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INFERMERES EN 
TEMPS DE LA COVID19

LA PANDÈMIA DE LA COVID19 ha redibuixat el 
2020 que, premonitòriament, havia estat de-
signat Any Internacional de la Infermera i 
de la Llevadora per l’Organització Mundial de 
la Salut. Una crisi sanitària que tiba el sistema 
i que atorga a les infermeres i infermers el pro-
tagonisme de ser la primera força de treball en 
salut arreu del món.

En aquest escenari incert, el Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) inten-
ta abordar temes tan diversos i comple-
xos com la promoció de la salut entre la 
població confinada –persones que pateixen 
les restriccions de mobilitat i activitat pròpi-
es d’aquesta situació i els afecta la salut–; la 
manca de professionals sanitaris,  el desa-
bastiment de material i equips de protec-
ció en general –i especialment preocupant en 
els centres assistencials, potencials focus de 
contagi– o les pèssimes condicions laborals 
que estan patint les infermeres.

Aquesta precarietat, conseqüència de les me-
sures d’austeritat i retallades sistemàtiques dels 
últims anys, ens va abocar ahir (30 de març) a 
emetre un comunicat conjunt (en aliança 
amb els altres col·legis de professionals 
de la salut de Lleida: farmacèutics, metges, 
odontòlegs i veterinaris) per exigir els recursos 
que garanteixin la nostra seguretat en l’exercici 
de la cura infermera i que, sobretot, se’ns sub-
ministrin tests per poder tenir dades reals 

sobre el nivell de contagi entre el personal 
sanitari i, també, la població.

Tot i aquesta situació crítica, en els centres de 
salut i hospitalaris no podem defallir. L’es-
gotament físic i emocional de llargs torns de 
treball, l’alt grau d’exposició al contagi que su-
posa la cura infermera, els recursos propis i as-
sistencials clarament insuficients o la dificultat 
per conciliar la vida personal i laboral; són un 
llarg degoteig de dificultats que des del COILL 
demanem que s’assumeixi amb compro-
mís i ètica professional. Les infermeres te-
nim pel davant un repte d’aprenentatge i, 
també, de lideratge i el que és segur és que 
el nostre coneixement i cura infermera són in-
dispensables per a contenir aquesta pandè-
mia.

També vull agrair la resposta de la ciuta-
dania a la crida del personal sanitari per que-
dar-se a casa i evitar el col·lapse del sistema de 
salut. Aquesta acció de corresponsabilitat, per-
met alliberar temps de triatge i que les inferme-
res realitzem labors d’assistència a les persones 
amb la COVID19 o malalties greus.

Segurament aquest no és el paper que 
voldríem haver tingut el 2020 però, com a 
garants de la salut de la nostra comunitat, 
la COVID19 ens atorga un rol inexcusable. 

No oblideu mai que SOM INFERMERES![]

per MONTSERRAT GEA I SÁNCHEZ, 
presidenta del COILL

Amb els actes 
de celebració 2020, 
el Pla local Nursing 
Now® i el programa 
formatiu del COILL 
ajornats per la 
crisi sanitària del 
coronavirus, assumim 
el compromís de 
ser les Infermeres 
de Lleida  

MÒNICA GUILLÉN 
IG @EAPBORGESBLANQUES 31/3/2020
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borsa 
d’infermeres 
voluntàries

El COILL crida totes les professionals que no treballen per 
l’aturada laboral, provinguin de serveis no assistencials o 

perquè exerceixen altres professions, perquè s’incorporin a 
l’àmbit assistencial a la demarcació de Lleida.

text Rafa Gimena  
MISSATGES

LA CRISI SANITÀRIA per la pandèmia mundial 
del nou coronavirus SARS-CoV-2 ha posat al lí-
mit el sistema de salut i, a Lleida, fa dies que els 
recursos de la Infermeria Assistencial n’acusen 
els símptomes.

La llarga durada de l’actual conjuntura, l’esgo-
tament físic i mental i l’alt índex de contagi de 
la COVID19, es materialitzen amb una dava-
llada en el nombre d’infermeres i infermers de 
l’àmbit assistencial.

És per això que des del Col·legi Oficial d’In-
fermeres i Infermers de Lleida es va fer una 
crida urgent a tots/es els professionals de la 
Infermeria, que per la raó que sigui estan 
en situació d’aturada, perquè s’incorporin a 

la BORSA D’INFERMERES VOLUNTÀRIES 
COILL/COVID19.

La convocatòria és extensiva tant a les profes-
sionals –amb especialitat o no– que no per-
tanyen a l’àmbit assistencial (unitats docents, 
grups de recerca, consultes privades...); com 
a les infermeres titulades que exerceixen altres 
professions i també a les que encara, avui, po-
den estar en situació d’atur.

El COILL estudia cadascuna de les candidatures 
i, en funció de la demanda del Sistema de Sa-
lut a Lleida, activa les gestions administratives 
i legals (estat de la col·legiació, assegurança 
professional) perquè s’incorporin a l’àmbit as-
sistencial, amb totes les garanties.[]

L’EQUIP D’ESTERILITZACIÓ DE L’HUAV 
TW @HARNAULLEIDA 31/3/2020
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QUEDA’T
A CASA!
PROMOCIÓ 

DE LA SALUT
“La teva infermera” vetlla pels hàbits saludables 

entre la població confinada.

text Rafa Gimena 
MISSATGES

El COILL ha endegat una campanya de Pro-
moció de la Salut adreçada al gran gruix de la 
població que –responent a la crida #quedata·
casa del personal sanitari– està en situació de 
confinament.

Montserrat Gea, presidenta del COILL, ha ma-
nifestat que “aquestes persones patiran 
les restriccions de mobilitat i activitat 
pròpies d’aquesta situació i els afectarà 
la salut. Aquesta campanya de La teva Infer·
mera els ofereix pautes de nutrició, exercici o 
descans; consells per al teletreball saludable; 

recomanacions específiques per a gent gran, 
infants i dones embarassades; o protocols per 
a pacients domiciliaris de la COVID19”.

La campanya, que inclou una desena de vídeos, 
té difusió en premsa, web (coill.org) i xarxes so-
cials (Facebook, Twitter, Instagram i Youtube). 

Des del COILL es fa seguiment de l’evolució del 
perfil assistencial dels lleidatans i lleidatanes 
confinats i avalua la necessitat d’elaborar altres 
materials per a promocionar la salut entre la 
comunitat.[]

IMATGE I VÍDEOS DE CAMPANYA 
“LA TEVA INFERMERA” ©MISSATGES
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La campanya de xarxes 
socials té imatges de suport 

per a les persones sordes.
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MATERIAL 
SANITARI

RECOLLIDA 
D’ESTOCS

Campanya de donacions dirigida, principalment, a empreses 
i professionals que per tancament o baixa productivitat 

tenen excedents i/o estocs de material sanitari en els seus 
magatzems i vulguin cedir-lo als centres assistencials de 

Lleida on es té cura de col·lectius especialment vulnerables.

text Montse Gimena 
MISSATGES

A LA CAMPANYA de Promoció de la Salut i la 
Borsa d’Infermeres Voluntàries, les Infermeres 
de Lleida hi han afegit una altra iniciativa: la 
campanya de Recollida Material de Protecció 
per a Centres Assistencials.

La convocatòria s’adreça, principalment, a 
empreses i professionals que amb motiu de 
la crisi sanitària de la COVID19 han hagut de 
tancar i/o han reduït l’activitat i tenen estocs 
i/o excedents de materials de protecció que és 
d’utilitat per al personal i usuaris/es d’aquest 
tipus de centres.

“Són d’utilitat les mascaretes, guants, gels de-
sinfectants, bates, peücs… que puguin utilitzar 
les clíniques dentals, podòlegs, pintors, centres 
d’estètica, empreses veterinàries, laborato-
ris químics o indústries agroalimentàries, per 

exemple. Qualsevol equipació o material que 
pugui actuar com a barrera contra la infecció 
o maximitzi la higiene de persones i instal-
lacions”, ha explicat Lourdes Terés, vocal de la 
Junta de Govern del COILL.

El COILL realitza una prospecció continuada de 
necessitats en aquests centres en què “pel perfil 
dels usuaris/es –demència, capacitats diferents, 
gent gran o persones amb alta dependència–, 
a vegades, és molt difícil seguir les normes bà-
siques de contenció. Això els fa encara més vul-
nerables a aquest coronavirus que té un índex 
de risc de contagi molt alt”, ha dit Terés.

La logística del material es coordina través 
d’una xarxa de voluntaris del COILL que compta 
amb Pere Fité, Jordi Martínez, Joan Blanco, Filip 
Bellón o Roland Pastells, entre altres.[]

LA XARXA DE VOLUNTARIS DEL COILL GESTIONA LA 
LOGÍSTICA DE LES RECOLLIDES PERE FITÉ 31/3/2020



ALGUNES DE LES EMPRESES 
COL·LABORADORES
A 30 de març de 2020

ILAB-17, LABORATORI GRUP ILERDENT (Lleida)
INSTITUT DENTAL ILERDENT (Lleida)
IRRIGA (Lleida)
MARINA RULLÓ. CENTRE D’ESTÈTICA RAME (Lleida)
MON EQUIP PERRUQUERS (Lleida)
PÈL & ART Perruquers (Lleida)
PRODONTOLOGIC (Lleida)
RESTAURA LA MOTO (Lleida)
TEXERE GB GRUP (Alcarràs) 
TOLDOS TORRENTE (Torrefarrera)
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ALGUNS DESTINATARIS DE LES DONACIONS
A 2 d’abril de 2020

CAP ÀGER
CAP ALPICAT
CAP BALAGUER
CAP TÀRREGA
LLEVADORES ASSIR-Lleida

CENTRE D’ACOLLIDA RAIMAT (Raimat)
CENTRE ASPAMIS (Alcoletge) 
CENTRE ASPROS (Lleida)
CENTRE ILERSIS (LLEIDA)
CENTRE MÈDIC LA SENTIU (La Sentiu)

CLÍNICA MENTALIA (Lleida)

HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA (Lleida)

RESIDÈNCIA L’ANUNCIATA (Juneda) 
RESIDÈNCIA BELLPUIG (Bellpuig)
RESIDÈNCIA BON LLOC (Lleida)
RESIDÈNCIA BONA ESTADA (Almenar) 
RESIDÈNCIA BORGES (Borges Blanques)
RESIDÈNCIA CAN JAQUES (Mollerussa)
RESIDÈNCIA CASER (Lleida)
RESIDÈNCIA CASER (Oliana) 
RESIDÈNCIA COMTES D’URGELL (Balaguer)
RESIDÈNCIA GSS LLEIDA BALÀFIA-1 (Lleida)
RESIDÈNCIA HESTIA (Balaguer)
RESIDÈNCIA JOVIAR (Lleida))
RESIDÈNCIA LLAR SANTA ANNA (Castell del Remei)
RESIDÈNCIA LLAR L’ESPLAI (Alpicat)
RESIDÈNCIA MIRADOR DEL SEGRIÀ (Rosselló)
RESIDÈNCIA LA NOSTRA LLAR SANT JAUME (Lleida)
RESIDÈNCIA L’ONADA LES GARRIGUES (Borges Blaques)
RESIDÈNCIA PLA D’URGELL (Bell-lloc d’Urgell
RESIDÈNCIA SAGRAT COR (Benavent de Segrià)
RESIDÈNCIA SANT JOSEP (Malpartit)
RESIDÈNCIA SENIOR (Bellvís)
RESIDÈNCIA VERGE DE MONTSERRAT (Lleida)

SERVEI ATENCIÓ A LES PERSONES PAERIA (Lleida)
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FABRIQUEM 
VISERES

I BATES DE 
PROTECCIÓ

La Universitat de Lleida produeix viseres amb impressió 3D, 
mentre que TEXERE GB GRUP i Toldos Torrente reestructuren 

la seva activitat per confeccionar bates de TNT hidrofugat.

text UdL / MISSATGES

VISERES 3D
L’ESCOLA Politècnica Superior (EPS) i l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) 
de la Universitat de Lleida (UdL) han posat les 
seves impressores 3D al servei de la protec-
ció davant el coronavirus SARS-CoV-2 i han 
començat a fabricar viseres amb pantalla 
protectora, a petició del Col·legi Oficial 
d’Infermers i Infermeres de Lleida (COILL) 
i un grup de la xarxa de missatgeria Telegram, 
CV19_FAB_LLEIDA. 

A l’ETSEA, el Grup de Recerca en AgròTICa i 
Agricultura de Precisió - GRAP (UdL-Agrotecnio) 
ha instal·lat la seva impressora 3D al domicili 
particular del doctorand Jordi Gené. Després de 
descarregar fins a 4 models diferents de visera i 
fabricar-ne 12 de diversos tipus com a mostra, 

els han sotmès a l’avaluació del tècnic de Pre-
venció de Riscos Laborals de l’Hospital Univer-
sitari Santa Maria de Lleida, que ha seleccionat 
el model més senzill. “Ens diu que compleix els 
requisits necessaris d’efectivitat i, alhora, es pot 
fabricar amb menys temps (1,5 hores) i menys 
material, permetent un abastiment més ràpid”, 
expliquen des del GRAP.

Alhora, a l’EPS, el GREiA (Grup de Recerca en 
Energia i Intel·ligència Artificial), també està 
produint pantalles per a Centres d’Atenció Pri-
mària i Unitats d’Hospitalització que han realit-
zat comanda directa. De fet, la Universitat de 
Lleida acaba d’adquirir una nova impressora 
3D de característiques industrials per tal d’in-
tensificar la producció.[]

JORDI MARTÍNEZ I JORDI GENÉ, QUE 
FABRICA LES VISERES AMB IMPRESSORA 3D

BATES TNT
LA DIFICULTAT per accedir al mercat de mate-
rials sanitaris ha fet que el COILL activi una se-
gona línia de producció, en aquest cas de bates 
sanitàries. La iniciativa ha estat possible gràcies 
a la col·laboració de la tèxtil TEDEX que, amb 
el suport de Toldos Torrente, ha adaptat la seva 
producció per poder confeccionar bates sanità-

ries. Aquesta protecció, que es col·loca sobre 
l’uniforme sanitari, està confeccionada amb 
TNT –un no teixit tecnològic– que, a més, ha 
estat sotmès a un tractament hidròfug per ga-
rantir que les humitats que el coronavirus utilit-
za com a vehicles de propagació no traspassin 
el vestit habitual i, després, a la pell.[]

SUPORT 
TECNOLÒGIC
ALS ESTUDIANTS 
DE LA UdL

El COILL dóna suport a la Universitat 
de Lleida amb la cessió dels ordinadors 
portàtils i wifis disponibles per a l’estu-
diantat que no disposa de medis a casa 
per realitzar un correcte seguiment de 
les classes.[]
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Mascaretes 
casolanes i la 

COVID 19: 
Tapar el sol 

amb el dit?

Sobre l’eficàcia del material 
de protecció fet a casa

per MERCÈ PORTÉ I LLOTGE, 
vicepresidenta del COILL

LES INFERMERES DE LLEIDA ens sentim acla-
parades per les mostres d’afecte amb què 
la població ens complimenta en aquests dies 
veritablement dramàtics en l’àmbit professio-
nal i –per què no dir-ho?– també molt difícils 
en la vida personal.

Fruit d’aquest afecte i de la responsabilitat ben 
entesa, heu respost majoritàriament a la nostra 
crida de #quedatacasa i esteu col·laborant 
amb la Campanya de Recollida de Material 
Sanitari per als Centres Assistencials, dirigida 
principalment a empreses i professionals que 
poden garantir l’esterilitat i traçabilitat –en la 
fabricació, emmagatzematge i distribució– dels 
productes que subministrem a les plataformes 
sanitàries.

Ara ens trobem que, amb la millor de les 
voluntats i per iniciativa popular, s’estan 
fabricant mascaretes, per a ús individual o 
per donar a centres de salut, en domicilis parti-
culars. Una iniciativa que ens omple el cor però 
ens planteja molts dubtes sobre la segure-
tat d’aquest element de protecció que té 
uns protocols de fabricació i d’ús estrictes en 
l’àmbit sanitari.

Des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida (COILL) ens preocupa l’ús d’aquest 
material sanitari de fabricació “casolana” que, 
segons ha informat el Consejo Superior de In·

vestigaciones Científicas (CSIC), no pot garan-
tir al 100% que, a causa de la petita grandà-
ria de les partícules virals, el coronavirus quedi 
atrapat en la superfície de la roba. Una falsa 
sensació de seguretat i efecte placebo que 
ja denuncien veus autoritzades com Jérôme 
Salomon, director general del departament de 
Santé Publique de França.

També volem recordar al personal sanitari que 
el Departament de Salut i el Ministerio de Sa·
lud recomanen al personal sanitari, en els 
seus protocols contra el coronavirus, l’ús 
de les mascaretes de fabricació industri-
al de classe FFP2 i FFP3; que la mateixa Or-
ganització Mundial de la Salut (OMS) diu que 
“són considerades d’alta protecció, homologa-
des per retenir partícules de fins a 0,6 micres i 
amb una eficàcia de filtració mínima del 
92%”.

Així doncs, no us confieu i que aquesta fal-
sa sensació de protecció no us faci relaxar 
les principals mesures de contenció:

• la primera, quedar-se a casa;
i en situacions de desplaçament per força 
major i sempre que sigui possible:
• augmentar la distància de seguretat entre 
persones fins als 2 metres,
• utilitzar guants i/o rentar-se amb freqüèn-
cia les mans amb aigua i sabó,
• no tocar-se la cara, boca, nas o ulls,
• no tocar passamans, polsadors… d’àrees 
comunitàries,
• o no compartir objectes (gots, material 
d’oficina …).

Recordeu: Tapar el sol amb el dit? 
#quedatacasa![]
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de Enfermería del SARS, 
en Toronto 2003

Sioban
Nelson
Profesora de la Lawrence 
S. Bloomberg Facultad de Enfermería 
de la Universidad de Toronto

CON EL NÚMERO de infecciones y muertes de 
la COVID19 aumentando en una curva expo-
nencial en todo el mundo, puede parecer que 
apenas valga la pena mencionar el historial del 
SARS (SARS-CoV1) de 2003. El total de muertes 
en Toronto, epicentro del brote del coronavirus 
fuera de Asia, fue de tan solo 43. Sin embargo, 
el SARS proporcionó un ensayo general de una 
pandemia del siglo XXI y ofrece las lecciones 
aprendidas sobre preparación y seguridad de 
los trabajadores [1]; un mensaje crítico en la si-
tuación actual. 

La primera lección sobre el SARS fue el mensa-
je, ahora familiar, de ralentizar la transmisión 
comunitaria para permitir que el sistema res-
ponda, tanto en términos de desarrollo de una 
cura o una vacuna (dependiendo de la causa 
de la pandemia), como de defensa del princi-
pio de precaución que insta a una respuesta 
rápida y decisiva, en la etapa más temprana 
posible. La segunda lección hablaba de lo que 
nos esperaba en América del Norte: la cuestión 
de la seguridad de los trabajadores de la salud 
cuando el sistema se ve colapsado. Esta es el 
aspecto del SARS de Toronto que afecta más 
directamente a las enfermeras [2].

A pesar de que los medios proclamaron el he-
roísmo de las enfermeras y de sus colegas de 
primera línea durante el invierno-primavera del 
2003, llegado el verano la respuesta de la pro-
fesión de enfermería se había endurecido hasta 
la ira. Por la forma en que el SARS había sido 
efectivamente contenido en Vancouver y otras 
ciudades fuera de China y Hong Kong, estaba 
claro que podía y debería haberse contenido. 

En 2003, las enfermeras de Toronto fueron 
dolorosamente conscientes de que el fracaso 
del principio de precaución era el resultado de 
un programa de austeridad de ocho años en 
la provincia, caracterizado por profundos re-
cortes presupuestarios, el cierre de hospitales, 
despido de enfermeras y una amplia precariza-
ción generalizada. Cuando el SARS llegó a la 
ciudad, el sistema había eliminado la mayoría 
de los contratos de dirección de enfermería y 
los contratos de carácter temporal [AK1] esta-
ban a la orden del día para la enfermería. Las 
salas de emergencias y las UCI ya se estaban 
desbordando. 

Como declaró la Registered Nurses Association 
of Ontario (RNAO) ante la Comisión Campbell –
creada para evaluar la respuesta de la provincia 
al SARS– el problema no era el virus. El SARS 
no pudo ser contenido porque Ontario tenía 
“un sistema que estaba pobremente conecta-
do; un sistema de salud pública que, carente de 
recursos, se desintegró; un sector de atención 
domiciliaria que se desestabilizó; un sector hos-
pitalario que no estaba preparado para emer-
gencias de alto nivel; y una fuerza laboral de 
enfermería que luchó contra ratios de personal 
peligrosamente bajos, altas cargas de trabajo y ca

na
dá

SARS
CoV1 (vs) CoV2
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una excesiva dependencia del personal a 
tiempo parcial, eventual y subcontratado  
[3]“. Esta fue la receta para convertir a un 
nuevo coronavirus, moderadamente in-
feccioso, en una emergencia nosocomial.

Cuando expliqué la historia del SARS hace 
solo unos meses en una clase de NP, mu-
chos estudiantes tan solo la recordaban 
vagamente de sus días de escuela secun-
daria. Después de leer a Adrienne Byng y 
mi capítulo sobre el SARS [4], alenté a los 
estudiantes a hablar con las enfermeras 
que habían trabajado en Toronto en ese 
momento. Este ejercicio originó intere-
santes debates intergeneracionales. Los 
estudiantes trasladaron a sus compañeros 
de clase traumáticos recuerdos de colegas 
y familiares de mayor edad que recorda-
ban la confusión y la terrible sensación de 
abandono por parte de sus empleadores, 
ya que se sentían inseguros en el traba-
jo. También recordaban que se sintieron 
abandonadas por la población, ya que 
fueron víctimas del estigma y el miedo 
generalizado de la gente. Por ejemplo, se 
hizo imposible viajar en transporte públi-

co llevando la credencial del hospital sin sufrir 
insultos, se les dijo que mantuvieran a sus hi-
jos lejos de la escuela (a veces mediante cartas 
anónimas); hablaron de las dificultades cuando 
se recluían en cuarentena en sus propios hoga-
res (a veces muy pequeños), del terror de infec-
tar a sus familias y la angustia por sus hijos. En 
Toronto, mientras el personal médico estuvo a 
veces en cuarentena en hoteles a expensas del 
gobierno o del hospital, a las enfermeras –que 
posiblemente tenían menos recursos domésti-
cos– no se les proporcionó nada. Como demos-
tró la investigación posterior al SARS, el coste 
emocional para las enfermeras fue enorme.

Sin embargo, otros estudiantes informaron de 
lo contrario. Hablaron con enfermeras que re-
cordaban sentirse seguras, bien informadas y 
apoyadas por la gerencia y por la comunidad, 
en general. 

Ésta es hoy la gran lección para nosotros: nece-
sitamos que nuestros trabajadores de primera 
línea estén y se sientan seguros. Si queremos 
limitar las muertes innecesarias por COVID19, 
debemos evitar que el sistema de salud se vea 
colapsado. Tenemos que asegurarnos de que 

las enfermeras, los médicos y otros traba-
jadores de la primera línea de salud cuenten 
con todo el apoyo para incorporarse cada día 
y hacer su trabajo. Deben recibir apoyo en el 
trabajo con el equipo y la información necesa-
rios, ayuda para llegar y salir del trabajo, tener 
acceso a alimentos (¡éste fue un gran proble-
ma en algunos hospitales!) y colaboración en el 
cuidado de sus hijos. Necesitamos asegurarnos 
de que las enfermeras reciban los recursos y el 
apoyo para aislarse y ponerse en cuarentena 
mientras protegen a sus familias. Pedimos tan-
to a nuestras enfermeras, que no deberíamos 
pedirles que elijan entre su deber de cuidar 
como enfermeras y la seguridad de sus seres 
queridos [5]. 

Las enfermeras deben ser escuchadas cuando 
plantean inquietudes: fueron las enfermeras 
quienes vencieron la resistencia a dar la alarma 
y declarar el segundo brote de SARS. La CO-
VID19 será diferente en cada hospital, ciudad 
y país; pero debemos asegurarnos de que, más 
allá de los aplausos y los elogios para los hé-
roes, los recursos estén en su lugar para man-
tener seguras a las enfermeras y a sus familias 
durante esta pandemia.[]
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La professora SIOBAN NELSON, concede 
una entrevista a la revista INF para anali-
zar las similitudes entre la crisis de Toron-
to en 2003 y la situación actual en Espa-
ña, ante la pandemia de la COVID19.

text Montse Gimena 

MISSATGES

entrevista
A fecha de hoy (20 de marzo), en nuestro 
país, la enfermería cuenta con el apoyo de 
la población y la campaña #quédateen-
casa promovida por el personal de salud 
de primera línea ha derivado en el con-
finamiento voluntario de la población no 
diagnosticada. ¿Cree que a medida que 
pasen los días, cuando haya más perso-
nas infectadas por el SARS-CoV2 y en con-
tacto con el sistema de salud, cambiará la 
opinión del público respecto a las enfer-
meras? No sé si la población española cam-
biará de opinión acerca de las enfermeras. Lo 
que sucedió en Toronto fue que el SARS-CoV1 
fue nosocomial y, por lo tanto, el público 
estaba muy amenazado por el contagio 
del virus a través de los trabajadores de 
la salud. Pero hoy, con la COVID19 instalado 
en la comunidad, este problema debería ser 
menor. Sin embargo, podemos imaginar 
que en el futuro volverá el virus y el temor 
público puede hacer que se culpe a  doctores 
y enfermeras. Por ello, no podemos dar por 
garantizado el apoyo de la población y las 
organizaciones de enfermería debemos perma-
necer vigilantes y velar porque las enfermeras 
estén seguras y se sientan apoyadas durante 
este brote, pero también en brotes venideros 
en los que miedo y emociones se unan.

Las principales fuentes de contagio en 
España se encuentran, principalmente, 
en las grandes ciudades. Las enfermeras 
españolas, víctimas de un largo período 
de recortes e inseguridad laboral, experi-
mentan una situación similar a la descrita 
en su editorial. ¿Se puede establecer cier-
to paralelismo con la situación de 2003, 
en Toronto? Sí, esta situación es exactamen-
te la misma que se dio en Toronto en 2003. 
En España, los drásticos cambios en el 
sistema de salud han dado lugar al des-
empleo y a la falta de seguridad para las 
enfermeras –muchas de ellas con contratos 
temporales y no de larga duración–. Lo que, 
en Toronto, desestabilizó el entorno de trabajo. 
Las enfermeras experimentadas se retiraron o 
fueron despedidas. Y las enfermeras jóvenes 
(junior) acumulaban contratos a tiempo 
parcial y no contaron con mentoras ni 
fueron suficientemente apoyadas. Hubo 
graves recortes y cada unidad de hospital fue 
reduciendo su personal. 
La seguridad del paciente debe combinar co-
rrectamente una mezcla de enfermeras ex-
perimentadas y de enfermeras jóvenes y, en 
Toronto, este sistema se vio interrumpido y el 
SARS-CoV1 afectó gravemente a la capa-
cidad del sistema de salud para responder a 
esta prueba de fuego.

¿Por qué es tan difícil que se tengan en 
cuenta las alertas que lanza la Enfermería, 
la mayor fuerza de trabajo de salud del 
mundo? ¿Para evitar la alarma social o es 
por temor a que se descubra una mala go-
bernanza de la salud? En Toronto, fueron 
las enfermeras  las que detectaron un se-
gundo repunte del brote, pero fue difícil 
que las escucharan, tanto en los hospitales 
como por el gobierno que no quería la mala 
noticia de que el SARS-CoV1 estaba de vuelta. 
Fueron las asociaciones profesionales y los sin-
dicatos los que presentaron la batalla. Es muy 

difícil que se escuche a las enfermeras de pri-
mera línea en el sistema de salud y, quizás aún 
más, durante una crisis. En Toronto también 
se habían recortado los puestos de direc-
ción de Enfermería y, por lo tanto, se abrió 
una gran brecha en el sistema, con gerentes 
que recibían la información directamente de 
cientos de enfermeras que les avisaban. Se re-
cortó, aún más, en enfermeras de primera línea 
y llegaron a ser invisibles para el sistema. 
Por ello, durante esta crisis, creo que es esencial 
que el personal de primera línea sepa a quién 
pueden acudir para plantear inquietudes sobre 
la seguridad: la suya y la de sus pacientes.

Este 2020, celebramos el Año Internacio-
nal de la Enfermera y de la Matrona, con 
el movimiento mundial Nursing Now®, 
y en plena crisis de la COVID19. Es irónico 
que el Año de celebración de la Enfermera y de 
la Matrona –y el aniversario de los 200 años 
de la muerte de Florence Nightingale– haga 
memoria de la importancia del trabajo de 
Enfermería y de cuánto dependemos todos 
de ella. Pero también es interesante que la CO-
VID19 nos devuelve a lo más básico: lavar-
nos las manos correctamente con agua y 
jabón. También le recuerda a la población las 
necesidades fundamentales. Necesitamos ha-
cer seguimiento de los contagios, conte-
ner a los individuos que se han expuesto 
al virus y someter a cuarentena a los in-
fectados. Se trata de salud pública básica y de 
Enfermería básica. 
Así estamos en 2020 –como en la pandemia 
de gripe de 1918–, en una situación en la que 
el mundo sabe que la Enfermería y la salud 
pública son tan importantes como nunca 
antes lo han sido en nuestra historia. Las 
personas ahora nos ven y el desafío es ase-
gurarse que no lo olviden una vez pase 
la crisis.[]

“La COVID19 nos devuelve a lo más básico”
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p “Respira” i “Perdem la por”, 
programes propis de les 

infermeres del CAP de Mollerussa
30 infermeres, 5 infermeres pediàtriques 

i dues Llevadores donen servei a l’ABS del Pla d’Urgell

text Sara Bobet i Rafa Gimena  
foto Rafa Gimena 

MISSATGES
ABS PLA D’URGELL

EL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA de Mollerus-
sa (ABS del Pla d’Urgell) compta amb un total 
de 30 infermeres, 5 infermeres pediàtriques i 2 
Llevadores. Des del Centre de Salut es desenvo-
lupen programes propis d’Infermeria com són 
el denominat Respira i Perdem la Por. Pel que 
fa a altres programes relacionats amb inferme-
ria, al CAP de la capital del Pla d’Urgell treba-
lla: Salut Comunitària, Salut i Escola. Gestió de 
Casos, Activitats preventives, vacunació escolar 
i PADES. Durant aquest 2020, Any Internacio-
nal de la Infermera i de la Llevadora, l’equip 
d’Infermeria de Mollerussa s’hi ha bolcat amb 
la programació de multitud d’activitats, actu-
alment ajornades per la COVID19, però que 
seran reprogramades tan aviat sigui possible.

En la seva activitat assistencial, les infermeres 
del CAP de Mollerussa donen servei amb Cita 
prèvia, Cita programada i Visita espontània on 
es realitza la primera valoració d’aquells paci-
ents que acudeixen per un motiu de consulta 
suggestiu de ser atès de forma immediata i que 
deriven al seu metge/essa que assumeix l’aten-
ció continuada en funció de la demanda.

A més d’aquestes activitats, l’Equip d’Inferme-
ria en general (inclosa pediatria) desenvolupen 
altres tasques: extraccions d’analítiques cada 
dia en els dies laborals; vacunació de campa-
nya antigripal; TAO; i funció de referent en re-
presentació de l’ABS per tal de coordinar altres 
activitats.

Pel que fa a l’Equip de Cronicitat, el CAP comp-
ta amb tres infermeres ATDOM que cobreixen 
els pobles de Linyola, Torregrossa, Bell-lloc i 
Mollerussa. Així com una infermera Gestora de 
Casos assignada des de la DAP per gestionar els 
PCC i MACA de l’Àrea Bàsica.

El CAP de Mollerussa també disposa d’una in-
fermera alliberada en un 40% per desenvolu-
par activitats de Salut Comunitària. Així mateix, 
una infermera desenvolupa, a temps parcial, la 
consulta i activitats comunitàries relacionades 
amb el tabac i deixar de fumar.

Entre l’activitat assistencial d’Infermeria Pedià-
trica, cal incloure les de Cita prèvia com són 
les consultes realitzades pel mateix usuari o 
derivades pel pediatre de la mateixa UBA en 
què es desenvolupen activitats preventives dins 
del Programa del Nen Sa. Control i seguiment 
ponderal, alimentació, immunitzacions, cures, 
espirometries, ECG, etc.

Altres serveis de les infermeres pediàtriques 
també són: Cita programada realitzada con-
juntament amb el pediatre de la UBA; Visita 
espontània on en realitza la primera valoració 
d’aquells pacients que i que deriven al seu pe-
diatre o al pediatre que assumeix l’atenció con-
tinuada en funció de la demanda; Vacunació 
escolar i en campanya contra la grip a pacient 
de risc; Activitats comunes a l’equip d’inferme-
ria de medicina general com les extraccions i 
TAO; Referent de Salut i Escola, una infermera 
està alliberada un dia de la seva jornada laboral 
per realitzar aquesta activitat; i Referent de va-
cunes i control de neveres.
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ELS PROGRAMES

RESPIRA!!

És un programa dirigit a la població amb malal-
tia respiratòria basat en sessions de dues parts.

 En una primera part de 20 minuts tipus xerra-
da o tertúlia. Durant la trobada, a més a més de 
fer una introducció informativa, l’usuari també 
explica la seva vivència o exposa dubtes. Pro-
fessionals i pacients parlen sobre l’anatomia i 
funció respiratòria, nutrició i alimentació, es-
talvi energètic, com reconèixer exacerbacions 
o empitjorament de les malalties respiratòries, 
aspecte psicològic i emocional, tabac, tallers 
d’inhaladors... Tècniques per mobilitzar el moc 
de l’arbre bronquial, tècnica per treure mostra 
d’esput i l’anàlisi sigui efectiu, tècniques de re-
laxació.

Durant els 40 minuts restants es fa exercici car-
diorespiratori i fisioteràpia respiratòria, força i 
to muscular, respiracions diafragmàtiques, lla-
vis frunzits, etc.

 Els grups són d’uns 10/15 usuaris i es porta a 
terme per un grup multidisciplinari. Ho lidera 
Chus Fernández infermera de salut comuni-
tària, infermera de la consulta antitabàquica 
Ana Parra, infermera i psicòloga Annabel Vidal, 
tècnic en esport Roger López, fisioterapeutes 
Jaume Serra, Maite Ortiga, Montse Junyent. 
És una activitat que es realitza des del 2018. 
Un cop a la setmana durant sis mesos, l’últim 
dia de cada mes, els grups que ja han passat 
poden tornar per fer recordatori dels exercicis. 
“És una activitat molt gratificant quan l’usuari 
et diu ara ja puc tornar a casa caminant”, res-
salta la Chus Fernández.

PERDEM LA POR 
A LA BATA BLANCA

Mónica Martínez, infermera de pediatria, re-
alitza aquest taller específic de l’ABS de Mo-
llerussa en diferents escoles de la comarca. És 
una activitat enfocada als més petits, entre 3 

i 5 anys. Amb aquesta activitat es pretén que 
els nens tinguin un contacte més proper amb 
el món sanitari i fer-los-hi veure que, fins i tot, 
pot arribar a ser divertit i perdin la por a la seva 
infermera.

“En aquest taller, primer es fa una sessió ex-
plicativa amb imatges del que és un centre de 
salut, quines activitats es porten a terme, hàbits 
higiènics i dietètics. Posteriorment els nens fan 
d’infermers, realitzant activitats com vacunar, 
explorar, curar, embenar ninots”, detalla la 
Mónica Martínez. 

“El temps aproximat és d’uns 45/60 minuts i 
com es fa a les escoles, els grups són de 20/25 
infants, els que hi ha per classe”, puntualitza.

FORMACIÓ PEDIÀTRICA

Des del grup de mares que acudeixen a les ses-
sions de post part que imparteixen les llevado-
res del CAP de Mollerussa hi ha una demanda 
creixent en formació de temes de pediatria.

Per aquesta raó les llevadores van sol·licitar a 
l’equip de pediatria col·laborar de forma con-
junta en aquestes sessions.

Després de preguntar al públic de les sessions 
post part sobre quins són els temes pediàtrics 
de més interès, es van concretar temàtiques 
com: Primers auxilis; Vacunes; Sistemes de re-
tenció infantil; Alimentació complementaria; 
Son; Còlics; Urgències pediàtriques o Preven-
ció d’accidents. En el programa participen els 
components de l’Equip de Pediatria: Dr. Ramon 
Anguera, Dra. María José Cañete, Dra. Mireia 
Carulla, DUI Núria Garcia, DUI Belen Garriga, 
Dr. José María Herrero, DUI Mònica Martínez, 
DUI Àngels Noro, Dra. Neus Piqué, DUI Begoña 
Ramon, i la llevadora Lis Mitjans.

Les sessions es realitzen els divendres, a la sala 
de reunions del CAP, entre les 12 i les 13.30 ho-
res, aproximadament; i hi poden assistir totes 
aquelles persones interessades.
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CAMPANYA NURSING NOW®

L’equip d’Infermeria del CAP de Mollerussa 
“hem preparat una sèrie d’activitats en el marc 
de la campanya Nursing Now®, que portarem a 
terme durant l’any 2020 (Any Internacional de 
la Infermera i de la Llevadora). Algunes coinci-
deixen amb els dies mundials i altres no. El mes 
de febrer ja vam començar a l’IES La Serra amb 
un Taller de RCP i primers auxilis”, explica 
Chus Fernández que lidera la campanya en el 
centre.

El 7 de març –a Golmés, coincidint amb el Dia 
Mundial de la Dona i amb la col·laboració de 
diferents entitats–, va tenir lloc l’exposició 
Instruments, tècniques i procediments 
d’infermeria on es van recollir instrumental, 
contenidors, documentació… des de l’any 
1970 fins ara. Seguidament es va fer la lectura 
del manifest i un col·loqui en el qual es va fer un 
homenatge al treball de la infermera en la salut.

“Entre els dies 19 i 22 de març estava previst 
un estand a la Fira de Sant Josep per fer 
promoció de Nursing Now®, la Meva Salut, Sa·
lut comunitària, etc; però ha quedat suspès per 
la situació actual de salut” afegeix Fernández.

Així mateix, del 14 al 17 d’abril, al Hall del Te-
atre l’Amistat de Mollerussa, s’havia de repetir 
l’exposició; o el dia 17 d’abril estava progra-
mada una Caminada (programa PAFES), 
en la que participarien alumnes dels IES i CEIP, 
acabant amb un esmorzar saludable. Una ac-
tivitat que era oberta a tothom que volgués 
participar.

De moment, el dia 8 de maig, a les 20 hores, 
està programat l’Acte Inaugural de la cam-
panya al teatre l’Amistat per presentar a la po-
blació del Pla d’Urgell totes aquestes activitats 
programades en una celebració en la qual es 
convidarà diferents representants d’entitats, 
companyes infermeres, infermeres jubilades, 
estudiants d’infermeria i població en general. 
En la presentació de les activitats, els nens de la 
Coral Cor d’adults ens interpretaran l’himne de 

la Infermera i, seguidament i com els professi-
onals també som artistes, farem altres actua-
cions amb l’objectiu de fer visibles les nostres 
tasques. Després està previst un sopar per 
commemorar el Dia Mundial de la Infer-
mera i l’Any Internacional de la Infermera 
i de la Llevadora, obert a qualsevol infermer 
que vulgui venir. 

“Nosaltres hem volgut aprofitar aquest any per 
fer visible també la discapacitat, prendre cons-
ciència de les barreres arquitectòniques i molts 
cops la barrera la fem nosaltres, hem preparat 
aquesta caminada popular accessible, el dia 
està per concretar per canvis d’última hora, 
però està prevista el dia 23 de maig a les 10 
del matí amb sortida des del Centre d’Atenció 
Primària” afegeix Fernández.

El dia 28 de maig està prevista la xerrada-
taller “Sucres emmascarats”. Una activitat 
per conèixer la quantitat de sucres que porten 
alguns aliments que consumin de manera quo-
tidiana i fer-nos conscients.

El dia 20 de juny a les 11 hores, a la plaça Ma-
jor de Mollerussa, s’ha programat Joc Lliure 
al carrer per fer prevenció del sedentarisme i 
obesitat. Una acció de socialització dirigida als 
més petits.

Del 21 al 25 de juny, a la sala Polivalent del 
CAP I en el marc de la campanya Amics de 
la Popa, les llevadores explicaran aquest pro-
grama i la importància de la lactància materna.

Així mateix, tan aviat es pugui recuperar la nor-
malitat i finalitzi la situació de confinament, 
tots els dilluns de 18 a 20 hores, a la sala poli-
valent del CAP, es reprendrà la Tarda Jove, en 
la que es realitzen tallers i xerrades sobre temes 
com la copa menstrual, anticoncepció, Infecci-
ons de Transmissió Sexual, etc.

Durant tot l’any també s’impartiran els tallers 
Perdem la Por a les escoles que ho desitgin.



34  inf  MARÇ  2020 2020 MARÇ  inf  35

ca
p

ca
p El programa Nursing Now® de les Infermeres 

del Pla d’Urgell també inclou la celebració del 
Dia Mundial de la Reanimació Cardiopul-
monar (16 d’octubre) i, també, del Dia Inter-
nacional de les Persones amb Discapacitat 
(3 de desembre).

També hi haurà lloc per l‘educació sanitària 
amb la promoció i prevenció de la salut amb 
vídeos, rentat de mans, nutrició i alimentació, 

onada de calor, exercici, etc; i el reportatge de 
vídeo “Infermeria ara!!”, realitzat pels estu-
diants de La Salle amb les professionals del Pla 
d’Urgell.

“Aquest any significa molt per la infermeria, 
per a la nostra ABS, i és una oportunitat per 
compartir i fer visible les nostres tasques i els 
avenços de la professió infermera”, puntualitza 
Chus Fernández.

MÉS SOBRE EL CAP DE MOLLERUSSA

El Centre d’Assistència Primària (CAP) de Mo-
llerussa, ubicat a la sortida de la localitat per 
la carretera de Miralcamp, es va obrir el 1991. 
La població assignada al centre l’any 2000 es 
xifrava en 29.514 persones, una població que 
en 2018 ja s’havia incrementat en un 27,32% 
amb un total de 37.578 usuaris.

El CAP roman obert les 24 hores del dia, 365 
dies a l’any. L’horari de consultes és de 8 a 
20 hores i de 15 a 8 hores hi ha servei d’ur-
gències.

L’ABS cobreix els consultoris locals de salut 
de Barbens, Bell-lloc d’Urgell, Bellvís, Castell-
nou de Seana, El Palau d’Anglesola, El Poal, Els 
Alamús, Els Alamús, Els Arcs, Fondarella, Gol-

més, Ivars d’Urgell, Linyola, Miralcamp, Puig-
Gros, Sidamon, Torregrossa, Vallverd, Vilanova 
de Bellpuig i Vila-Sana.

A més de l’Equip d’Infermeria, en el centre hi  
ha 30 metges, 5 pediatres, 1 odontòleg, 16 au-
xiliars administratius, 2 zeladors, i 2 treballado-
res socials i 3 auxiliars d’infermeria.

Per completar el servei, especialistes de l’Hos-
pital Universitari Arnau de Vilanova hi passen 
consulta d’otorrinolaringologia, traumatolo-
gia, dermatologia, ginecologia i obstetrícia, 
urologia, cardiologia, cirurgià, digestiu, radio-
logia, audiometries, psicologia i psiquiatria. A 
més, hi ha servei de rehabilitació i logopèdia de 
Gestió de Serveis Sanitaris.[]
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Per tal de coordinar els diferents serveis que 
proporciona l’ABS és indispensable la creació 
d’uns referents que tenen la responsabilitat de 
coordinar les tasques per garantir un bon fun-
cionament d’aquest. 

Aquests membres de l’equip tenen la funció 
de mantenir una relació indispensable entre 
els membres de l’equip que realitzen una tasca 
determinada, especialistes CAP II i la direcció 
de l’equip per tal de mantenir el bon funcio-
nament del servei i establir canvis quan siguin 
necessaris. Els principals referents de l’equip i el 
servei que desenvolupen són els següents:

Analítiques: Joana Gassó
TAO: Joana Gassó
Formació
Salut comunitària: Chus Fernández
Salut i escola: Àngels Noró
Magatzem: Isabel Farré
Qualitat
Atenció continuada.
Docència i investigació: Annabel Vidal
Tires reactives: Cristina Cebrián
E-cap: Marta Berga
Farmàcia
Gestora de Casos: Manoli Mesa
Consulta de Cardiologia
Consulta de Pneumologia
Consulta d’Endocrinologia
Consulta de Nefrologia
Consulta d’Aparell digestiu

INFERMERES I INFERMERS

Marta Berga Timoneda
Roser Bori Boleda ACUT
Eduard Bosch Bea
Sandra Caba Melich
Núria Carulla Sole ACUT
Cristina Cebrian Aiguade
Ana Maria Cregenzan Ortiz
Silvia Exposito Ribau
Maria Jesus Fernandez Galan SALUT COMUNIT
Maria Gabriel Aynes
Nuria Garcia Garcia PEDIAT
Maria Belen Garriga Figueres PEDIAT
Joana Gasso Jordan
Merce Llobera Rames ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Nuria Marmolejo Angrill
Monica Martinez Mayoral PEDIAT
Ma. Belen Mas Gardo
Manuela Mesa Perez GESTORA DE CASOS
Pilar Miret Bonell
M Carmen Nabau Tantull
Mº Angels Noro Castello PEDIAT
Maria-Cel Ortiz Reig
Laura Pallas Martin
Ana Maria Parra Perez
Antonia Pellicer Ambert
Anna Marti Pijuan ACUT
Teresa Potrony Cardeñes
Maria Begoña Ramon Carrasco PEDIAT
Carolina Ribas Teixido
Albert Romero Garcia
Maria Rosa Quintana Ibañez
Concepcion Salvado Riera
Laura Santallusia Magri
Antoni Tehas Capell
Esther Torres Botam
Ana Torres Saladrigues ACUT
Ricard Torres
Natalia Vall Fauria
Annabel Vidal Cupons
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A ESCOLA!
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Racons 
sanitaris 

infantils al 
Claver amb 
infermeres 

i altres 
professionals 

de la salut

text Sara Bobet  

foto Rafa Gimena 

MISSATGES

EL PASSAT 5 DE MARÇ, Infermeres i altres pro-
fessionals de la salut van impartir al Col·legi 
Claver, com a mares i pares de l'escola, dife-
rents tallers didàctics relacionats amb qües-
tions sanitàries amb l'objectiu que els infants 
es familiaritzin amb temes com embenar una 
extremitat, l'organització d'un quiròfan o la hi-
giene de mans.

En total, es van realitzar vuit Racons Sanitaris 
que van estar coordinats per Mònica Besó Tu-
del, infermera del Servei d'Emergències Mèdi-
ques (SEM) que va conduir també el taller de 
Reanimació Cardio Pulmonar (RCP), juntament 
amb la farmacèutica Jèssica Marín. I la met-
gessa Carme Pérez que va explicar per a què 
serveix el telèfon d'emergències 112 i quan cal 
trucar-hi i quan no. 

Dolors Solsona, directora del MOPI (Nou Mo-
del de Pedagògic a l'Etapa Infantil), va felicitar 
i agrair la col·laboració dels pares i mares en 
aquestes activitats que organitza el col·legi.

"Aquesta activitat dels Racons Sanitaris s'em-
marca dins la línia del Col·legi Claver de trans-
formar l'educació i la manera d'aprendre, treba-



42  inf  MARÇ  2020 2020 MARÇ  inf  43

ed
ito

ria
l

ed
uc

ac
ió llant per construir una nova escola basada en els 

avenços pedagògics, psicològics i neurològics", 
va explicar Lourdes Torrelles, directora del centre.

Per la seva banda, el Col·legi Oficial d'Infermeres 
i Infermers de Lleida (COILL) també va col·laborar 
en l'activitat, per visibilitzar la tasca d'inferme-
ria coincidint amb la campanya Nursing Now®, 
impulsada per l'Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) i el Consell Internacional d'Infermeres 
(CIE) que han decretat el 2020 com l'Any de les 
Infermeres i les Llevadores.

Cal destacar que l'escola disposa de servei d'infer-
meria a càrrec de l'Anaïs Mateos, infermera que 
també forma part de la innovació i dinamització 
pedagògica en la salut escolar i que és la respon-
sable del disseny i desenvolupament de les inter-
vencions assistencials pròpies d'aquest servei dins 
el centre.

Els tallers es van realitzar de manera lúdica i di-
dàctica perquè l'alumnat aprengués qüestions 
com, per exemple, la importància d'adoptar l'hà-
bit de rentar-se les mans amb aigua i sabó o PBA 
per evitar "posar-se malalts" un taller, el de la higi-
ene de mans, que van impartir l'oncòloga Noemí 
Tuset i la farmacèutica Carol Vendrell.

Per la seva banda, la infermera Carlota Estade-
lla i el traumatòleg Jordi Colomina van ensenyar 
els nens i nenes què són les fèrules, com es col-
loquen i per què; al mateix temps que es mostra-
va com s'embenen algunes parts del cos. 

La infermera Anna Quintanilla i la ginecòloga 
Raquel Berdala Clemente van mostrar com or-
ganitzar un quiròfan, com cal "disfressar-se" per 
entrar i com situar-se ordenadament per operar. 
Van ensenyar els nens i nenes com controlar els 
signes vitals amb el monitoratge de la tensió ar-
terial, el pols i la respiració. Un taller que es va 
realitzar amb la col·laboració de la Clínica Nova 
Aliança.

Les psicòlogues Clàudia Torres i Vanesa Aresté 
van fer un taller sobre la gestió de les emocions 
i la Sílvia Daniel, odontòloga, i la Carol Vendrell 
van parlar als infants de la higiene dental i de 
com i perquè cal rentar-se les dents diversos cops 
al dia.[]
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Dirigit a: 
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.

Dates: Pendent de programació.

Durada: 20 hores / Acreditades 18,75h.

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). 
Es retornarà el 80% de la matrícula a les col-
legiades en situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 150 euros.

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.

ACREDITACIÓ
Curs acreditat amb 2,8 crèdits pel Consell Ca-
talà de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries.

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
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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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FARMACOGENÒMICA: 
EL NOU PARADIGMA DE LA 
MEDICINA PERSONALITZADA
Recentment, la medicina personalitzada està adquirint més im-
portància en el sistema de salut doncs no es pot obviar que tots 
ens assemblem però, també, som diferents.

Oi que quan anem a comprar sabates no agafem unes qualsevol i 
ens les emportem? Si no que primer triem el model que més ens 
agrada i, després, mirem quin número ens va millor. Doncs, per 
què no fem el mateix quan hem d’administrar un medicament?

La farmacogenòmica ens explica com el nostre genoma pot deter-
minar quina serà la resposta a un fàrmac particular; per tant ens 
permet decidir quin tractament i quines dosis seran més adients.

Amb coneixements en farmacogenòmica, les infermeres i infer-
mers poden valorar la situació clínica del pacient formant un 
equip multidisciplinari amb el personal mèdic, per aconseguir 
deixar enrere el concepte de “pacient model” i començar a re-
flexionar quant a la necessitat d’escollir els medicaments en fun-
ció del genotip i el fenotip, sobretot eliminant el tractament per 
“prova i error”. A més, també es podria realitzar una educació 
sanitària enfocada en aquest àmbit, considerant la prevenció i la 
promoció de la salut.

DOCENT Paula Peiró Vacas [IG @pharmacogen].

DATES Pendent de programació.

LLOC Al COILL.

CONTINGUTS
• Repàs d’alguns conceptes bàsics de genètica.
• Definició de medicina personalitzada.
• Farmacogenòmica i farmacogenètica.
• Farmacocinètica i farmacodinàmica.
• Biotransformació i metabolisme.
• Farmacogenòmica en el Trastorn Depressiu Major, com a exemple.
• Conclusions.
• Col·loqui obert.[]

Inscripció gratuïta.

Per a més informació: coill@coill.org
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Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docent:
Jordi Martínez Soldevila. Infermer.

Dates: Pendent de programació.

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 
aquelles persones que compleixen amb els 
criteris d’assistència, puntualitat i superin el 
curs). 
Es retornarà el 80% de la matrícula a les 
col·legiades en situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 150 euros.

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:
• 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
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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SUTURESDirigit a: 
Infermers/es del COILL.

Docents:
Dr. Gian Pier Protti.
Cirurgià adjunt. Coordinador
Dr. Jorge J. Olsina. 
Cap de Servei de Cirurgia General.
Dr. Pablo Muriel. 
Cirurgià adjunt.
Dra. María José Groizard. 
Anestesista. Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV).
Álvaro Vilella. 
Infermer. Especialista en Familiar i Comunitària.
Gemma Amat. 
Infermera. Àrea Bàsica de Salut de Balaguer.

Dates: Pendent de programació.

Durada: 13 hores.
• Teòriques: 4 hores.
• Pràctiques en simuladors: 9 hores.

Lloc:
Al COILL i al CREBA
(C. Balaguer, s/n. 25138 Torrelameu).

Places: 16 (Mínim 10).

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Preu únic Col·legiades COILL 130 euros.
El preu real del curs, que és exclusivament 
per a infermeres i infermers del COILL, 
és de 400 euros i està parcialment 
subvencionat pel Col·legi.

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.

De totes les disciplines que tenen cura de 
la salut, Infermeria és probablement la 
més involucrada amb la cura i el maneig 
de les ferides. Tant en els Centres d’Aten-
ció Primària, com en Urgències, planta 
d’hospitalització, i evidentment en qui-
ròfan, el coneixement bàsic de la ferida 
quirúrgica i la seva cura, és fonamental. 
En moltes circumstàncies, el pacient pot 
requerir un procediment o atenció de la 
seva ferida i el metge tractant no estar 
disponible de manera immediata. 

És en aquestes situacions en les quals les habi-
litats de l’infermer/a tractant poden ser de gran 
utilitat. El propòsit d’aquest curs és donar eines 
a les infermeres i infermers per a poder realitzar 
sutures superficials. 

Aprendran el vital per a preparar una ferida i 
poder suturar-la, tant amb el material com amb 
la tècnica ideal. Així mateix, podran practicar en 
simulacres i cirurgia de banc abans d’enfron-
tar-se a l’àmbit clínic. 

OBJECTIUS

• Conèixer els principis bàsics de l’anestèsia lo-
cal, els fàrmacs disponibles i les diferents tècni-
ques d’infiltració.
• Repassar les tècniques bàsiques d’asèpsia i 
preparació del camp quirúrgic.
• Repassar l’instrumental quirúrgic necessari 
per a realitzar una sutura còmodament.
• Conèixer els diferents tipus de fil i agulles uti-
litzats en la pràctica clínica i les seves correctes 
indicacions.
• Aprendre les variants de sutura i nuat més 
habituals.
• Aplicar la teoria apresa en cirurgia de banc, 
tutoritzada.

METODOLOGIA

Teoricopràctica. Es realitzaran sessions teòri-
ques introductories. S’hi utilitzaran models de 
simulació amb materials inerts i biològics, amb 
el suport constant dels monitors.

curs COILL
TÈCNIQUES BÀSIQUES DE SUTURA
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Divendres 12 de juny
BLOC TEÒRIC, al COILL
15-15.30h Benvinguda al curs. Explicació del 
programa i els objectius del curs.
15.30-16.30h Anestèsics locals i el seu ús.
16.30-17h Preparació de camp quirúrgic
17.30-18.30h Instrumental Quirúrgic i 
material de sutura.
18.30-19.30h Tècniques de sutura i nuat.

Dissabte, 13 de juny
BLOC PRÀCTIC, al Creba
9-9.15h Descripció de la pràctica.
9.15-14h Pràctica de lligat en simuladors 
inerts. Pràctica de sutura a simuladors inerts. 
Pràctica de sutura en simuladors biològics.
15-18.30h Pràctica de sutura en simuladors 
biològics.
18.30-19h Debriefing i cloenda.

ACREDITACIÓ

Sol·licitada acreditació pel CREBA (Centre de 
Recerca Experimental Biomèdica Aplicada).[]

Per a més informació: 
coill@coill.org

C
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BA



PERINEUDirigit a: 
Llevadores i llevadores residents.

Docents:
Dra. Ana Calvo Redol. 
Ginecòloga. Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova (HUAV) Lleida. Directora
Dra. Maria José Pelegay Escartín 
Ginecòloga. HUAV Lleida. Directora
Anna Monsó Sumalla.
Llevadora. HUAV Lleida. Directora
María Ferrer.
Llevadora. Hospital de Alcañiz (Terol). 
Marga Manresa.
Llevadora especialista en sòl pèlvic obstètric. 
Hospital Clínic de Barcelona.
Ana Calvo Redol.
M. Jose Pelegay Escartín.

Dates: Pendent de programació.

Durada: 9 hores.
• Teòriques: 2 hores.
• Pràctiques en simuladors: 7 hores.

Lloc: 
CREBA
(C. Balaguer, s/n. 25138 Torrelameu).

Places: 15.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Preu únic Col·legiades COILL 130 euros.
El preu real del curs, que és exclusivament 
per a infermeres i infermers del COILL, 
és de 400 euros i està parcialment 
subvencionat pel Col·legi.

Existeix una considerable morbiditat ma-
terna associada al procés del part. Les le-
sions perineals produïdes durant aquest 
acte constitueixen un problema major de 
salut que afecta les dones a curt o llarg 
termini. Una reparació correcta en el mo-
ment del part redueix les seqüeles. 

Aquest curs sorgeix amb l’objectiu de propor-
cionar un coneixement teòric i pràctic de l’ana-
tomia del sòl pelvià, així com una revisió de les 
noves tècniques d’episiotomia i de reparació de 
l’esfínter anal. 

OBJECTIUS
• Conèixer l’anatomia de terra pèlvic.
• Conèixer i realitzar diferents tipus de nusos 
quirúrgics.
• Reconèixer la lesió de l’esfínter anal i la 
tècnica per a la seva reparació.
• Realitzar la tècnica de sutura contínua  
d’episiotomia.
• Realitzar protecció del perineu segons
   la tècnica finlandesa.

METODOLOGIA
La metodologia docent utilitzada serà activa i 
eminentment pràctica, centrada en l’alumne. 
Es destinarà una petita part del curs a concep-
tes teòrics, amb una actualització dels concep-
tes fonamentals i avançats, i un temps destinat 
específicament a la discussió entre alumnes, 
ponents i monitors del curs.
Es projectaran audiovisuals sobre les tècniques 
que els alumnes hauran de practicar posterior-
ment, potenciant la participació dels alumnes 
per a poder resoldre els seus dubtes concrets. 
La resta del temps lectiu serà pràctic utilitzant 
models de simulació, amb el suport constant 
del monitors.

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.

curs COILL
ANATOMIA DE LA 
PELVIS. ASSISTÈNCIA 
A LA PROTECCIÓ I
REPARACIÓ DEL 
PERINEU
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PROGRAMA

BLOC TEÒRIC
9-9.15h Benvinguda al curs. Explicació del 
programa i els objectius del curs.
9.15-13h Matèries:
• Característiques dels fils i sutures.
• Tècniques de nuat.
• Anatomia de terra pèlvic i perineu
• Episiotomia tècniques.
• Esquinçaments perineals:
  tipus, identificació, reparació i maneig.
• Actualització de protecció de terra pèlvic.

BLOC PRÀCTIC
13.30-17.30h Pràctiques:
• Sutura en esfínter animal.
• Revisió d’anatomia en maqueta.
• Sutura contínua d’episiotomia.
• Protecció del perineu en simulador.
17.30-18h Debriefing i cloenda.

ACREDITACIÓ

Curs acreditat pel “Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries” i per 
la Comissió Nacional de Salut.[]

Per a més informació: 
coill@coill.org

C
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Dirigit a: 
Llevadores i llevadores residents.

Docent:
Fèlix Jiménez Jaén.
Infermer especialista en obstetrícia i ginecolo-
gia (llevador). Mestre en educació física, moni-
tor de natació, especialista en activitats aquàti-
ques per a futures mares.

Dates: Pendent de programació.

Durada i modalitat: 
Semipresencial.
40 hores:
• 10 hores presencials.
• 30 hores a distància.

Lloc: COILL.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
• Col·legiades COILL 65 euros.
(Curs parcialment subvencionat pel COILL).
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 175 euros. 

Curs de condicionament integral i prepa-
ració pèlvica per al part.
Disseny d’una sessió d’exercici físic en 
l’embaràs 

OBJECTIUS
Objectiu general
• Desenvolupar un nou sistema de preparació 
física per al part.
Objectius específics
• Conèixer els fonaments de la preparació física 
en l’embaràs.
• Adquirir capacitat assistencial per aplicar els 
coneixements teòrics i pràctics necessaris en la 
planificació de sessions de preparació al part.
• Actualització en l’anatomia i biomecànica de 
la pelvis.
• Actualització en els diferents metabolismes 
energètics de la preparació física.
• Actualització en els efectes de l’esport en 
l’embaràs.
• Actualització en les contraindicacions de l’es-
port en l’embaràs.
• Conèixer l’aplicació del mètode AIPAP de pre-
paració al part.

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

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
MÈTODE 
AIPAP - TERRA 
DE PREPARACIÓ 
AL PART

PROXIMAMENT

ADVANCING UNDERSTANDINGS 
OF HEALTH AND THE FUTURE 
OF HEALTH CARE 

WHERE 
NEXT FOR 
CRITICAL 
HEALTH 
STUDIES? 

ISIH 2021 
8TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE

9-11 JUNE
LLEIDA, SPAIN

www.isihconference.com



curs COILL
IDENTIFICACIÓ, 
MANTENIMENT I 
CURES DELS ACCESSOS 
VASCULARS I 
INTRODUCCIÓ A LA 
PUNCIÓ ECOGUIADA
Aquest curs permetrà adquirir els coneixements 
sobre la punció ecoguiada i actualitzar els co-
neixements sobre els accessos vasculars amb les 
darreres evidències.

S’estudiaran els principis bàsics de l’ecografia: iden-
tificació d’estructures i ús de l’aparell; i la punció: la 
tècnica Seldinger i les seves variants. Es coneixeran els 
diferents accessos vasculars com els catèters perifèrics 
curts, els catèters de línia mitja (catèters perifèrics llargs 
i Midlines) i els accessos centrals d’inserció perifèrica 
(PICC), entre d’altres. Així com el manteniment, cures i 
les principals complicacions d’aquests.

Es reforçarà la importància d’infermeria quant als ac-
cessos vasculars i tindrem l’oportunitat de fer pràcti-
ques amb l’ecògraf mitjançant models de simulació 
d’accés vascular.

Docents:
Alejandro Bergua Lorente. 
Graduat en Infermeria, Tècnic Superior en Imatge per 
al Diagnòstic i Expert Universitari en Teràpia Intraveno-
sa i Accessos Vasculars. Membre de l’Equip de Teràpia 
Intravenosa (ETI).
Anna Escolà Nogués. 
Graduada en Infermeria, Tècnic Superior en Imatge per 
al Diagnòstic i Expert Universitari en Teràpia Intravenosa 
i Accessos Vasculars. Membre de l’ETI.
Jordi Farrero Mena. 
Graduat en Infermeria, Tècnic Superior en Imatge per al 
Diagnòstic i Expert Universitari en Teràpia Intravenosa i 
Accessos Vasculars. Membre de l’ETI.
Ferran Padilla Nula. 
Graduat en Infermeria, Tècnic Superior en Imatge per al 
Diagnòstic i Expert Universitari en Teràpia Intravenosa i 
Accessos Vasculars. Membre de l’ETI.[]
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curs COILL
SALUT 
INTEGRATIVA: 
LES CLAUS PER 
UN BENESTAR 
FÍSIC, MENTAL 
I EMOCIONAL
El curs té per objectiu adquirir 
noves eines per guiar a les per-
sones en la prevenció de la ma-
laltia i la recuperació de la salut.

• Introducció a la Salut Integrativa i 
a la PNIE, emocions, sistema Immu-
ne, virus, malalties autoimmunes, 
estrès, etc.
• Alimentació:
- Sucres, processats, gluten, làctis, 
grasses, etc.
- Tipus de dietes.
- Nous aliments 
i receptes saludables.
- Microbiota: bacteris, fongs i 
paràsits.
- Probiòtics i prebiòtics
- Alimentació del cervell
• Al·lèrgies i intoleràncies 
alimentàries:
- Salut Hepàtica.
- Son i descans.
• Exercici físic i nutrició:
- Dolor
- Salut mediambiental: disruptors 
endocrins, contaminació 
electromagnètica, etc.

Docent:
Magda Romani Aumedes.
Infermera, postgraduada en Nutri-
ció i especialitzada en Teràpies Na-
turals per la Universitat de Lleida i 
en Psiconeuroimmunologia per la 
Universitat de Barcelona.[]

curs COILL
COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES EN LA 
INTERVENCIÓ 
GRUPAL
En l’actualitat el context sanitari marcat 
per la cronicitat, el foment de l’autocu-
ra en el pacient i la recerca de l’eficièn-
cia en l’assistència ha col·locat en alça 
les intervencions grupals i, amb elles, el 
paper rellevant de la figura infermera.

El suport mutu o l’aprenentatge entre iguals 
són alguns dels avantatges que s’estudien 
en plantejar una intervenció grupal. Què 
passa en els grups, per què poden resultar 
beneficiosos per als seus participants o com 
aconseguir que siguin una eina de suport 
també per al professional, són algunes de 
les qüestions que tractarem en aquest curs.

Així, entenem els grups com una tècnica 
assistencial del professional cap al pacient i 
també com un recurs per als professionals, 
ja que formem part de grups i/o hem de 
treballar amb ells com coordinadores, 
supervisores o gestores; grups que han de 
cuidar-se per poder cuidar.

La metodologia combinarà la part teòrica 
amb la pràctica grupal i els objectius 
principals seran:
• Viure l’experiència grupal a través de 
l’aprenentatge en grup.
• Conèixer els principals fenòmens, beneficis 
i riscos que es donen en un grup.
• Analitzar i dissenyar diferents 
intervencions grupals.

Docents:
Esther Torrente Ibarz
Grupanalista. Infermera Especialista en Salut 
Mental.
Alberto Torrent Ibarz
Grupanalista. Psicòleg Sanitari.[]




