 
que han passat el xarampió, tenen immu-
nitat de per vida, però totes aquelles que 
no han patit la malaltia ni han estat vacu-
nades són susceptibles de patir-la.

Al nostre entorn, la vacuna del xarampió s'ad-
ministra combinada amb la de la rubèola i la 
de la parotiditis, és la vacuna triple vírica (TV).
Encara que la vacuna del xarampió es va intro-
duir a l'Estat Espanyol l'any 1978, la incidència 
de la malaltia no va disminuir fins a l'any 1988, 
amb la introducció de dues dosis, aconseguint 
en aquell any cobertures prop del 80%.

El calendari de vacunacions sistemàtiques 
ens marca les vacunes recomanades per a tota 
la població, en les diferents edats i en el mo-
ment més adequat segons la situació epidemi-
ològica. El primer calendari de vacunacions sis-
temàtiques a Catalunya va ser l'any 1980 amb 
vacunes que proporcionaven protecció contra 
7 malalties (poliomielitis, diftèria, tètanus, tos 
ferina, xarampió, parotiditis i rubèola). Des 
d'aleshores, el calendari s'ha anat modificant 
segons l'evidència científica de les vacunes dis-
ponibles sobre seguretat, efectivitat i eficiència, 
la càrrega de la malaltia i l'epidemiologia.

Paral·lelament a les diferents modificacions del 
calendari sistemàtic, també s'han modificat la 
pauta i l'edat d'administració de la vacuna TV, 
com es pot observar en la taula següent:

     ANY NOMBRE DOSIS EDAT 1aDOSI     2aDOSI

 1980 1 2 mesos -
 1987 1 15 mesos -
 1988 2 15 mesos 11 anys
 1999 2 15 mesos 4 anys
 2008 2 12 mesos 4 anys
 2014 2 12 mesos 3-4 anys
 2016 2 12 mesos 3 anys

Segons dades del Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social, l'any 2018 es va assolir 
una cobertura vacunal per la 1a dosi de TV del 



38  inf  DESEMBRE  2019

va
cu

ne
s 97,1% i del 94, 1% en la 2a dosi. Amb aquestes 

cobertures s'assoleix immunitat de grup, per la 
qual cosa és més baixa la probabilitat que una 
persona susceptible entri en contacte amb una 
infectada. Amb la immunitat de grup protegim 
de manera indirecta a les persones que per di-
verses circumstàncies no es poden vacunar.

És així que el nombre de casos de xarampió a 
Catalunya és molt baix, però poden haver-hi 
casos de persones d'altres països o de viatgers 
que retornen infectats. Aquests casos poden 
contagiar persones no vacunades produint 
brots.

L'any 2018 es van registrar 97 sospites de xa-
rampió de les quals se'n van confirmar 30 ca-
sos. D'aquests, 24 no estaven vacunats (80,6%) 
3 dels quals per motius de creences, 5 (16%) 
estaven correctament vacunats amb dues dosis 
i un amb una dosi

Però la situació en els països de la Regió Euro-
pea de l'OMS és diferent, l'any 2018 es van no-
tificar 83.540 casos i 74 morts, sent els països 
amb més notificacions Ucraïna (53.218), Sèrbia 
(5.076), Israel (3.140), França (2.913), Itàlia, 
(2.686), la Federació de Rússia (2.256), Geòr-
gia (2.203) i Grècia (2.193). El 2017 van tenir 
el punt més alt de cobertura vacunal amb dues 
dosis de xarampió (90%), però han patit una 
disminució de cobertura, en especial en sub-
grups de població i en grups de més edat, sent 
que la majoria de casos es donen en persones 
no vacunades o insuficientment vacunades

Amb aquesta situació, tan a prop de nosaltres, 
no podem abaixar la guàrdia.

QUI S'HA DE VACUNAR?

A Catalunya cal vacunar, segons el calen-
dari sistemàtic vigent, totes les persones 
amb dues dosis, tant als 12 mesos com 
als 3 anys.

Les persones nascudes abans de l'any 1966 es 
considera que han passat la malaltia en algun 
moment de la seva infància o adolescència, ja 
que al llarg d'aquests anys han viscut diversos 

brots epidèmics i, per tant, estan protegides 
enfront de la infecció.

Totes les persones, nascudes després de 
l'any 1966, que actualment són residents, 
que no hagin estat vacunades del xaram-
pió i que no tinguin constància d'haver 
patit la malaltia, se'ls indica l'administra-
ció de dues dosis de la vacuna triple víri-
ca, amb un interval mínim d'un mes entre 
la primera i la segona dosi. En el cas que 
solament tenen administrada una dosis de va-
cuna, cal administrar-los una segona dosi.

Les contraindicacions són les generals de 
totes les vacunes: malaltia febril moderada o 
greu i al·lèrgia als components de la vacuna o 
anafilaxi a una dosi prèvia. A més, en tractar-se 
d'una vacuna viva, no s'administrarà a les per-
sones que pateixin una immunosupressió, sigui 
a causa d'una malaltia o d'un tractament. En 
aquests casos, és important revisar l'estat im-
munitari dels convivents d'aquests pacients i, si 
és necessari, cal vacunar-los.

Durant l'embaràs la vacuna està contrain-
dicada i també en el cas de persones que han 
rebut recentment immunoglobulines o transfu-
sions sanguínies.

En les dones en edat fèrtil, se'ls recomanarà 
evitar l'embaràs en les 4 setmanes posteriors a 
la vacunació.

Els efectes secundaris de la vacuna que poden 
presentar-se són febre als 7-10 dies i una lleu 
erupció a la pell en un 5-10% de les persones 
vacunades. No es preveuen reaccions adverses 
greus.

CAMPANYES 
PRO VACUNACIÓ

L'Agència de Salut Pública de Catalunya 
treballa per evitar nous contagis i recorda a 
tota la població la importància de la vacunació, 
també, entre les persones que treballen en el 
sistema de salut que, si no estan vacunades, 
poden ser transmissores de la malaltia, ja sigui 
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el personal assistencial com la resta de personal 
que hi ha en els centres.

En el mateix sentit, l'OMS indica que per a 
l'eliminació del xarampió és necessari una 
alta cobertura de vacunació d'almenys el 
95% amb dues dosis de vacuna, a tots els 
grups de població i cohorts. Indica que cal 
aprofitar totes les oportunitats per a vacunar 
als nens, adolescents i adults susceptibles. De 
la mateixa manera, també caldria recomanar la 
vacunació a les persones susceptibles que tin-
guin previst viatjar a països on el xarampió és 
endèmic o hi hagi brots en el moment del viat-

ge. També indica que per a protegir al personal 
sanitari, prevenir les infeccions nosocomials i li-
mitar la transmissió de la malaltia, caldria vacu-
nar als professionals de la salut, en particular a 
aquells que tenen antecedents incerts o no ha-
gin passat la malaltia o ignorin si l'han passat.

Així, com a professional sanitari i per tal 
de protegir els nostres nens, a nosaltres matei-
xos i a la comunitat, és important estar vacunat 
contra el xarampió. Encara que sembli que la 
probabilitat d'emmalaltir sigui petita, la malal-
tia encara existeix i per tant el virus pot infectar 
qualsevol persona no protegida.[]

CAMPANYA DE L’OMS PER A LA VACUNACIÓ CONTRA EL XARAMPIÓ
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COM ABORDAR EL MALTRACTAMENT 
d’infants i adolescents en l’àmbit 
sanitari, com s’ha d’actuar i quines 
passes s’han de seguir. Aquests són 
alguns dels punts que estableix 
el protocol d’actuació que es va 
presentar a Lleida, el 3 de desembre, 
amb l’assistència de la diputada 
Helena Martínez, el delegat del 
Govern de la Generalitat a Lleida, 
Ramon Farré; la gerent de la Regió 
Sanitària Lleida, Divina Farreny i el 
director dels Serveis Territorials de 
Treball, Afers Socials i Famílies, Vidal 
Vidal.

El Protocol d’actuació davant de maltracta-
ments a la infància i l’adolescència en l’àmbit 
de la salut incideix en l’actuació conjunta i 
coordinada dels diferents nivells assistencials i 
professionals, que no només han d’interactuar 
entre ells en l’àmbit sanitari, sinó que hauran 
de col·laborar estretament amb els serveis soci-
als, l’estament jurídic i de seguretat, garantint 
en tot moment la protecció i el benestar de l’in-
fant i l’adolescent. 

El document també pretén sensibilitzar els pro-
fessionals sobre la importància d’una visió glo-
bal i integradora; incentivar una actitud proac-
tiva dels professionals sanitaris en la prevenció i 
actuació; donar a conèixer les novetats del nou 
Protocol; escenificar el rol dels diferents nivells 
assistencials i perfils dels professionals, i emfa-
titzar l’actuació conjunta i coordinada. 

Segons es manifesta en el contingut del Proto-
col, l’actuació especialitzada passa per la con-
solidació de l’actual xarxa d’hospitals territorials 
referents per a l’atenció d’urgència i l’ampliació 
dels equips funcionals d’experts per als casos 
d’abús sexual i maltractament greu, ubicats es-
tratègicament en cada regió sanitària. Una de 
les novetats que, en aquest sentit, introdueix 
el document és l’actuació en l’acompanyament 
de la dona gestant per evitar les situacions que 
poden comportar maltractament prenatal, i es-
timula el fet de treballar de manera conjunta i 
coordinada entre els diferents àmbits assisten-
cials i professionals.

CATSALUT I LA SECRETARIA 
D’INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA 
I JOVENTUT PRESENTEN, 
A LLEIDA, L’ADAPTACIÓ 
DEL PROTOCOL A L’ÀMBIT 
DE LA SALUT. UNA ESTRATÈGIA 
PER EMPODERAR ELS 
PROFESSIONALS SANITARIS 
EN LA LLUITA CONTRA EL 
MALTRACTAMENT D’UN 
COL·LECTIU ALTAMENT 
VULNERABLE

El Protocol d’actuació davant de maltracta-
ments a la infància i l’adolescència en l’àmbit 
de la salut va ser presentat en el marc d’una 
jornada que va incloure diferents intervenci-
ons. Una, sobre “Aspectes ètics en la prevenció 
i actuació davant dels maltractaments infantils 
en la infància i l’adolescència”, a càrrec de la 
pediatra i psicòloga, directora de l’Institut Borja 
de Bioètica, Montse Esquerda. Una altra, sobre 
l’exposició de la “Importància del nou Protocol 
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de maltractament”, a càrrec del pediatre del 
CAP de Balaguer, Francesc Domingo, i la taula 
“Principals novetats del nou Protocol, la seva 
aplicació en el territori i la seva visió de futur”, 
moderada pel pediatre de l’Hospital Arnau de 
Vilanova (HUAV), Eduard Solé; i la representant 
del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Neus Cucó, amb Carme Gabarrell, pe-
diatra ABS del CAP Primer de Maig de Lleida; 
Mireia Marimon, llevadora de l’ASSIR Lleida; 
Blanca Manzano, psicòloga clínica del CSMIJ 
Lleida; Rosa Pérez, treballadora social de l’HU-
AV, i Teresa Valmanya, pediatra de l’HUAV.

La cloenda de l’acte va anar a càrrec del gerent 
de l’ICS a Lleida, Ramon Sentís, i de la subdi-
rectora regional de Salut Pública de Lleida i Alt 
Pirineu i Aran, Mercè Bieto.

INDICADORS DE SOSPITA 
I PERFIL DE L’AGRESSOR 
D’INFANTS I ADOLESCENTS

El Protocol d’actuació davant de maltracta-
ments en la infància i l’adolescència en l’àmbit 
de la salut enumera els indicadors de sos-
pita, catalogats segons els diferents tipus de 
violència, perquè els professionals puguin reco-
nèixer l’àmbit d’actuació i el protocol a seguir.

Els indicadors estan relatats des de perspecti-
ves diferents tenint en compte la incidència 
corporal en la víctima (lesions) així com l’ac-
titudinal i conductual (comportament), tant 
de la víctima com de l’entorn més proper 
a l’infant i adolescent (progenitors, tutors, 
cuidadors…).

A continuació, un extracte dels primers parà-
grafs del capítol 5/5.1 del Protocol que tracta 
sobre l’Epidemiologia del maltractament i 
en fa una radiografia de la situació i el perfil del 
maltractador/a.[]

EPIDEMIOLOGIA DEL MALTRACTAMENT

A Catalunya, no hi ha un coneixement prou 
precís sobre la prevalença real del maltracta-
ment infantil, perquè no hi ha fonts estadísti-
ques fiables i perquè la investigació en aquesta 
matèria és escassa.

D’una banda, a l’estudi poblacional Maltrato 
infantil en la familia en España, editat l’any 
2011 pel Ministeri de Sanitat, Política Social i 
Igualtat, en el qual va participar Catalunya, la 
prevalença era del 5,1 per mil infants fins als 
17 anys.

En aquest estudi, es detecta que el maltracta-
ment infantil en la família disminueix a mesura 
que augmenta l’edat del menor i que els pa-
res són els principals agressors en els casos de 
maltractament físic, maltractament psicològic i 
abús sexual, mentre que les mares ho són en 
els casos de negligència (i possiblement degut 
a la càrrega més alta de cures que tenen).

Per franges d’edat, els infants dels 0 als 7 
anys han patit maltractament físic en una pro-
porció més alta. Pel que fa a la franja d’edat 
dels 8 a 17 anys, el 70,27% dels menors que 
pateixen maltractament en la família només 
presenten un tipus de maltractament; les no-
ies presenten taxes més altes de tots els tipus 
de maltractament, excepte del maltractament 
físic, i el tipus de maltractament que presenta 
una prevalença més alta és el psicològic, en el 
cas de les noies, i el físic en el dels nois.

L’estudi detecta una relació significativa 
amb factors de risc afavoridors d’agres-
sions als infants per part dels adults, com 
haver estat víctima de maltractament infantil 
en la família, el consum de substàncies (alco-
hol i altres drogues, i medicaments com ara 
els ansiolítics i antidepressius), les distorsions 
cognitives i els models educatius negligents i 
autoritaris.
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D’altra banda, a Catalunya durant l’any 2018 la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (DGAIA) ha declarat la situació de 
desemparament a 1.181 infants i adoles-
cents, excloent-ne els infants i joves migrants 
sols. S’observa que el motiu d’obertura d’expe-
dients de desemparament més freqüent és la 
negligència, que representa el 44% del total 
de motius declarats. El maltractament psiqui-
coemocional representa el 12,4% dels motius, 
el físic el 8,2% i el prenatal el 2,9%. Les situaci-
ons compatibles amb abús sexual es donen en 
l’1,7%. Aquest volum i distribució dels motius 
són equiparables als darrers anys.

En el cas de l’abús sexual, estudis com els 
de Pereda (2007), López (1994) o De Paul 
(1995), amb determinats grups poblacionals 
d’infants o adolescents, han situat la prevalen-
ça de l’abús sexual infantil a nivells similars als 
resultats obtinguts pels estudis internacionals 
elaborats sobre aquesta matèria en països amb 
sistemes de benestar més desenvolupats, al vol-
tant del 15%, que es produeix més en les noies 
(al voltant del 20%) que en els nois (al voltant 
del 10%), i en qualsevol moment de la trajec-
tòria vital de l’infant, però prioritàriament en 
la primera adolescència. Aquesta prevalença és 
superior en el cas d’usuaris de determinats ser-
veis, com per exemple, el sistema de protecció, 
que és del voltant del 30%. Donada aquesta 
elevada prevalença, el Consell d’Europa ha 
impulsat la campanya de sensibilització 
«One in five».

 Aquesta forma d’abús sexual infantil presenta 
una gran dificultat per al diagnòstic, perquè es 
produeix de forma continuada en els primers 
anys de vida, en fases precoces del desenvolu-
pament cerebral i, habitualment, no produeix 
senyals o lesions físiques. L’absència de senyals 
físics fa que la clau per al diagnòstic sigui el 
relat de l’infant o l’adolescent, la qual cosa re-
quereix professionals amb gran expertesa.

Aquest tipus d’abús sexual es pot donar o no 
en entorns amb situacions de negligència i 
maltractament psicològic i, per tant, fa neces-
sari: a) la valoració de l’estat psicològic no aï-
llat dels factors desencadenants, b) l’exploració 
dels entorns on es mou l’infant (família, escola, 
àmbit social) i c) un abordatge multidisciplinari 
del diagnòstic que inclogui els aspectes mèdics, 
psicològics i socials, que han de dur a terme 
els equips funcionals d’experts en abús sexual 
i maltractament infantil greu. Aquest abordat-
ge s’ha de fer tant a les víctimes de situacions 
d’abús sexual com als adolescents agressors.

En tots els casos necessaris s’ha de valorar l’ac-
tivació de la Unitat de Detecció i Prevenció del 
Maltractament Infantil (UDEPMI) i l’equip de 
valoració de maltractaments infantils (EVAMI) 
a través de la DGAIA o trucant al telèfon d’In-
fància Respon.

Per al diagnòstic d’aquest tipus de maltracta-
ment, l’anamnesi és la dada més important, 
mentre que l’exploració física i les proves com-
plementàries ens ajuden a completar aquest 
diagnòstic i corroborar la història del pacient.

Quant a la intervenció clínica, no totes les 
víctimes necessiten ser tractades psicològica-
ment, perquè, en alguns casos, el tractament 
pot significar per a l’infant una segona victi-
mització. El tractament està indicat en aquells 
casos que presentin psicopatologia, com ara 
ansietat, depressió, malsons, alteracions sexu-
als, signes de trastorn per estrès posttraumàtic, 
ja que repercuteixen en la vida de l’infant, i pro-
dueixen desadaptació.

En altres casos, el suport familiar, les relacions 
socials i el retorn a la vida quotidiana són sufi-
cients com a factor de protecció del menor. El 
paper del terapeuta en aquests casos pot limi-
tar-se a servir d’orientació i suport a la família 
i avaluar periòdicament el desenvolupament 
psicològic de l’infant o l’adolescent.
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EAP
CERVERA 

PREMI A LES INFERMERES 
SÒNIA CAPDEVILA 

I ROSA MARIA BACARDIT 
PEL SEU TREBALL SOBRE LA 

MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA

LA LLEVADORA SÒNIA CAPDEVILA I LA INFER-
MERA DE PEDIATRIA ROSA MARIA BACARDIT 
–junt amb la treballadora social Pilar Martínez– 
de l’EAPCervera, van estar guardonades, el 
passat 28 de novembre per la Subdlegación del 
Gobierno a Lleida pel seu treball sobre l’erradi-
cació de la Mutilació Genital Femenina.

L’equip ha impulsat una taula de treball en xar-
xa per lluitar des de l’àmbit local contra la muti-
lació genital femenina i ha promogut activitats 
com l’exposició de la Confederación Nacional 
de Mujeres en Igualdad, “Erradiquem la muti-
lació genital femenina”.

La taula de treball en xarxa se suma a altres 
iniciatives promogudes per diferents entitats, 
departaments i serveis (Institut Català de les 
Dones, Subdelegación del Gobierno a Lleida, 
Paeria de Cervera, Consell Comarcal de la Se-
garra, Departament d’Ensenyament, associaci-
ons de persones immigrades, etc.), per tal de 
prevenir la mutilació genital femenina.

La mutilació genital femenina (MGF) és el nom 
genèric donat a aquelles pràctiques que impli-
quen l’extirpació total o parcial dels genitals 
externs femenins o altres agressions als òrgans 
genitals de les dones per raons culturals, religi-
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oses o d’altres amb finalitat no terapèutica. La 
mutilació genital femenina es practica a vint-i-
sis països africans i en alguns d’Àsia.

Des de fa anys, la Generalitat de Catalunya 
treballa per prevenir la MGF i que les famílies 
procedents de països amb aquesta tradició es 
convencin d’abandonar aquesta pràctica que 
atempta contra la integritat física de llurs filles.

En aquest sentit es va redactar el Protocol 
d’actuacions per prevenir la mutilació genital 
femenina, un instrument de treball, d’assesso-
rament i d’informació àgil i útil que estableix 
un pla d’acció contra la pràctica de l’ablació. 
El document s’adreça als professionals i pre-
senta recomanacions i propostes d’intervenció 
en l’àmbit de la salut, dels serveis socials, dels 
centres docents, dels cossos de seguretat i de 
les entitats.

L’any 2001, el Parlament de Catalunya va apro-
var una resolució sobre l’adopció de mesures 
contra la pràctica de la MGF. Aleshores es va 
constituir un grup interdepartamental que va 
conduir a la primera edició del Protocol d’ac-
tuacions per prevenir la mutilació genital feme-
nina, el juny de 2001. La segona edició, pre-
sentada el febrer del 2008, recull l’experiència 
dels primers cinc anys de la Comissió de Segui-

ment integrada pels diversos departaments de 
la Generalitat. També adapta els continguts i 
actualitza les recomanacions i accions que cal 
seguir en casos de sospita de risc i en fases pre-
ventives, a partir dels canvis normatius del nou 
Codi penal, de la nova Llei orgànica del poder 
judicial i del Projecte de llei contra la violència 
masclista.[]

LA SUBDELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO ATORGA 
EL GUARDÓ PER LA 
INICIATIVA DE CREAR 
UNA TAULA DE 
TREBALL EN XARXA

©SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
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d’aCtUalitZaCiÓ 
en atenCiÓ d’inFermeria 
a UrgÈnCies

socmue
la Primera sessiÓ 

de la Jornada 
itinerant es Va 

Celebrar a l’HUaV

L’HOSPITAL UNIVERSITARI Arnau de Vilanova 
va acollir, el passat 9 de desembre, la primera 
de les tres Jornades d’Actualització en Atenció 
d’Infermeria a Urgències; una jornada formati-
va itinerant que també es va celebrar a Girona 
i Tarragona. 

jornada©SOCMUE / HUAV
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La jornada va ser un èxit de participació, ja que 
es van esgotar les 90 inscripcions i hi havia llis-
ta d’espera. L’organització va anar a càrrec de 
la Societat Catalana de Medicina d’Urgències 
i Emergències (SoCMUE) i el Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) hi va 
col·laborar, actuant com a coordinadora de la 
jornada la Noemí Espies.

Es van realitzar diversos tallers molt dinàmics 
que van despertar l’interès dels participants. Un 
dels més destacats va ser el taller de Punció 
vascular perifèrica difícil ecoguiada en què 
l’equip de la SocMUE van portar ecògrafs, ma-
terial de punció i equips audiovisuals amb els 
quals els alumnes van poder practicar.

Un altre taller va ser sobre el Pacient oncolò-
gic i terminal i el pacient neurocrític, una 
activitat que va obrir un debat sobre la mort 
del pacient al servei d’Urgències que va 
posar de manifest que els professionals encara 
no tenen una bona preparació per gestionar-ho 
com cal.

la noemÍ esPies, 
inFermera del Coill, 
Va Coordianr la 
Jornada

L’altra proposta formativa de la jornada va 
versar sobre Com iniciar un treball d’in-
vestigació a Urgències; una activitat que va 
respondre a qüestions sobre l’enfocament dels 
projectes que els diferents grups participants 
preveuen presentar en propers congressos com 
el Congrés Nacional Català d’Urgències i Emer-
gències que se celebrarà a Sitges els dies 26 i 
27 de març.

Finalment, es va celebrar un taller d’Interpre-
tació de l’ECG del malalt urgent impartit per 
professorat amb amplis coneixements. El taller 
va ser dinàmic i amb un monitor en moviment 
on l’alumne havia de distingir els diferents rit-
mes cardíacs que més problemes porten al pa-
cient urgent.

En definitiva, una tarda formativa molt interes-
sant que es va repetir també a Girona i Tarrago-
na, dies més tard.[]
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mÉs de 170 assistents 
Fan Una aProXimaCiÓ 

al Paradigma 
del diagnÒstiC de 

salUt mental

text Sara Bobet

foto Sara Molina

MISSATGES

LA IV JORNADA d’Intervenció Comunitària en 
Salut Mental es va celebrar el passat 14 de no-
vembre, amb la participació de la infermera es-
pecialista en salut mental Teresa Garriga que 
va realitzar un taller de mindfulness sota el títol 
“Temps per mi”. La jornada es va estructurar 
en diferents ponències realitzades per usuaris i 
professionals. També es van explicar experiènci-
es innovadores i cinc tallers per abordar aspec-
tes com els avenços en cognició, la lluita contra 
l’estigma o metodologies lúdiques per millorar 
les capacitats psicològiques. En acabar la jorna-
da, es van lliurar els premis als pòsters. El Col-
legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de Lleida 
(COILL) va patrocinar i lliurar el segon premi 

interVenCiÓ 
ComUnitÀria en 

salUt mental

 IV  
jornada
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atorgat per l’organització. L’encarregada de fer 
l’entrega va ser la responsable de la Comissió 
de Salut Mental del COILL, Sandra Pascual.

La quarta edició de la jornada es va centrar en 
el canvi de paradigma per aconseguir reconèi-
xer que les persones amb diagnòstic de salut 
mental tenen capacitats com tothom, amb els 
mateixos drets i deures i, per tant, han de for-
mar part de la comunitat. Incidint amb aques-
ta visió inclusiva de la salut mental, per primer 
cop la jornada es va obrir a usuaris i famílies, 
amb l’objectiu d’afavorir l’apoderament i la 
participació de les persones en relació amb la 
salut mental i dins la comunitat.

A la jornada hi van participar prop de 170 
persones i va ser organitzada pels Serveis de 
Rehabilitació Comunitària (SRC) de Lleida, Bala-
guer i Tàrrega, gestionats per l’empresa pública 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), la jornada ha 
tingut lloc a l’Auditori del Centre de Cultures 
i Cooperació Transfronterera de la Universitat 
de Lleida. 

La inauguració va anar a càrrec del gerent de 
Gestió de Serveis Sanitaris i de l’Institut Català 
de la Salut a Lleida, Ramon Sentís; el director 
del Servei de Salut Mental de l’Hospital Univer-
sitari de Santa Maria (HUSM), Josep Pifarré; el 
coordinador de la Unitat de Trastorns Cognitius 
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ari del SRC que ha parlat en primera persona de 
la seva experiència.

Després de la inauguració, el programa es va 
encetar amb una conferència a càrrec de Jo-
seba Achotegui, especialista en psiquiatria i 
professor de la Universitat de Barcelona, amb 
la temàtica “Els bojos són la nostra reserva ge-
nètica de genialitat”. Tot seguit, es va celebrar 
una taula rodona sobre models d’intervenció 
on van participar la Marta Rosillo, del Cen-
tre de Reabilitació Psicosocial Los Carmenes 
(Madrid), amb la ponència “Participant en la 
comunitat, millorant la Salut Mental”; tam-
bé van ser-hi el doctor del Centre d’Atenció i 
Seguiment de Drogodependències de Lleida, 
Enrique Díaz, i la psicòloga clínica del mateix 
centre, Andrea Kiskerri, que van abordar els 
“Grups Multifamiliars en Patologia Dual”. Final-
ment, va completar la taula la psicòloga Lucia 
Serra i el cineasta Marcos Obregón, de ràdio 
Nikosia, que van parlar sobre “Experiències per 
una despatologització de les identitats socials”.

La jornada va seguir amb unes càpsules creati-
ves formades per experiències innovadores en el 
territori. Així doncs, la coordinadora pedagògi-
ca de l’INS Castell dels Templers, Mercè Guiu, 
va explicar l’experiència de “la Templariola”; un 
projecte en què participa el centre basat en la 
realització d’un taller cooperatiu que busca, a 
través de la construcció d’un ésser llegendari 
o bèstia, fomentar la cohesió comunitària als 
barris i promoure l’activació i recuperació de 
les festes populars. També, l’Estela González, 
educadora social i els activistes Jordi Maja i 
José Antonio García, tots del Centre de Reha-
bilitació Comunitària de Balaguer; van explicar 
l’experiència del grup de teatre. Tot seguit van 
intervenir la professora de la Universitat de Llei-
da Anna Fillat i el psicòleg Juanjo Collado, 
tots dos d’ASPROS, explicant el projecte “Patis 
Actius”. Per finalitzar les càpsules, Laura Bar-
quets, coordinadora i dinamitzadora de l’Asso-
ciació Alba va parlar del projecte “Keep calm”.

A continuació va intervenir la infermera 
especialista en salut mental, Teresa Gar-
riga, que va fer un taller de Mindfulness 
als assistents.
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A la tarda, el programa va continuar amb diferents tallers 
que es van realitzar de manera simultània. “Avenços en 
cognició”, conduït per la psicòloga Teresa Vargas, del 
CRPS Puente de Vallecas i coordinadora acadèmica de 
la plataforma formativa Uno y Más Relational Develop-
ment; “El vincle en la relació”, realitzat per Mireia Quin-
quillà, psicòloga i directora del centre NECTUNT. Altres 
tallers van ser “Programa Mentor” a càrrec dels activistes 
Arnau Pont i lsabel Sánchez; “Antiestigma” de la talle-
rista Maria Aran de l’associació Obertament i “Metodo-
logies lúdiques per millorar les capacitats psicològiques” 
que van fer el psicòleg i investigador principal del grup 
de recerca Neuropsicològica de la UdL, juntament amb 
les becàries del grup Verònica Estrada i Núria Vita.

Un cop acabats els tallers, el formador i escriptor Daniel 
Gabarró va impartir la conferència de cloenda “Sense tu 
el món seria incomplet”. 

Per acabar la jornada es van lliurar els premis als pòsters.

La IV Jornada d’Intervenció Comunitària en Salut Mental 
va ser organitzada pels Serveis de Rehabilitació comuni-
tària de Balaguer, Lleida i Tàrrega, amb la col·laboració 
del COILL, la Universitat de Lleida, el Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya-delegació de Lleida, el Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya, el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i el Col-
legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya.[]

les Persones amb 
diagnÒstiC de salUt 

mental tenen CaPaCitats 
Com totHom, amb 

els mateiXos drets i 
deUres i, Per tant, Han 
de Formar Part de la 

ComUnitat. inCidint amb 
aQUesta VisiÓ inClUsiVa 
de la salUt mental, Per 
Primer CoP la Jornada 
es Va obrir a UsUaris i 

FamÍlies, amb l’obJeCtiU 
d’aFaVorir l’aPoderament 

i la PartiCiPaCiÓ de les 
Persones en relaCiÓ amb 
la salUt mental i dins la 

ComUnitat
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GRUP DE SUPORT 
AL DOL PERINATAL
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CRISTINA BARANA VIDAL I MARGA FA-
RRENY GIMENO –llevadores d’ASSIR (Atenció 
a la Salut Sexual i Reproductiva) de l’ICS Lleida– 
són les responsables del projecte que ha dotat 
la demarcació de Ponent del Grup de Suport 
al Dol Perinatal, un nou servei que vol aten-

dre els pares i les famílies que han patit una 
pèrdua perinatal.

Les morts perinatals –aquelles que es produ-
eixin entre la setmana 22 de gestació i els 28 
dies postpart– són una experiència extrema-
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dament traumàtica perquè “la mort d’un fill o 
filla durant l’embaràs, part o pocs dies després 
del naixement, és un procés contra natura. Una 
inversió del cicle biològic per al qual les mares 
i pares no estan preparats però que, inevitable·
ment, succeeix. És llavors quan el dolor es fa 
present, un buit emocional que desencadena 
en els progenitors reaccions de dol”, manifes-
ten Cristina Barana i Marga Farreny en la redac-
ció del projecte transversal ASSIR-Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) 
“Atenció a la mort perinatal”, origen d’aquest 
nou servei.

El servei de cita prèvia el coordina la Cristi-
na Barana, des del seu lloc de treball al CAP 
Borges Blanques (973 142 033), i té el punt 

d’atenció, que obre dijous alterns, al local 
sociocultural de Mollerussa (Av. Generalitat, 
14). El Servei de Suport al Dol Perinatal –que 
aixopluga el grup de suport– ha establert els 
protocols d’actuació que defineixen el model 
a utilitzar en cas de mort perinatal o neona-
tal (precoç i tardanes). A més, es vetlla per la 
continuïtat de l’atenció que ja es dispensa des 
de l’àmbit assistencial ordinari, creant un es-
pai de trobada per als progenitors i famílies 
que han tingut una pèrdua, en el qual troben 
la formació, orientació i suport per part dels 
professionals de la salut.

En aquest sentit, Farreny i Barana han centrat 
gran part dels esforços en la transversalitat de 
l’atenció del servei, destacant que “en el cas 
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de l’HUAV, cal crear protocols conjunts d’assis·
tència i derivació de l’ASSIR amb les unitats de 
neonatologia, obstetrícia i d’anatomia patolò·
gica; així com la creació d’una xarxa de pro·
fessionals experts”, apunten les llevadores que 
també han previst la coordinació amb centres 
de salut privats que s’escapen a les llevadores 
de l’ICS que exerceixen en centres de titularitat 
pública.

Amb l’objectiu de difondre i promocionar el 
servei entre la població, el Grup de Suport al 
Dol Perinatal ha editat cartells i fulletons infor-
matius i, també, ha celebrat diverses sessions 
clíniques amb professionals sensibles d’altres 
àmbits per tal d’exposar-los el projecte.

MORT PERINATAL A CATALUNYA

El Protocol de Seguiment de l’Embaràs (De-
partament de Salut, 3a edició, juny de 2018) 
informa que entre el 25 i el 50% de les morts 
perinatals prèvies són de causa desconeguda i 
que la majoria es produeixen abans de les 37 
setmanes de gestació. Tot i que, a Catalunya, 
la mortalitat perinatal ha anat disminuint en els 
darrers 40 anys fins a situar-se en 4,5 morts 
per cada 1.000 nascuts/des vius –340 morts 
perinatals anuals– (IDESCAT 2015), el proto-
col insta els professionals sanitaris a tenir en 
compte l’atenció al dol i, per tant, a preveure’n 
l’organització i la formació que permeti millo-
rar aquesta atenció.[]

“La mort d’un fill o filla durant l’embaràs, 
part o pocs dies després del naixement, 
és un procés contra natura. Una inversió 
del cicle biològic per al qual les mares 
i pares no estan preparats però que, 
inevitablement, succeeix”



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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