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TORNAREM A 
DONAR LA CARA

ESTIC PREOCUPADA i no voldria que aquesta 
primera editorial que us adreço com a presi·
denta del COILL, es vegi entelada per aquest 
sentiment.

Com moltes de vosaltres, després de més de 25 
anys exercint en l’Atenció Primària com a infer·
mera assistencial o al capdavant de la gestió, 
coincideixo que la formació i l’experiència 
ens aporten la seguretat necessària per 
fer front a qualsevol situació. Situació que, 
per nova que sigui, sempre tindrà una solució 
més o menys ràpida i satisfactòria. Però, al dia 
d’avui, el daltabaix que ha provocat la 
pandèmia de la COVID19 fa trontollar la 
normalitat amb què hauríem d’exercir la 
nostra professió.

Us exposo aquest neguit perquè no voldria 
que aquesta situació –fins ara, puntual– 
ens faci el salt i s’estengui en el nostre col·
lectiu de forma generalitzada. Sóc consci·
ent que el coneixement científic de la malaltia 
és encara incipient o que el Sistema de Salut 
roman plomat per les retallades o que la gestió 
de la pandèmia ha estat (com a mínim) con·
trovertida; però, no podem adobar la situació 
fent concessions al desànim perquè, tot i ser 
legítimes, no ens les podem permetre. Sí, ho 
repeteixo: NO ENS LES PODEM PERMETRE.

La infermeria som la primera força de tre·
ball en salut arreu del món i sí, a Lleida, 
tot i tenir una ràtio històrica que hauria d’aver·
gonyir els diferents governs que han passat per 
qualsevol de les administracions competents, 

també ho som. I no ho som perquè sí: ho 
som perquè assumim la major part de les 
competències sanitàries que afecten la 
Salut Pública.

A Lleida, som 2.451 infermeres i infermers col·
legiats, molt poques per a una província de 
434.930 habitants (INE, 2019) i que, a més, és 
una de les més extenses i amb més dispersió 
demogràfica de l’Estat. La ràtio? Una única in·
fermera per cada 177 persones. Tenint en 
compte l’alt grau de contagi i els pics constants 
de transmissió comunitària de la COVID19, te·
nim pel davant una situació summament com·
plexa de la qual no s’albira un final pròxim 
ni, malgrat els avenços en el camp de les vacu·
nes, solucions a curt termini.

Conclusió: tenim dues opcions. L’una, seure a 
lamentar·nos i esperar que la tempesta amai·
ni, malbaratant les nostres capacitats; o l’altra, 
prendre la iniciativa i tornar a donar la 
cara com fem des del mes de març. I, sin·
cerament, la primera no és una opció.

Així doncs, us trasllado algunes de les refle·
xions que hem fet en el si de la Junta del 
COILL i uns convido a que obriu el debat 
en els vostres equips d’infermeria per 
detectar aquestes febleses, que ens so·
breexposen físicament i emocionalment 
a la COVID19, i les transformeu en apor·
tacions per protegir la nostra comunitat i 
el nostre col·lectiu de les mancances que 
pugui mostrar el Sistema de Salut:

per MERCÈ PORTÉ I LLOTGE, 
presidenta del COILL
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Qualitat assistencial 
vs Precarietat laboral
La defensa dels drets professionals l’hem 

d’exercir en l’àmbit corresponent i, alhora, vet-
llar perquè l’impacte de la precarietat laboral 
sobre la qualitat assistencial sigui el menor pos-
sible.

Mentoratge, 
Sèniors vs Júniors
Les infermeres amb expertesa han d’assu·

mir el mentoratge de les més joves. És la nostra 
responsabilitat accelerar el seu aprenentatge 
per proveir-les d’experiència i protegir-les en 
aquesta situació excepcional.

Conciliació: 
Formació vs Jornada laboral
Conscient de la dificultat per conciliar for·

mació i jornades laborals maratonianes, així 

com de les restriccions de la presencialitat, el 
COILL ofereix des del mes de juny accés gratuït 
a totes les col·legiades, amb subscripció Prèmi-
um, a la plataforma digital SalusOne.

Pandèmia vs Salut emocional
Cal estar atentes a qualsevol indici d’afec·

tació mental o estrés emocional, propi o de la 
resta de companyes. El COILL posa a disposició 
de les infermeres i infermers col·legiats i de for-
ma gratuïta, diferents serveis de suport psicolò-
gic, telemàtics i presencials, amb la confidenci-
alitat més absoluta.

Des del COILL us encoratgem a trans·
formar la Força Infermera des del benes·
tar individual de cada infermera i infermer 
i posar·nos a disposició de la nostra comuni·
tat, que bé es mereix trobar respostes en 
el nostre Sistema de Salut. Per Lleida![]





dones
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#Manifest
25N2020

Amb motiu del Dia internacional contra la 
violència de gènere, el Col·legi Oficial d’In·
fermeres i Infermers de Lleida (COILL) –a tra·
vés del CCIIC– ens adherim al “Manifest per 
eradicar la violència envers les dones” que 
cada any emet la Generalitat de Catalunya, junt 
amb altres institucions.

El manifest d’enguany diu que “el temps s’ha 
esgotat per als agressors masclistes” i que “el 
rebuig social contra les violències masclistes 
és cada cop més fort”. Es reconeix que “mai 
abans hi havia hagut una implicació tan exten-
sa i conscient respecte les violències masclistes. 
I és que, els darrers mesos han estat absoluta-
ment durs per a les dones i criatures que viuen 
en situacions de violència com, segurament, 
ho seran els mesos que vindran, mentre duri 
la pandèmia”. El document s’adreça als homes 
“que esteu en contra d’aquestes violències i 
sabeu que un dels vostres amics, familiars, co-
neguts les exerceixen: és hora que us en feu 
responsables i hi intervingueu”; i també als 
agressors, “als agressors, un recordatori: no hi 
haurà espai per a la impunitat”.

Per la seva banda, el COILL ha volgut destacar 
que “la violència envers les dones incideix 
directament en la seva salut física i men-
tal. Les infermeres i infermers hem de se-
guir formant-nos i vetllar per detectar els 
símptomes i, molt especialment, des de 

l’Atenció Primaria que és la porta d’entra-
da al Sistema de Salut”.

L’ORIGEN DEL 25N. El 25 de novembre va ser 
declarat “Dia internacional contra la violència 
de gènere” durant el primer Encuentro Femi-
nista de Latinoamérica y del Caribe, celebrat a 
Bogotà (Colòmbia, 1981).

En aquesta trobada, les dones van denunciar 
la violència de gènere en l’àmbit domèstic i la 
violació i l’assetjament sexual en l’àmbit dels 
governs, incloent·hi la tortura i els abusos que 
patien moltes presoneres polítiques.

Es va escollir aquest dia per commemorar el 
violent assassinat de les germanes i activistes 
polítiques Minerva, Patria i Maria Teresa Mi·
rabal, van ser assassinades per la policia se·
creta del dictador Rafael Trujillo a la República 
Dominicana mentre anaven a Puerto Plata a 
visitar els seus marits empresonats el 25 de 
novembre de 1960. Els seus cadàvers destros·
sats van aparèixer al fons d’un barranc. Adela 
(Dedé) Mirabal va ser l’única germana que va 
sobreviure i va morir el 2014 a Bèlgica als 88 
anys. Per al moviment popular i feminista de la 
República Dominicana, històricament, aques·
tes dones han simbolitzat la lluita i la resistèn·
cia. El 1999, l’ONU va donar caràcter oficial a 
aquesta data.[]
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grip
Les Infermeres de Lleida emeten un comunicat 
per demanar la corresponsabilitat de totes les 
professions i persones, sanitàries o no, que 
exerceixen en espais assistencials per preservar la 
seguretat de la població en el sistema de salut.

El COILL mostra la seva preocupació per la similitud entre alguns dels 
símptomes de l’Influenza virus (grip) i els del SARS·CoV·2 i de com pot 
emmascarar la COVID19.

VACUNEM·NOS!
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VACUNACIÓ URGENT I MASSIVA DE 
L’ENTORN SANITARI CONTRA LA GRIP

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) mostrem la nostra preocupació 
per l’arribada de la grip estacional en el marc de pandèmia actual. 

L’activitat gripal epidèmica, amb una durada d’aproximadament 8 setmanes i que pre·
visiblement (segons antecedents) assolirà taxa d’incidència màxima entre la fi de gener 
i començaments de febrer, arriba enguany amb molts interrogants encara sobre el 
comportament de la COVID19 i la convivència dels dos virus. 

Una de les qüestions és la similitud simptomàtica dels pacients de grip i els de COVID19. 
Això fa preveure una sobrecàrrega dels serveis de vigilància epidemiològica que 
hauran d’incrementar les proves diagnòstiques per fer un triatge que permeti atendre amb·
dues malalties de forma simultània i segura, en circuits estancs i diferenciats.

També ens preocupa l’increment de població vulnerable, perquè tot i que tenim indi·
cadors per definir els grups de risc de la grip, enguany hi haurem d’afegir la població que, 
després d’haver patit la COVID19, romangui en situació immunològica deprimida o de 
malaltia persistent. Un hipotètic efecte de vasos comunicants, amb quadres d’infeccions 
successives i/o coinfeccions (grip i COVID19), que derivaria en pacients més greus i més 
hospitalitzacions i de més llarga durada.

Dempeus en aquesta situació que, com a mínim no serà una estació gripal normal quant 
a referències anteriors, des del COILL fem una crida a la vacunació de totes les in·
fermeres i infermers de Lleida, així com de la resta de col·lectius sanitaris, per evitar 
que els professionals esdevinguem un vector de contagi en els espais d’atenció sanitària i 
residencial. Hem d’incrementar la baixa ràtio de vacunació professional, que oscil·la entre el 
30 i el 50% segons el col·lectiu, i que ens allunya molt de les recomanacions internacionals 
de l’Organització Mundial de la Salut i l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) 
que fixa en un 75% la immunitat de grup. Un objectiu inajornable si volem preservar la 
salut de les persones que atenem, la de les nostres famílies i, no cal dir·ho, la nostra pròpia.

En aquest mateix sentit, us animem a fer pedagogia entre tots els treballadors i tre·
balladores de qualsevol sector i que accedeixen a l’entorn sanitari de forma quo·
tidiana, perquè prenguin consciència que també s’han de vacunar. 

Per últim, insistim en la promoció i seguiment de la campanya de vacunació contra 
la grip, entre els grups diana (població més vulnerable). Per a més informació, podeu 
consultar el document “Recomanacions de vacunació contra la grip. Campanya 2020·
2021”, de l’Agència de Salut Pública.

Moltes gràcies, cuideu·vos.

LA JUNTA DEL COILL
Lleida, 15 d’octubre de 2020
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SOBRE LA 
PROPOSICIÓ DE 
LLEI ORGÀNICA 

DE REGULACIÓ DE 
L’EUTANÀSIA

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida considera que l’exclusió de la 
infermeria de la Comissió d’Avaluació i 
Control, omet competències infermeres i 
rescindeix els drets de pacients i famílies

EL PASSAT 24 de novembre, el Congrés dels 
Diputats acollia la ponència sobre la Proposi·
ció de Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia 
(122/000020 de 31 de gener de 2020). Estem 
davant d’una qüestió que genera gran con·
trovèrsia i que s’hauria d’abordar amb vo·
luntat de consens social i, molt especial·
ment, el de les professions sanitàries, atès 
que la seva aprovació suposarà la seva inclusió 
en la cartera de serveis comuns del Siste·
ma Nacional de Salut.

Però, un cop més, infermeres i infermers 
ens veiem relegats a un segon pla, en una 
proposició de llei que recull una única vegada a 
la infermeria en la seva redacció i en qualitat d’ 
“informada”; ignorant la nostra presència 
en la Comissió de Control i Avaluació per 
a la prestació d’ajuda per morir i les garanties 
que cal observar en la seva aplicació.

La família tampoc té millor sort que, tot i tenir 
dues mencions, figura sempre com a subjecte 
passiu en un procediment summament delicat i 
que hauria de preveure components com·
passius envers totes les persones afectades per 
la decisió en qüestió.

En aquest marc tan poc favorable, el Col·
legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida 
(COILL) hem de, un cop més, alçar la veu i 
recordar als nostres governants que:

• La infermeria és una ciència de la salut i, 
com a tal, una veu autoritzada per a la pre·
sa de decisions que afecten els nostres pacients.
• Que el Codi d’Ètica de les infermeres i 
infermers de Catalunya, en el capítol Valors 
infermers i compromís ètic (secció Responsabi·
litat), dedica específicament quatre articles a la 
regulació de la professió en el procés de 
“Final de vida”:

(Article 27)  La infermera, en el marc de la 
legislació vigent, vetlla perquè en el procés 
de final de vida es respectin les creences i 
valors que han donat sentit a la vida de la 
persona atesa i perquè mori d’acord amb el 
propi ideal de bona mort.
(Article 28)  La infermera acompanya la per-
sona atesa en tot el procés de final de vida, 
li proporciona el màxim confort i benestar 
possible i procura facilitar el suport adequat 
a la família i/o persones significatives.
(Article 29)  La infermera té la responsabili-
tat de participar en la presa de decisions clí-
niques sobre el final de la vida amb l’equip 
de salut i la persona atesa o amb la família 
i/o persones significatives quan la persona 
atesa no pot decidir o així ho desitja. És 
especialment important que aporti la seva 
valoració professional davant les decisions 
relacionades amb l’adequació i/o limitació 
de l’esforç terapèutic, el rebuig al tracta-
ment i la sedació. 
(Article 30) La infermera vetlla, en el marc 
de la legislació vigent, perquè es respecti 
la planificació anticipada de decisions sani-
tàries o les voluntats anticipades, en el cas 
que la persona atesa així ho hagi expressat 
i/o disposat.

Tots aquests valors ètics que regeixen la nostra 
professió són fruit de la capacitació i experi·
ència en la cura de les persones, també en 
la fase de final de vida. Per això, no deixa de 
sorprendre’ns que el capítol III sobre “Procedi·
ment per a la realització de la prestació d’ajuda 
per morir” (article 8, punt 1) de la proposició, 
disposi que “Una vez recibida la solicitud de 
prestación de ayuda para morir a la que se re-
fiere el artículo 5.1.c), el médico o la médica 
responsable en el plazo máximo de dos días, 
una vez verificados que se cumplen los requisi-
tos previstos en el artículo 5.1, a), c) y d), reali-



zará con el o la paciente solicitante un proceso 
deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades 
terapéuticas y resultados esperables, así como 
sobre posibles cuidados paliativos, asegurán-
dose de que comprende la información que se 
le facilita”. L’omissió de la figura de la infermera 
en l’esmentat article:
• Omet competències professionals, que 
rescindeix exclusivament al metge o la metges·
sa responsable, obviant els nostres coneixe·
ments sobre àmbits tan propis com són 
les cures pal·liatives.
• Restringeix els drets recollits en la Carta 
de drets i deures de la ciutadania en relació 
amb la salut i l’atenció sanitària de 2015, 
en el seu capítol 5 (“Autonomia i presa de deci·
sions”, que recull i posa en valor el Document 
de voluntats anticipades), perquè minva l’ac·
cés a la informació de pacients i familiars.

En aquest sentit, i a favor de la qualitat assis·
tencial del pacient, el COILL considera impres·
cindible millorar la proposició i establir el 
caràcter multidisciplinari de la Comissió 
d’Avaluació i Control que ha d’incorporar 
diversos professionals sanitaris per oferir visió 
holística del pacient, com són la infermera, el 
psicòleg/oga, el treballador/a social o altres, a 
més del metge/essa.

Pel que fa a la delimitació de l’àmbit de presta·
ció de l’ajuda per morir que, un cop aprovada 
s’incorporarà a la cartera de serveis del Sistema 
Nacional de Salut per garantir el seu finança·
ment públic, les infermeres i infermers de 
Lleida sol·licitem que es restringeixi als 
centres de salut públics i concertats per 
evitar la proliferació d’activitats lucratives 
entorn d’aquest dret.

En resum, considerem que aquesta és una 
proposició de llei que aborda una situació de 
màxima complexitat i, com a tal, requereix una 
major participació de la infermeria en les deci·
sions i consensos. Una disjuntiva que superpo·
sa valors ètics, drets i procediments que 
afectaran l’exercici de la nostra professió 
i el futur dels nostres pacients.[]
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“Tampoc té millor sort 
que, tot i tenir dues 
mencions, figura sempre 
(en la Proposta de Llei) com 
a subjecte passiu en un 
procediment summament 
delicat i que hauria de 
preveure components 
compassius envers totes 
les persones afectades per 
la decisió en qüestió.

[Sobre la família]
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ESTRELLA 
MARTÍNEZ, 

NOVA DEGANA 
DEL CONSELL 
DE COL·LEGIS 

D’INFERMERES 
I INFERMERS DE 

CATALUNYA

Miquel Àngel Calderó, del COILL, 
assumeix la secretaria del CCIIC.

EL CONSELL de Col·legis d’Infermeres i Infer·
mers de Catalunya (CCIIC) va nomenar la nova 
degana, càrrec que va a mans d’Estrella Mar·
tínez Segura, actual directora d’infermeria de 
l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Així doncs, i des del passat mes de setembre, 
Martínez es col·loca al capdavant de les més de 
45.000 infermeres que exerceixen a Catalunya, 
després que el CCIIC aprovés el caràcter rotatori 
del càrrec –entre els quatre col·legis de Barcelo·
na, Girona, Lleida i Tarragona– i per un període 
de dos anys, sent la primera degana de les Ter·
res de l’Ebre (CODITA), des de la constitució del 
Consell el 1983.

Estrella Martínez és doctora en Infermeria, 
Màster en Ciències de la Infermeria i Màster en 
Gestió de Cures Infermeres. Ha estat infermera 
d’Urgències, supervisora d’Urgències i adjunta 
en RH i Desenvolupament d’Infermeria a l’Hos·
pital Verge de la Cinta de Tortosa, on actual·
ment és la directora d’Infermeria. Professora 
associada a la Universitat Rovira Virgili (URV) 
al Campus Terres de l’Ebre, des de l’any 2012, 
és membre de la Junta del Col·legi Oficial d’In·
fermeres i Infermers de Tarragona (CODITA). A 
més, forma part del Grup Nacional de Triatge 
de la SEMES (Sociedad Española de Medicina 
de Urgencias y Emergencias).

El Plenari del CCIIC queda encapçalat per la 
mateixa degana, Cristina Montero Parés com 
a vicedegana; Miquel Àngel Calderó Solé –se·
cretari de la Junta del COILL– com a secretari 
i Núria Fabrellas Padrés com a tresorera. Entre 
els consellers, Montserrat Duch Clavé, en re·
presentació de les infermeres i infermers col·
legiades de Lleida.[]

MILLORS CONDICIONS 
LABORALS PER A LA 
INFERMERIA 

Compareixença al Parlament

El CCIC va comparèixer el passat 23 d’octubre, 
davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció 
i Reactivació Socials i Econòmiques del Parla·
ment de Catalunya per demanar que es millorin 
les condicions laborals de les infermeres i que 
s’augmenti la seva presència als llocs on es pre·
nen les decisions.

Davant de diputats de tots els grups parla·
mentaris i acompanyada de representants dels 
col·legis professionals de metges i de fisiotera·
peutes, la degana del CCIIC, Estrella Martínez, 
va destacar que “les infermeres hem estat vitals 
en la pandèmia de la COVID19 i creiem que 
ho serem durant els grans reptes assistencials 
futurs”.

La degana va parlar sobre el sobreesforç que 
estan fent les infermeres durant la crisi sanità·
ria, a causa de la falta de personal. En aquest 
sentit, Martínez va fer notar que les ràtios d’in·
fermeres al nostre país es troben entre les més 
baixes d’Europa. 

A continuació, va proposar als grups parlamen·
taris “redefinir el model assistencial, tenint en 
compte àmbits de responsabilitat professional, 
d’acord ambl principi de col·laboració interdis-
ciplinària, el reconeixement i l’exercici autònom 
de la professió infermera”. 

Finalment, va reclamar que es potenciï el lide·
ratge infermer en cures i que es consolidi una 
Direcció General de Cures Infermeres al Depar·
tament de Salut.[]
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EL MEMORIAL 
LLUÍS COMPANYS 
DE LA FUNDACIÓ 
JOSEP IRLA, PER 
A INFERMERES I 

LLEVADORES

El guardó distingeix el Consell 
de Col·legis d’Infermeres i Infermers 

de Catalunya (CCIIC) i l’Associació 
Catalana de Llevadores (ACL).

LA FUNDACIÓ JOSEP IRLA va decidir atorgar 
enguany el Memorial Lluís Companys 2020, 
únicament a nivell col·lectiu, a aquelles entitats 
que hagin destacat per la seva tasca en un any 
tan excepcional i complex, marcat per la pan·
dèmia.

Així doncs, coincidint amb l’Any Internacional 
de la Infermera i la Llevadora, declarat per l’Or·
ganització Mundial de la Salut, i l’actual emer·
gència provocada per la pandèmia, la Fundació 

ha reconegut les iniciatives i bones pràctiques 
en salut comunitària, de proximitat i transversal 
d’ambdues entitats.

D’una part, el Consell de Col·legis d’Infermeres 
i Infermers de Catalunya (CCIIC), com a repre·
sentant de la gran majoria de la professió in·
fermera de Catalunya que, conjuntament amb 
la resta de professionals sanitaris i durant els 
moments més àlgids de la crisi sanitària de la 
COVID·19, “ha dedicat tots els esforços hu-
mans possibles a evitar que el sistema sanitari 
col·lapsés i ha tractat els pacients amb professi-
onalitat i dignitat”, recull el veredicte.

De l’altra, l’Associació Catalana de Llevadores 
(ACL), per la seva defensa i reconeixement de la 
professió, moltes vegades invisibilitzada a cau·
sa de la seva feminització. La seva contribució a 
la definició d’estratègies per promoure la millo·
ra de la salut sexual i reproductiva de les dones 
i les famílies “ha estat una peça clau per donar 
suport de qualitat a les persones embarassades 
durant l’embaràs, el part i el postpart”, han 
manifestat els membres del Jurat.

Amb motiu de les restriccions de les activitats, 
la Nit Irla, vetllada d’entrega dels guardons, va 
ser telemàtica i es va emetre el 2 de desembre, 
a través del canal de YouTube de l’entitat.[]

FOTO © FUNDACIÓ JOSEP IRLA
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LES INFERMERES 
SOM LES 

RESPONSABLES 
DE REALITZAR 

LES PCR

El Plenari del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya 

(CCIIC) s’adhereix al posicionament del 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 

de Barcelona (COIB), “Les infermeres són 
les responsables de realitzar les PCR”.

ELS QUATRE COL·LEGIS catalans d’infermeres i 
infermers –Barcelona, Girona, Lleida i Tarrago·
na– van publicar el següent manifest el passat 
14 d’octubre:

“En relació amb la polèmica que s’ha generat 
durant les darreres setmanes sobre l’obtenció 
de mostres per al diagnòstic de la COVID-19, 
mitjançant reacció en cadena de la polimera-
sa (PCR) per part dels tècnics en cures auxiliars 
d’infermeria (TCAI), determinem que les in-
fermeres són les responsables de dur a terme 
aquest procediment.

En cas que sigui necessari, les infermeres poden 
delegar la realització del frotis nasofaringi als 
TCAI, sempre que aquests professionals hagin 
rebut la formació adient i es comprovi que te-
nen els coneixements adequats. En qualsevol 
cas, la responsabilitat de l’obtenció de la prova 
sempre recau en la infermera, donat que es pot 
delegar l’autoritat però mai la responsabilitat, 
que és indelegable.

Les infermeres responsables de la realització del 
procediment també han de tenir els coneixe-
ments, les habilitats i les capacitats per poder 
determinar quan està indicat dur-lo a terme, de 
quina manera s’ha de fer i en quines circums-
tàncies es pot delegar la seva realització a un 
altre professional.

La PCR és una tècnica que permet amplificar un 
fragment d’ADN o ARN present en una mostra, 
de manera que fa possible detectar de manera 
precisa la infecció provocada per virus o altres 
microorganismes. La PCR permet diagnosticar 
si una persona està infectada pel virus que pro-
voca la COVID19, el SARS-CoV-2. L’obtenció de 
la mostra es fa fregant un bastonet per l’interi-
or del nas i per la gola. Els resultats poden trigar 
entre 24 i 48 hores.

La prova està indicada per descartar o confirmar 
el contacte amb el virus, segons els símptomes 
compatibles amb la COVID-19, per fer cribrat-
ges a centres escolars o en grups esportius o bé 
per fer cribratges poblacionals per identificar 
persones infectades asimptomàtiques.

La PCR, com qualsevol altra prova diagnòstica, 
és una eina de suport que complementa sem-
pre la valoració d’un professional. La infermera 
pot indicar la realització de la PCR, tenint en 
compte les indicacions establertes, adaptant-les 
a les circumstàncies de cada persona i la fase de 
la pandèmia del moment”.[]
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EL CCIIC CELEBRA 
ELS AVENÇOS 

EN PRESCRIPCIÓ 
INFERMERA PER 

AL TRACTAMENT 
DE FERIDES, TOT I 
QUE CONSIDERA 

INSUFICIENTS 
ELS FÀRMACS 
INCLOSOS EN 

LA GUIA

La Resolució de la Direcció General de 
Salut Pública, per la qual es valida la 

«Guia per a la indicació, ús i autorització 
de dispensació de medicaments 

subjectes a prescripció mèdica per part 
de les/els infermers/es de: Ferides», 

recollida al BOE del 29 d’octubre, no 
recull la totalitat de medicaments 

proposada per la Comissió d’Expertes 
de Consell de Col·legis d’Infermeres i 

Infermers de Catalunya.

Els col·legis catalans advoquen per una 
ampliació del capítol de medicaments 
que garanteixi l’autonomia de la cura 

infermera en l’abordatge de ferides 
cròniques i úlceres per pressió.

EL CONSELL de Col·legis d’Infermeres i Infer·
mers de Catalunya (CCIIC) ha rebut de bon grat 
la disposició del Ministerio de Sanidad, sobre 
la validació de la «Guia per a la indicació, ús 
i autorització de dispensació de medicaments 
subjectes a prescripció mèdica per part de les/
els infermers/es de: Ferides», a proposta de la 
Comissió Permanent de Farmàcia del Consell 
Interterritorial de Sistema Nacional de Salud i 

recollida en el BOE del passat 29 d’octubre. Un 
“gran avenç per a la professió” segons la màxi·
ma representació de la infermeria catalana que, 
després d’anys de lluita, veu materialitzada una 
reivindicació històrica com és la competència 
de prescripció infermera.

Tot i això, el Consell lamenta que el protocol de 
dispensació arribi “retallat” pel que a fàrmacs 
subjectes a indicació es refereix i que no s’hagin 
inclòs la totalitat de medicaments proposats 
per la Comissió d’Expertes del CCIIC. “El trac·
tament de les ferides cròniques i de les úlceres 
per pressió (UPP) és un dels àmbits d’expertesa 
de la cura infermera. Els nostres coneixements 
es basen en l’evidència científica i som grans 
coneixedores de les tècniques i recursos per al 
seu maneig. No té sentit que s’hagin ignorat 
fàrmacs que fem servir habitualment i que sa·
bem indispensables per millorar la qualitat de 
vida dels nostres pacients”, han manifestat 
fonts de l’organització col·legial.

Així doncs, amb el desig que el Ministerio pu·
gui contemplar una ampliació de la relació de 
medicaments subjectes a prescripció, “les infer·
meres i infermers dels col·legis de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona quedem a l’espera de 
l’adaptació de la Guia al marc català, per poder 
començar a exercir aquesta competència”.[]

FOTO © BANC IMATGES INFERMERES
AUTORS: ARIADNA CREUS I ÀNGEL GARCÍA
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les visites que 
acudeixen al CUAP 

són gestionades i 
solucionades per 

infermeria”
L’EQUIP D’INFERMERIA DEL CUAP 

PRAT DE LA RIBA: AUTÒNOM I AMB 
RESPONSABILITATS PRÒPIES

text Sara Bobet 

foto MISSATGES
CUAP PRAT DE LA RIBA
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té una plantilla fixa de 23 persones. Un equip 
que es reforça els caps de setmana i els dies 
festius amb personal d’infermeria de les Àre·
es Bàsiques de Salut, en torns de matí i tarda, 
tant per atendre usuaris adults (3 infermeres al 
matí i 3 a la tarda), com pel servei de pediatria 
(2 infermeres durant tot el dia). A més, dilluns 
i dimecres hi treballen dues professionals de 
la infermeria que gestionen el servei de cures 
complexes. 

El volum de treball d’infermeria al Prat de la 
Riba és molt important, sent un dels centres on 
les infermeres tenen més autonomia i respon·
sabilitats. El nivell d’autogestió és altíssim, ja 
que més d’un terç de les visites que acudeixen 
al CUAP són gestionades i solucionades per 
infermeria que té responsabilitats pròpies i re·
alitza tasques de manera autònoma (com per 
exemple, el 90% de les sutures del centre les 
fa infermeria).

Un equip cohesionat encapçalat per en Jordi 
Farré Rubies, adjunt a la direcció del CUAP des 
de fa 14 anys i cap d’infermeria amb qui la re·
vista INF conversa.

entrevista
Quins serveis es donen actualment al 
CUAP Prat de la Riba? Continua prestant 
el d’atenció de ferides complexes? Els ser·
veis que es donen al centre són els propis d’ur·
gències. El que més fem són cures de ferides 
i cremades, sutures, embenats i guixos, admi·
nistració de medicació oral, i.m. i e.v., nebulit·
zacions, educació sanitària; tant al centre com 
a domicilis. Dilluns i dimecres, de les 9 hores 
a les 15 hores, les infermeres Sandra Alexan·
dre i Carme Marquilles fan consulta de ferides 
complexes.

Hi ha algun programa específic del CUAP 
Prat de la Riba? El programa que s’utilitza és 

el propi dels CUAPs. El full CUAP per escriure a 
la història clínica (HC), tant el personal facul·
tatiu com el d’infermeria. També s’utilitza, per 
part d’infermeria, el full de gestió demanda.

Com heu afrontat des d’infermeria la pan·
dèmia de la COVID19 i quina és la situació 
en aquest moment? He de dir que el grup 
del CUAP ha afrontat la pandèmia d’una ma·
nera exemplar. S’ha realitzat “autocobertura” 
dels companys que es van destinar a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) i dels 
que estaven de baixa. S’han fet hores i més 
hores sense queixar·se en cap moment. Voldria 
assenyalar que, tot i la manca de material i la 
precarietat en què vam treballar els primers 
mesos, només hi ha hagut un cas de baixa per 
la COVID19 (un metge). Hi ha hagut dues bai·
xes infermeres però per altres causes. Aquestes 
xifres donen una idea de les mesures de pre·
caució que s’han pres en tot moment.
Actualment (a data d’octubre), el personal està 
esgotat. Molts són de fora de Lleida i no han 
pogut viatjar a la seva terra per veure els seus 
familiars, sigui per temes de feina o restricci·
ons. Per tant, el personal acumula moltes hores 
a l’esquena i falta de vacances per poder des·
connectar. Cal dir que, des de l’octubre, funcio·
na el CUAP 24 hores. Un projecte molt esperat 
i desitjat des de fa molts anys i que, en el cas 
de la infermeria, ha fet que s’hagin incorporat 
cares noves. Tot plegat, i malgrat el moment 
que vivim, ens porta a afrontar el projecte amb 
moltíssima il·lusió i ganes de tirar·lo endavant.

Quins canvis ha introduït la pandèmia en 
la pràctica clínica diària i en el protocol 
d’atenció? El principal canvi, i el més impor·
tant, és el doble circuit: respiratori i no respi·
ratori. En arribar, el triatge deriva l’usuari cap 
a un dels dos circuits. Això ha fet que s’hagin 
hagut d’adaptar protocols, material, mesures 
de precaució i circuits. En definitiva, ha estat 
un canvi de mentalitat que, cal dir, ha estat as·
sumit de forma extraordinària pel personal.

Quantes infermeres hi havia al dispositiu 
especial per la COVID19 (carpa exterior) 
i en què consistia la seva feina? La carpa 
exterior es va utilitzar a l’estiu, moment en què 
les condicions pels pacients eren més favora·
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durs a causa de la calor que vam passar dins 
la carpa (vaig haver d’adaptar franges horàries 
per evitar deshidratació i esgotament del per·
sonal). Després hi havia els Gestors COVID que 
actuaven com a rastrejadors. D’altra banda, al 
CUAP s’ha incorporat una plantilla de 10 per·
sones que treballen en torns de matí i tarda. 
El personal sanitari treballa dins el centre (per 
les condicions ambientals i estructurals pels 
pacients) on tenim dividit el CUAP en respira·
tori (zona bruta) i no respiratori (zona neta). 
La carpa exterior de suport, que es trobava al 
carrer Salmerón, es va desmantellar al mes de 
novembre.

El CUAP Prat de la Riba, abans l’Ambula·
tori de Lleida, ha viscut diferents etapes 
al llarg de la seva llarga història. Pots 
explicar alguna cosa de l’evolució de 
la infermeria al centre en tots aquests 
anys? Has viscut alguns dels canvis més 
recents? La història de la meva família està 
lligada a la infermeria. La meva àvia va ser 
cap d’infermeres al Front i a hospitals du·
rant la Guerra Civil espanyola. El meu pare 
era també infermer i va treballar al SOU (an·
tecedent del CUAP), just en el mateix edifici 
on treballo ara. Quan era petit, em passava 
hores i hores acompanyant el meu pare a les 
guàrdies. Podríem dir que jo he crescut amb 
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el centre o que el centre m’ha vist créixer. En 
acabar els estudis d’infermeria vaig treballar 
com a infermer de consultes a l’Ambulatori, 
quan era un CAP d’especialistes. Després vaig 
treballar al SOU i quan es va crear el CUAP, 
fa 18 anys, vaig entrar a formar part de la 

plantilla (en aquell moment érem 6 infermers 
i infermeres). Ara fa 14 anys que ocupo el 
càrrec d’Adjunt a la Direcció del CUAP. Des 
del passat mes d’octubre, amb la creació del 
CUAP 24 hores, hi ha una plantilla estable de 
23 infermeres.[]

“El principal canvi que ha introduït 
la pandèmia és el doble circuit: respiratori 
i no respiratori. En arribar, el triatge deriva 
l’usuari cap a un dels dos circuits”



22  inf  DESEMBRE  2020

ca
p

L’EDIFICI
L’edifici del CUAP Prat de la Riba té 
molts anys d’història. Es va comen·
çar a construir el 1949 i va obrir 
portes quatre anys més tard, el 3 
de febrer de 1953, per ser la seu 
de l’”Instituto Nacional de Previ·
sión”; un organisme de protecció 
social creat a principis del segle 
XIX. Amb els anys va passar a ser 
l’ambulatori Miguel Blasco Vila·
tela; primer Centre d’Atenció Pri·
mària de la ciutat de Lleida. El pas 
del temps va fer que se’l conegués 
simplement com l’”Ambulatori” 
que, progressivament, va anar 
acollint les consultes de metges es·
pecialistes en traumatologia, der·
matologia, otorrinolaringologia, 
cardiologia, oftalmologia, endocri·
nologia, cirurgia, tocoginecologia i 
reumatologia.

A partir del 2013, ja amb 60 anys 
d’història, les consultes d’espe·
cialitats es van anar traslladant a 
l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova (HUAV) i va seguint fun·
cionant com a CAP. La seva funció 
es va ampliar per atendre les ur·
gències entre les 20 i les 8 hores, 
de dilluns a divendres, i les 24 ho·
res els caps de setmana. Amb el 
temps, l’atenció es va anar ampli·
ant i es van assumir les urgències 
dels CAPs des que es va implantar 
l’horari d’estiu als centres d’aten·
ció primària. Des del 5 d’octubre 
d’aquest 2020, el CUAP Prat de 
la Riba ofereix servei les 24 hores, 
cada dia de la setmana. A més, 
l’equipament centralitza l’atenció 
a la ciutat de Lleida d’aquelles per·
sones que presentin simptomato·
logia compatible amb la COVID19 
que s’ha complementat amb la 
tasca dels Gestors Covid situats a 
la carpa exterior annexa, desman·
tellada el passat novembre.



EQUIP INFERMERIA 
DEL CUAP PRAT 
DE LA RIBA

J. JORDI FARRÉ. Adjunt direcció
SÍLVIA SOLIS. Referent Qualitat
LIDIA CARULLA Referent laboratori 
ISABEL RUIZ. Referent laboratori
JÚLIA NAVARRO. Referent ferides
VENTURA ESPONA. Referent ferides
ROSA ESCRIBÀ. Referent MTS (fixa)
TERE REAL. Referent e·cap (fixa)
ELI JAVIERRE. Referent formació (fixa)
VERONICA AMBRONA. Gestora casos
NATALIA CAIRÓ. Referent vacunes.
ESTHER HILL.

Amb la creació del CUAP 24 hores, s'han 
incorporat 10 professionals més:

ITZIAR MELENDO
TAMARA GUTIÉRREZ
JORDI SABANÉS
AGUSTÍN ORTEGA
ANDREA GATEU
DANAE MONTAÑÉS
MARI CARMEN GRACIA 
SÍLVIA ALVAREZ
SONIA BRAVO
SONIA MUNTÉ
VERÓNICA FONTBUTE
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Santisteve ha rebut de la seva mare, n’hi ha un que li 
ha quedat gravat: “No s’ha de perdre la humanitat, ni 
el somriure”. Amb aquesta premissa, Santisteve porta 
quinze anys exercint la infermeria, pràcticament sempre a 
l’Hospital Universitari de Santa Maria on va entrar després 
de finalitzar els seus estudis a la Universitat de Lleida i 
passar, breument, per les clíniques l’Aliança i Montserrat.

text Sara Bobet 

MISSATGEs

LA NÉTA: SALLY 
SANTISTEVE LOSTES 

La idea de la Sally Santisteve era ser metgessa. L’am·
bient familiar la va portar a escollir una professió del 
camp sanitari, però, com que no va poder entrar, va 
començar els estudis d’infermeria. Després d’un any i 
amb la possibilitat d’entrar a la Facultat de Medicina, 
la Sally va tenir clar que ella volia ser infermera. “De la 
meva mare he après l’amor i la dedicació per la pro·
fessió”, diu, “tenia clar que era molt sacrificat per les 
guàrdies o treballar el cap de setmana, però jo sempre 
he vist que la meva mare venia contenta de treballar i 
això em demostrava que valia la pena”.

  NO S’HA DE PERDRE MAI LA 

HUMANITAT
NI EL SOMRIURE



nissaga inferm
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SALLY SANTISTEVE
Des de ben petita va viure el món de la salut a 
casa seva a través de la seva mare i el seu avi. 
Ells la van introduir, sense voler, en la cura dels 
altres. Era l’ambient que es respirava a casa. 
De fet, un dels seus records de la infància la 
transporten a casa de l’avi, ella espiant des de 
la cuina i veient com el seu avi posava injecci·
ons a la gent que venia a casa. I és que aquesta 
nissaga infermera va començar amb en Lázaro 
Lostes, mestre i “practicant” que va exercir més 
de quaranta anys a Alcoletge. 

  NO S’HA DE PERDRE MAI LA 

HUMANITAT
NI EL SOMRIURE



26  inf  DESEMBRE  2020

nis
sa

ga
 in

fe
rm

er
a La Sally té paraules també pel seu avi de qui 

té molts bons records vinculats a la professió, 
especialment quan venia gent a casa per po·
sar·se una injecció i ella espiava des de la cuina. 
I és que la seva infància va estar marcada per la 
infermeria. Des de ben petita trobava que “era 
genial que la mare fos infermera perquè ens 
podia curar a casa i no havíem d’anar a l’hospi·
tal. Fins i tot ens posava les vacunes!”

El record que guarda de la professió de la seva 
mare és molt positiu. “Quan era més petita”, 
comenta, “recordo passar matins de cap de 
setmana esperant·la al cotxe, amb el meu pare 
i la meva germana, mentre ella feia domicilis”. 
Tot i que en aquell moment no li feia molta grà·
cia, ho tenia molt assumit perquè era la rutina i 
era part de la seva vida. Sí que recorda que, de 

vegades, es posava nerviosa quan la seva mare 
estava de guàrdia i havia de sortir de casa a la 
nit per alguna urgència. 

Parlar amb la seva mare de temes de feina sem·
pre ha estat quelcom habitual. “Fins que es va 
jubilar, ens demanàvem consells mútuament 
pràcticament cada dia i recordo que a la meva 
germana no li agradava gens que ho féssim a 
taula”, explica la Sally. 

“Encara recordo com m’ensenyava fotos de 
nafres de pacients per demanar·me opinió i 

EL PADRÍ: LÁZARO LOSTES GRÀCIA 
En Lázaro Lostes era mestre. Va tenir cinc fills i, per tirar·los endavant, a més 
de dedicar·se a la docència va decidir fer·se “practicant”. Per aquest motiu, va 
anar a Madrid i va opositar per treure la plaça d’Assistència Pública Domiciliària 
(APD) a Lleida. Així doncs, la vida professional d’en Lázaro transcorria al matí a 
l’escola d’Alcoletge, on era docent i, a la tarda, fent domicilis. Aquesta va ser 
la seva rutina diària durant quaranta anys. Quan es va jubilar, es va instal·lar a 
Lleida i va continuar atenent la gent. La seva vida va ser de dedicació als altres, 
una manera de ser que va transmetre als seus fills dels quals se sentia molt or·
gullós, especialment de les seves filles perquè una va voler ser mestra i, l’altra, 
infermera. Tot i que fa divuit anys que va morir, la voluntat de dedicar·se als 
altres ha seguit dins la família a través de la seva filla Charo i la seva néta Sally.

“La meva mare sempre m’encoratja 
quan tinc un dia gris”

SALLY SANTISTEVE 



LA MARE: 
CHARO LOSTES 
DOMPER 
La Charo Lostes (63) va viure molt 
d’aprop el món sanitari a través 
del seu pare. Precisament, ell 
l’encoratjava a que fos inferme·
ra quan fos gran. I així ho va fer. 
Va estudiar a l’Hospital de Santa 
Maria de Lleida i va treure’s la ti·
tulació d’Assistent Tècnic Sanitari 
(ATS). Era el 1978. Deu anys més 
tard i, per poder ser Diplomada 
en Infermeria, va fer un examen 
a Barcelona. Professionalment, es 
va iniciar a la “Casa de Socors” de 
la Creu Roja de Lleida, a l’Hospi·
tal Universitari Arnau de Vilano·
va i fent suplències a diferents 
ambulatoris. Després va opositar 
per treure una plaça d’Assistència 
Pública Domiciliària (APD) que va 
treure i la va portar al poble d’Al·
besa on ha treballat trenta·vuit 
anys, fins que es va prejubilar per 
motius de salut.
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“De petita 
punxava 
patates amb 
el meu pare 
per practicar”

CHARO LOSTES

mostrar·me com evolucionaven. Era una feina 
d’equip!”, rememora. Una de les coses que 
més valora de la seva mare és, quan té un dia 
dolent, ella l’encoratja i li dóna suport.

A la pregunta si la nissaga Lostes continuarà, 
la Sally respon que no ho sap. “Els nostres fills 
han de triar el seu camí. Aquesta professió és 
vocacional al 100% i, al meu fill, de moment, 
no li agraden gens els hospitals…”, diu la Sally.

CHARO LOSTES
Lostes recorda que els estudis eren molt dife·
rents dels actuals. “Eren més bàsics, amb més 
pràctiques que continguts teòrics. Des dels pri·
mers anys es feia classe teòrica al matí i pràcti·

ques a la tarda, o a l’inrevés, i la carrera durava 
tres anys”, comenta. “Els estudiants d’ara sur·
ten amb més informació i més ben preparats 
i, a més, tenen l’opció de completar la forma·
ció amb postgraus, màsters… Hi ha un ventall 
molt ampli per a especialitzar·se”, diu la Charo 
que ha vist com ha canviat el món de la in·
fermeria en tots aquests anys. Un canvi molt 
positiu i que ella qualifica com “abismal”. “Avui 
en dia la infermera té criteri propi i no depèn de 
cap metge per poder exercir la seva professió” 
“Tant en tècniques, com en investigació, mit·
jans físics i materials, la situació ha canviat ra·
dicalment”, explica la Charo. Per ella, la millora 
més destacable és l’autonomia de la infermera 
i, també, el treball en equip. Li dóna molt valor 
al fet de poder prescriure i que els estudis ara 
siguin un Grau universitari, la qual cosa implica 
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socialment. Si alguna cosa troba a faltar, però 
és el tracte més proper amb el malalt. “Els or·
dinadors ens allunyen d’alló que és realment 
important: el pacient”, manifesta. 

“A casa sempre s’ha parlat de sanitat”, diu la 
Charo. Els temes de sobretaula han estat sovint 
vinculats a aquesta professió, una feina que 
també la seva filla Sally ha triat. Una decisió 
que a la Charo Lostes la fa sentir realment or·
gullosa i que fa que la nissaga continuï. Ella 
sempre aconsella la seva filla com ho feia el 
seu pare. “Tinc el record de, quan era petita, el 
meu pare m’ensenyava a punxar i practicàvem 
amb patates”, rememora la Charo.[]

“Avui en dia la 
infermera té criteri 

propi i no depèn 
de cap metge per 

poder exercir la 
seva professió”

CHARO LOSTES
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La Sally Santiesteve ens explica com ha 
viscut la crisi sanitària provocada pel co·
ronavirus SARS·CoV·2

Quin era el teu lloc de treball abans de 
l’inici de la pandèmia de la COVID19? 
Abans de l’inici de la pandèmia treballava a 
consultes externes de Pneumologia de l’Hospi·
tal Universitari de Santa Maria. Porto la consul·
ta d’infermeria del pacient MPOC i del pacient 
amb Bronquiectàsies. Al març però, en esclatar 
la pandèmia, les consultes van tancar i em vaig 
incorporar a la planta COVID de l’hospital.

Com vas viure els inicis de la pandèmia 
a l’Hospital? Com definiries la situació en 
aquell moment? L’inici va ser horrible. Tothom 
tenia molta por d’aquest virus tan desconegut. 
Veiem que la gent ingressava amb un quadre 
respiratori, com els que havíem vist d’altres ve·
gades. En qüestió d’hores però, empitjoraven i 
molts, morien. No sabíem que fer per ells i va 
ser molt estressant. Les infermeres curem, cui·
dem i acompanyem i, en aquells moments, no 
podíem fer cap de les tres coses. El record que 
em queda d’aquells mesos és molt dolent. Vam 
patir molt pels malalts, pels familiars (els seus i 
els nostres) i no veiem el final del túnel.

Com us vau organitzar? Vam instal·lar una 
Unitat COVID a la segona planta. Era una uni·
tat tancada d’on ni sortia ni entrava ningú que 

no fos personal d’allí. Sempre hi havia el mateix 
personal treballant; tant metges, infermeres, 
auxiliars, zeladors, servei de neteja... A mesu·
ra que els dies anaven passant, l’hospital es va 
haver de reinventar i, pràcticament tots els llits, 
es van dedicar a pacients COVID. Només es va 
conservar intacta la planta de psiquiatria.

Has tornat al teu lloc inicial de feina. S’ha 
modificat l’atenció i la pràctica clínica? 
Ara per ara (data novembre), des del mes de 
juny, torno a portar les meves consultes de 
Pneumologia. Les visites són totes telefòniques 
i només passem visita presencial un dia al mes. 
És una llàstima, el pacient té la sensació que 
l’hem abandonat una mica. Molts no estan 
conformes amb aquesta nova dinàmica perquè 
troben a faltar el contacte amb el personal sa·
nitari, la qual cosa és totalment raonable. Les 
nostres vides i la forma de treballar a l’hospital 
s’ha vist totalment modificada i aquest canvi 
costa d’acceptar.

Aquesta experiència viscuda, t’ha canvi·
at com a infermera? Totalment. Després de 
viure en primera persona aquesta pandèmia et 
planteges moltes coses a la vida. Hi ha coses 
que abans eren molt importants i ara han pas·
sat a un segon pla. En canvi d’altres a les quals 
no els prestaves atenció, t’has adonat que són 
les més importants i les que de veritat t’omplen 
la vida.[]

entrevista
LA PANDÈMIA EN PRIMERA PERSONA
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PUERPERI A CASA
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PARIR EN 
TEMPS DE 
COVID
AMB

Anna Monsó
Llevadora Supervisora del Bloc 
Obstètric de l’HUAV

Annabel Fernández
Llevadora del CAP Cappont i 
vocal llevadora del COILL
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“El pell amb pell 
es fa de forma 

habitual en tots 
els parts”

text Sara Bobet MISSATGES
foto ©Arxiu HUAV / Annabel Fernández
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DES DEL PASSAT MES DE MARÇ, vivim en 
una situació excepcional. L’estat de pan·
dèmia per la COVID19 declarat per l’OMS, 
l’estat d’alarma que es va allargar no·
ranta·vuit dies o les restriccions que s’ha 
anat succeint i que encara vivim, ens han 
afectat en major o menor mesura. La in·
certesa, la preocupació o, fins i tot, la por 
afecten tothom, però en el cas de les do·
nes embarassades, són sentiments i sen·
sacions que poden viure’s d’una manera 
més intensa. Aquesta crisi sanitària ha 
obligat els hospitals a prendre una sèrie 
de mesures i realitzar una sèrie de canvis 
de manera immediata i en un temps rè·
cord per adaptar·se a la situació i garantir 
uns parts segurs. 

Per la seva banda, les llevadores han actuat 
ràpidament per adaptar·se amb l’objectiu de 
garantir la seguretat de les dones embarassa·
des. Com es pareix ara a l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) o com es fa el segui·
ment de l’embaràs en l’Atenció Primària. D’això 
parlem amb l’Anna Monsó, llevadora Supervi·
sora del Bloc Obstètric de l’HUAV, i amb l’An·

nabel Fernández, llevadora del CAP Cappont i 
vocal llevadora del COILL.

ANNA MONSÓ

L’Anna Monsó ens apropa a la realitat del part 
a l’hospital, on se segueixen els protocols que 
marca el CatSalut i que es van actualitzant pe·
riòdicament. Això permet garantir la seguretat 
de les dones i, si la mare és positiva COVID19, 
“els circuits estan separats”, diu Monsó que re·
memora les dificultats inicials per fer aquesta 
adaptació i “establir els nous circuits en una 
àrea que, en principi, no estava pensada per 
tenir dues zones separades”; o les dificultats a 
l’inici de la pandèmia per aconseguir EPIs, “un 
tema que actualment està ben resolt”.

L’ambient és de normalitat i es té cura perquè 
“la dona de part en curs o la que acudeix per 
urgències, pugui estar acompanyada per la 
seva parella; i el ‘pell amb pell’ es fa de forma 
habitual en tots els parts, excepte en aquells en 
què el nadó requereix una reanimació avança-
da. L’única diferència és que la mare ha de por-
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PART DE L’EQUIP DE LLEVADORIA DEL BLOC OBSTÈTRIC DE L’HUAV



expressa el seu temor a contraure la infecció 
durant l’hospitalització i, per això, moltes estan 
demanant que es posin en marxa els centres de 
naixements -cases de parts liderades per lleva-
dores- com la de l’Hospital de Martorell, la de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) que 
té previst obrir a principis de 2021 o les que 
ja existeixen a la majoria de països europeus. 
Aquestes unitats liderades per llevadores estan 
ubicades a un edifici adjunt de l’hospital o a 
una ala propera la planta d’obstetrícia o parito-
ri convencional. D’aquesta manera, les gestants 
que, cal recordar, són dones sanes, no haurien 
de transitar ni conviure amb persones malaltes, 
minimitzant així el risc de contagi”.

Els equips de llevadoria de l’Atenció Primària 
també han fet un gran esforç d’adaptació a la 
COVID19, garantint l’atenció des de l’inici de la 
pandèmia. “Al principi les visites es realitzaven 
de manera telefònica, per tal de fer un cribrat-
ge de les complicacions més prevalents de la 
gestació. Si sospitàvem que una dona podia te-
nir una complicació, la citàvem presencialment 
per a una valoració de la llevadora que és qui 
controla l’embaràs de baix risc. Actualment, to-
tes les visites de la gestació són presencials. Les 
dones acudeixen a la seva cita amb puntualitat 
i se les visita intentant disminuir el temps a con-
sulta. Les mesures de ventilació i desinfecció de 
l’utillatge i el mobiliari emprats es duen a ter-
me amb la màxima diligència, rigor i pulcritud. 
Quant als puerperis (o visites postpart), si es 
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star mascareta”, explica la supervisora del Bloc 
Obstètric de l’HUAV. Dins d’aquesta normalitat 
i pel que fa a l’alletament, Monsó fa incidèn·
cia que “no hi ha contraindicació, al contrari, 
s’aconsella donar-lo”.

A l’HUAV, els protocols d’alta també s’han 
adaptat a la COVID19 i “si no hi ha complicaci-
ons, la mare pot marxar a les 24 hores d’haver 
parit. En cas d’alguna complicació, o si hi ha 
factors de risc que requereixin estar unes hores 
més en observació, l’alta es donarà al cap de 
48 hores”, amb totes les garanties per mare i 
nadó”.

ANNABEL FERNÁNDEZ

L’Annabel Fernández ens explica el seguiment 
de l’embaràs que es fa des de l’Atenció Pri·
mària i aclareix algunes falses creences perquè 
“segons l’evidència científica actual, les ges-
tants no presenten més risc de contagiar-se o 
de presentar complicacions i símptomes greus 
pel SARS-CoV-2. Tanmateix, durant l’embaràs, 
hi ha un estat d’immunosupressió que pot aug-
mentar la susceptibilitat a infeccions víriques 
com aquesta. A la majoria de països del nostre 
entorn, han estat incloses al grup de risc mode-
rat (vulnerables clínicament) com a precaució”.

En aquest mateix sentit, i pel que fa a possibles 
transmissions entre la mare i el bebè, diu que 
“actualment no existeixen dades que indiquin 
una transmissió vertical (durant l’embaràs) del 
virus ni tampoc que augmenti el risc d’avor-
tament, part immadur o prematur. Per aquest 
motiu, es considera poc probable que, si la 
mare contreu la infecció, pugui causar anoma-
lies al nadó”.

Contràriament al que hom pugui pensar “no 
he notat un augment significatiu de la preo-
cupació de les mares per la infecció” –diu la 
vocal llevadora del COILL– “En general les do-
nes continuen estant preocupades pel moment 
del part. Actualment el seu neguit radica en el 
dubte de si podran estar acompanyades per la 
seva parella o no en aquest moment tan impor-
tant i vital. Així doncs, el que més els preocu-
pa és donar a llum soles. Alguna dona també 

“No existeixen dades 
que indiquin una 
transmissió vertical 
durant l’embaràs 
del virus ni tampoc 
que augmenti el risc 
d’avortament, part 
immadur o prematur”
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permet, s’ofereix la visita domiciliària (se-
gons la cartera de serveis de l’ASSIR), tot 
i que la majoria de les dones prefereixen 
acudir al CAP i sortir de casa si es troben 
bé”, puntualitza Fernández.

“Les gestants 
són dones sanes 
i no haurien 
de transitar ni 
conviure amb 
persones malaltes, 
minimitzant el risc 
de contagi”
Sobre les mesures preventives contra 
el SARS·CoV·2, la matrona del CAP de 
Cappont, recorda que “són les mateixes 
que les que ha de seguir població en 
general: rentat de mans, mesures d’aï-
llament respiratori (mascareta), distància 
física i evitar el contacte amb persones 
amb simptomatologia respiratòria”. A 
més, “també es recomana la vacunació 
contra la grip estacional –la qual es pot 
administrar durant tot l’embaràs i el pu-
erperi– i contra la tos ferina –al tercer 
trimestre–. Cal recordar també que no 
només existeix el SARS-CoV-2. Les em-
barassades han d’evitar contraure altres 
malalties infeccioses com per exemple: 
la toxoplasmosi, la listeriosi i la infecció 
per citomegalovirus, les quals sí que s’ha 
demostrat que poden causar problemes 
greus als fetus. Aquesta informació la 
dóna la llevadora d’Atenció Primària du-
rant la primera visita de l’embaràs. Per 
això ens plau que les dones reconeguin 
que la llevadora és la professional més 
accessible per a totes les embarassades 
en qualsevol moment de la gestació i 
més encara en temps de pandèmia”, 
clou Annabel Fernández.[]

LES DIFICULTATS EN L’INICI DE LA 
PANDÈMIA PER ACONSEGUIR EPIS 
ÉS “UN TEMA, ACTUALMENT, BEN 
RESOLT”, EXPLICA ANNA MONSÓ
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Premis Sanofi 
Pasteur, PER A LA 
INFERMERIA LLEIDATANA
LA INFERMERIA lleidatana ha rebut dos premis 
pels seus estudis i projectes en l’àmbit de la va·
cunació.

La primera guardonada 
és la infermera del CAP 
de Balaguer, Cristina 
García Serrano, que 
ha obtingut el Primer 
Premi a la Innovació en 
la Gestió de la Vacuna·
ció a l’Atenció Primària 
de Salut del 2020 en el 
marc de la tercera edi·
ció dels Premis Sanofi 
Pasteur·AIFICC·CAMFIC. 
El guardó reconeix l’es·
tudi “Determinació de la

vacunació i immunització en subjectes amb 
malaltia inflamatòria intestinal, després 
d’una intervenció informativa als profes·
sionals”. El treball de la Cristina García va 
comptar amb la col·laboració de les infer·
meres Pepi Estany i Glòria Mirada, així com 

de la Unitat de Suport a la Recerca de Lleida 
i la Fundació IDIAP Jordi Gol. El premi està 
dotat amb 3.000 euros i la certificació d’as·
soliment del premi.

D’altra banda, en els mateixos premis, les infer·
meres Meritxell Cunillera, Encarna Domènech i 
Mónica Guillén, de l’equip d’Atenció Primària 
de les Borges Blanques, s’han alçat amb el ter·
cer premi pel seu projecte de “Millora de la va·
cunació antigripal en les institucions adscrites a 
l’atenció primària”. El guardó està dotat amb 
2.000 euros i un certificat.

Els ‘Premis Sanofi Pasteur AIFiCC CAMFiC 
a la innovació en la gestió de la vacunació a 
l’Atenció Primària’ estan impulsats des de l’As·
sociació d’Infermeria Familiar i Comunitària 
de Catalunya (AIFiCC) i la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC); 
dues entitats que tenen, entre els seus objec·
tius, ser referents a Catalunya en el foment de 
la salut i prevenció de la malaltia, amb rigor 
científic, honestedat i transparència. La finali·
tat d’aquests premis és facilitar i fomentar el 
benchmarking d’experiències d’excel·lència en·
tre els equips d’atenció primària de salut i les 
persones o grups que treballen amb vacunes.[]
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ANÀLISI DE LA PROGRESSIÓ DE LA MALALTIA RENAL CRÒNICA 
EN PERSONES AMB DIABETIS MELLITUS: 

PERSPECTIVA CLÀSSICA VERSUS UNA NOVA VISIÓ

Resum del treball guardonat amb el 1r Premi 
XXVIII Premi Josep Maria Camps i Balagué d’Investigació 

d’Infermeria de Lleida (COILL, 2019)
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TÍTOL

“Anàlisi de la progressió 
de la malaltia renal 
crònica en persones 
amb diabetis mellitus: 
perspectiva clàssica 
versus una nova visió”

AUTORES

• Laura Paloma Fürstenheim Mileruda

• Gemma Amat i Camatsb

Filiación laboral a Infermera Especialista en Familiar i Comunitària. 
ABS Balaguer / b Infermera. ABS Balaguer

resum
Introducció. La Malaltia Renal Crònica (MRC) 
atribuïda a la Diabetis Mellitus (DM) es presen·
ta en el 20·40% dels pacients amb DM i és la 
principal causa de malaltia renal terminal. La 
visió clàssica i epidemiològica de la nefropatia 
diabètica contempla una progressió a mesura 
que passen els anys de patir la patologia. Ac·
tualment hi ha estudis que donen suport a una 
nova visió evolutiva que incorpora una possible 
reversió a la normoalbuminúria.

Objectius. Conèixer el perfil dels pacients amb 
MRC i DM tipus 2 (DM2) de la població d’estu·
di i analitzar la correlació entre el perfil renal i 
els anys d’evolució de DM2, així com l’edat en 
el moment del diagnòstic de DM2.

Metodologia. Estudi descriptiu transversal en 
una mostra inicial de 678 persones amb DM2 i 
MRC. Les variables utilitzades foren: sexe, edat, 
filtrat glomerular (FG), quocient albúmina/cre·
atinina (Q.A/C), MRC, DM2, anys d’evolució de 
la DM2, edat en el moment del diagnòstic de 
DM2. Es va fer servir la correlació de Pearson i 
la d’Spearman per a l’anàlisi de les variables. 
L’estudi va ser avaluat pel Comitè d’Ètica d’In·
vestigació de l’IDIAP JGol.

Resultats. El perfil de pacients estudiats fou 
home (57,8%), de 77,1 [±11,7] anys, diag·
nosticat de DM2 als 66,4 [±12,3] anys, i que 
ja portava 10,7 [±6,03] anys d’evolució de 
DM2. La mitjana de FG va ser de 52,0 [±17,6] 
ml/min i el Q.A/C fou de 188 [±420] mg/g. 
El 41,6% va ser diagnosticat de DM2 fa <10 
anys i el 53,8% entre 10 i 19 anys. Segons ca·
tegories de MRC, van destacar les prevalences 
a les categories G3a (22,16% en els de 10·19 
anys d’evolució i 17,01% en el grup de <10 
anys d’evolució). S’observà correlació signifi·
cativa entre el FG i els anys de diagnòstic de 
DM2 (coeficient ·0,106, p=0,011). En l’anàlisi 
amb l’edat de diagnòstic de la DM2, va existir 
correlació, tant amb el FG (coeficient ·0,308 
i p<0,001) com amb l’albuminúria (coeficient 
·4,15, p=0,01).

Discussió. El perfil d’edat de la població d’es·
tudi va concordar amb la literatura: es vincula 
la prevalença del dany renal a mitjanes d’edat 
avançada. Es va trobar una tendència en els 
valors de major albuminúria en els grups de 
menys anys d’evolució de la DM2, resultats 
que no es van confirmar en la significació esta·
dística. Sí va trobar·se significança estadística 
en la relació inversa entre el FG i els anys des 
del diagnòstic de DM2, és a dir: a més anys 
d’evolució de DM2, valors més baixos de FG. 
Aquest resultat descriu la visió clàssica de la 
MRC en DM2. També l’edat en la qual es va 
diagnosticar la DM2 va tenir un impacte en 
aquesta progressió renal: presentaren millors 
xifres de FG les persones amb diagnòstic de 
DM2 en edat més jove (independentment 
dels anys d’evolució de la DM2). Per tant, en 
aquest estudi, les correlacions entre l’albumi·
núria i l’edat en què es va iniciar el diagnòstic 
de DM2 aportaren evidència del patró clàssic 
de progressió renal. Les infermeres tenen una 
importància cabdal en el seguiment d’aquests 
pacients per tal d’alentir l’evolució d’alteració 
renal.

Paraules clau [DeCS]. Diabetes Mellitus 
[DeCS], Insuficiencia Renal Crónica [DeCS], Al·
buminuria [DeCS], Investigación en Enfermería 
[DeCS].

2020 DESEMBRE  inf  39

re
ce

rc
a

XXVIII PREMI JOSEP MARIA CAMPS I BALAGUÉ D’INVESTIGACIÓ D’INFERMERIA DE LLEIDA (COILL)



40  inf  DESEMBRE  2020

re
ce

rc
a

XXVIII PREMI JOSEP MARIA CAMPS I BALAGUÉ D’INVESTIGACIÓ D’INFERMERIA DE LLEIDA (COILL)

INTRODUCCIÓ
La malaltia renal crònica (MRC) és un proble·
ma de salut pública important (1,2). Una revisió 
sistemàtica basada en estudis poblacionals de 
països desenvolupats va descriure que, en in·
dividus majors de 30 anys, hi havia una pre·
valença mitjana del 7,2% (3). Segons dades de 
l’estudi EPIRCE (4), afecta aproximadament al 
10% de la població adulta espanyola i a més 
del 20% dels majors de 60 anys, amb un pos·
sible infradiagnòstic (5). En pacients seguits en 
Atenció Primària amb malalties tan freqüents 
com la hipertensió arterial (HTA) o la diabetis 
mellitus (DM), la prevalença de MRC pot arribar 
al 35·40% (6). 

La magnitud del problema és encara major te·
nint en compte l’increment de la morbimorta·
litat, especialment cardiovascular, relacionada 
amb el deteriorament renal. La MRC es consi·
dera la destinació final comuna a una constel·
lació de patologies que afecten el ronyó de for·
ma crònica i irreversible (5·8).

S’han descrit nombrosos factors de risc d’inici i 
de progressió de la MRC (7,9·12) on la coexistèn·
cia simultània és freqüent i potencia el dany. 
Diversos factors de risc tenen mecanismes fisi·
opatològics comuns, sent la proteïnúria i l’al·
teració del filtrat glomerular els més freqüents 
i importants. Aquests factors de risc poden 
ser (7,13·15): modificables (edat, sexe, raça, baix 
pes al néixer), comorbiditats potencialment 
modificables (HTA, DM, obesitat, dislipèmia, 
tabaquisme, hiperuricèmia, hipoalbuminèmia, 
malaltia cardiovascular), alteracions inherents a 
la MRC (anèmia, alteracions del metabolisme 
mineral, acidosi metabòlica), i finalment molè·
cules com la dimetilarginina asimètrica (ADMA) 
o l’FGF23 entre d’altres, associades a progres·
sió renal (16,17).

 La MRC en l’adult es defineix com la presèn·
cia d’una alteració estructural o funcional renal 
(sediment, imatge, histologia) que persisteix 
més de 3 mesos, amb o sense deteriorament de 
la funció renal; o un FG <60 ml/min/1,73 m2 
sense altres signes de malaltia renal. Les guies 
KDIGO han introduït els pacients trasplantats 
renals, sense importar el grau de fallada renal 

que presentin (18). Es consideren marcadors de 
dany renal:

• Proteïnúria elevada.
• Alteracions en el sediment urinari.
• Alteracions electrolítiques 
   o altres alteracions d’origen tubular.
• Alteracions estructurals histològiques.
• Alteracions estructurals en 
   proves d’imatge.

La gravetat de la MRC s’ha classificat en 5 
categories o graus en funció del FG i 3 cate·
gories d’albuminúria (Taula 1). L’albuminúria 
és rellevant en aquesta classificació atès que 
la proteïnúria destaca com el factor pronòstic 
modificable més potent de progressió de MRC 
(18·20). El deteriorament del FG és el característic 
dels graus G3·G5, i no és necessària la presèn·
cia d’altres signes de dany renal. No obstant 
això, en les categories G1 i G2 es requereix la 
presència d’altres signes de dany renal. Es trac·
ta d’una classificació dinàmica i en constant 
revisió (2,18·20).

Nombrosos estudis han mostrat que la pre·
sència d’albuminúria és un factor pronòstic 
clarament relacionat amb la mortalitat, esde·
veniments cardiovasculars i inici de diàlisi, tant 
en la població general com en els que pateixen 
DM, HTA, malaltia cardiovascular i MRC (21).

La MRC atribuïda a la diabetis es presenta en 
el 20·40% dels pacients amb diabetis i és la 
principal causa de malaltia renal terminal (22). 
Pel que fa a la DM2, la prevalença s’estima al 
voltant del 30% (22). A més a més, la nefropatia 
diabètica s’associa a un augment important de 
la morbimortalitat cardiovascular (23).

La visió clàssica i epidemiològica de la nefropa·
tia diabètica contempla una progressió a me·
sura que passen els anys de patir la patologia 
(24), així és com es va descriure en un primer 
moment l’aparició del deteriorament renal en 
les persones amb DM2. En la fase inicial, ano·
menada microalbuminúria (actualment albu·
minúria A2), es detecta una excreció urinària 
d’albúmina (EUA) per sobre de la normalitat 
(≥30 mg/g) a conseqüència del deteriorament 
de la membrana basal del glomèrul. La quan·
titat d’albúmina eliminada va augmentant 
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fins que s’arriba a detectar proteïnúria franca 
(≥300 mg/g, actualment anomenada albumi·
núria A3). En la fase més evolutiva, l’EUA eleva·
da s’associa amb la disminució del FG, preludi 
de la malaltia renal terminal (25·29).

Tot i que la majoria de pacients segueixen 
aquest patró evolutiu, aquesta visió tradicional 
de l’evolució natural de la nefropatia diabètica 
es posa en dubte en els últims anys (25,30). La 
visió més actual de la malaltia renal considera 
que pot existir una afectació renal fins i tot amb 
una EUA normal (albuminúria A1) si aquesta 
s’acompanya d’una hiperfiltració glomerular 
(categoria G1) com a conseqüència d’un aug·
ment del flux plasmàtic renal. 

Aquesta fase, que no és detectable amb els 
mètodes actuals de diagnòstic, és reversible si 
hi ha un control glucèmic correcte. Fins i tot en 
aquesta fase inicial, amb una EUA dins el rang 
de la normalitat, la quantitat excretada és, tan·
mateix, important. Un nivell més elevat d’EUA 
ja suposa un risc superior de desenvolupar una 
malaltia renal en comparació amb un pacient 
amb un nivell d’EUA més baix.

La segona fase evolutiva es defineix per la 
presència d’una EUA augmentada amb xifres 
iguals o superiors a 30 mg/g (microalbuminú·
ria en termes clàssics o albuminúria A2 en la 
terminologia actual). La visió clàssica conside·
rava que aquest estudi evolutiu no era rever·
sible. Actualment es disposa d’evidència sobre 
la seva possible reversió a la situació de nor·
moalbuminúria (albuminúria A1) (25,27). Aquesta 
reversibilitat de l’EUA de la fase A2 a l’A1 no 
és deguda a canvis histològics sinó més aviat 
a canvis hemodinàmics o endotelials derivats 
d’un bon control glucèmic, tensional i lipídic. 
La visió evolutiva més actual de la progressió 
de la nefropatia diabètica es pot observar a la 
Figura 1, on es representa: 

a) la regressió de microalbuminúria a 
EUA normal o de proteïnúria a microal·
buminúria;
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b) la progressió d’albúmina normal direc·
tament a malaltia renal terminal.

Aquesta nova visió de la progressió renal apor·
taria noves implicacions, com serien que l’ab·
sència de proteïnúria seria un marcador nega·
tiu de nefropatia diabètica atès que la regressió 
a normoalbuminúria emmascararia un dany 
renal subjacent (podent passar directament de 
normoalbuminúria a estadis avançats de malal·
tia renal terminal) (30). 

Valorar l’estadi evolutiu de les patologies cròni·
ques, en especial en pacients d’alt risc cardio·
vascular (MRC i DM) té un interès cabdal com 
a marcadors de risc de complicacions i de pro·
nòstic. El bon control analític de les persones 
amb diabetis (valors de glucèmia, de pressió 
arterial, nivells lipídics) s’apunta a la possible 
causa dels canvis fisiològics renals que poden 
ajudar a la reversibilitat del dany renal. 

És en aquest bon control on les infermeres 
tenen un paper protagonista (31,32) en el ves·
sant preventiu: tant en la secundària (detec·
tar precoçment la patologia renal en pacients 
diabètics) com en la terciària (detectar el risc 
de progressió i evitar complicacions). Però, a 
banda de poder influir en el millor control clínic 
d’aquestes persones, cal conèixer la tendència 
poblacional de progressió renal en base a altres 
factors no modificables com són el temps d’ex·
posició a possibles complicacions.

És per això que es planteja aquest estudi, amb 
la intenció d’estudiar el perfil de progressió re·
nal en els pacients amb DM2 que han iniciat 
patologia renal, segons l’edat en què van ser 
diagnosticats i els anys que porten sent dia·
bètics.

Estudis com aquest aporten informació per 
defensar la intensitat terapèutica a edats pri·
merenques de les malalties (33). És necessari 
incorporar la variable temps d’evolució de la 
DM com a factor pronòstic i d’evolució de la 
nefropatia diabètica i així marcar objectius de 
control més estrictes en l’inici del diagnòstic 
(26,33).

MATERIAL 
I MÈTODES
Es tracta d’un estudi descriptiu transversal rea·
litzat entre setembre de 2018 i febrer de 2020. 
La població d’estudi són totes les persones as·
signades a l’ABS Balaguer (23.456 persones) 
en el moment del tall. Els criteris d’inclusió a 
estudi són els següents:

a) Adults segons paràmetres organitza·
tius de l’ABS (>14 anys).
b) Persones que tinguin registrat algun 
diagnòstic CIM·10 de MRC i que pateixin 
també DM2 (34).
c) Persones diabètiques que compleixen 
criteris analítics de MRC però que no 
tenen fet el registre diagnòstic de MRC 
(criteris referenciats a la Taula 1: valors 
alterats en les dos últimes analítiques de 
Q.A/C ≥30 mg/g, i/o FG <60 ml/min). 
Amb aquest criteri d’inclusió s’intenta 
corregir l’infradiagnòstic de la MRC (35). 
En el cas de la DM2, no existeix infradi·
agnòstic en aquesta ABS, per tant, tots 
els pacients codificats són els esperats per 
a la població referenciada (detecció diag·
nòstica de DM2 del 102% segons quadre 
de comandament Khalix de l’ABS en el 
moment de l’estudi).

A la Figura 2 es detalla la composició final de 
la població d’estudi a partir de tots els criteris 
d’inclusió, essent aquesta de 678 persones.

No es va realitzar mostreig, la mostra final va 
ser tota la població d’estudi (n=678). Es van 
considerar pèrdues aquells pacients sense va·
lors analítics registrats o amb dades poc re·
cents (darrers 2 anys): les “n” valor per a FG 
de 582 pacients (96 pèrdues) i “n” valor per al 
Q.A/C de 462 pacients (216 pèrdues).



L’estudi posa de relleu 
la importància de l’educació 
sanitària i el paper de la 
infermera en tots els nivells 
de prevenció, per alentir 
la progressió de la 
nefropatia diabètica
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Les variables d’estudi van ser:
Dades sociodemogràfiques. Sexe i 
Edat.
Filtrat glomerular (FG). La taxa de 
FG s’utilitza per verificar la funcionalitat 
dels ronyons, és el càlcul aproximat de 
la quantitat de sang que passa a través 
dels glomèruls cada minut. Varia en fun·
ció de l’edat, el sexe i la mesura corporal. 
En adults joves, oscil·la entre 120·130 ml/
min/1,73 m2 (o 180 litres/dia/1,73 m2). El 
resultat s’expressa com a ml/min/1,73m2 
ja corregit per superfície corporal. El FG 
va disminuint amb l’edat a partir dels 
40 anys a un ritme aproximat de 10 ml/
min/1,73 m2/dècada (8,18). S’analitzà l’úl·
tim valor dels darrers dos anys. En el cas 
dels pacients diabètics no diagnosticats 
de MRC, es confirmà que tingués 2 valors 
alterats seguits (18).
Albuminúria. L’alteració de l’albúmina 
a l’orina s’ha d’identificar com a mínim 
en 2 de 3 determinacions, dins dels se·
güents valors: 

a) 30·300 mg/g (Q.A/C a mostra 
espontània d’orina, recomanant·se la 
primera orina del matí); 
b) 30·300 mg d’albúmina en orina 
de 24 hores; 
c) 20·200 μg/min en orina minutada; 
d) macroalbuminúria >300 mg 
d’albúmina en orina de 24 hores 
(8,26,36). 

Per a aquest estudi, s’analitzà el valor 
d’albuminúria a partir del Quocient Al·
búmina/Creatinina (Q.A/C) per la seva 
bona correlació amb els altres criteris de 
proteïnúria/24h (37). L’albúmina és una 
proteïna que es troba habitualment a 
la sang i la creatinina és un producte de 
rebuig que es troba a l’orina. El Q.A/C 
compara aquests dos productes a l’orina. 
S’analitzà l’últim valor dels darrers dos 
anys. En el cas dels pacients diabètics no 
diagnosticats de MRC, es confirmà que 
tingués 2 valors alterats dels últims tres 
valors registrats (18).
Malaltia Renal Crònica (MRC). Dismi·
nució de la funció renal, expressada per 
un FG estimat <60 ml/min/1,73 m2 o 
per la presència de dany renal de forma 

persistent durant al menys 3 mesos. Es 
considera dany renal quan hi ha alteraci·
ons histològiques a la biòpsia renal o pre·
sència de marcadors com albuminúria o 
proteïnúria, alteracions del sediment uri·
nari o en proves d’imatge. Dins d’aquest 
apartat s’hi inclouen els pacients amb 
Insuficiència Renal Crònica (IRC). Els pa·
cients amb IRC són aquells que tenen el 
FG <60 ml/min/1,73 m2 de forma per·
sistent durant al menys 3 mesos (8,26,36). 
Els estadis de MRC utilitzats són els de la 
Guia K/DOQI (38), adoptats per les socie·
tats espanyoles de Nefrologia i Medicina 
Familiar i Comunitària (8), amb les modifi·
cacions introduïdes per les guies de The 
National Institute for Health and Care 
Excellence (26).
Diabetis Mellitus tipus 2 (DM2). La 
DM pot ser diagnosticada segons els ni·
vells de glucosa al plasma o amb una pro·
va d’hemoglobina glicosilada (HbA1C) 
segons criteris diagnòstics de l’ADA (39). 
La progressió de la Nefropatia Diabètica 
no és similar en la DM2 i la DM1 (29). Atès 
la poca prevalença de pacients amb DM 
tipus 1 dins de la població d’estudi per 
poder extreure conclusions, s’exclouen 
aquests pacients (només hi havia 14 pa·
cients DM1 amb MRC registrada).
Anys d’evolució amb DM2. Número 
d’anys que fa que el pacient està diag·
nosticat de DM2, calculat a partir de l’any 
en què es va diagnosticar la DM2 i va ser 
registrada la data a la història clínica in·
formatitzada. Variable quantitativa dis·
creta amb nombres sencers.
Edat en el moment del diagnòstic de 
DM2. Edat del pacient en el moment en 
què se li va diagnosticar la DM2. Variable 
quantitativa discreta amb nombres sen·
cers.

Per a la gestió informàtica de les dades a trac·
tar estadísticament, es va confeccionar una 
base de dades manual (Excel) amb codi encrip·
tat del pacient per garantir el seu anonimat. 
Es va realitzar anàlisi de les variables categòri·
ques descrites a partir del càlcul de freqüències 
absolutes i relatives. Les variables numèriques 
s’analitzaren amb la mitjana ± la desviació 
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Hi ha hagut pèrdues de casos on no s’han tro·
bat dades analítiques recents (dels darrers 2 
anys d’estudi): un 14,1% no tenien resultat de 
FG i un 31,8% no el tenien del Q.A/C.

S’ha fet descripció del perfil renal segons els 
anys d’evolució de la DM2. A la Figura 3 tro·
bem la distribució del Q.A/C segons anys des 
del diagnòstic de DM2 amb major prevalença 
de micro i macroalbuminúria en els grups de 
menys anys d’evolució de la patologia (22,94% 
i 33,98% d’afectació del Q.A/C en els grups de 
<10 anys i entre 10·19 anys d’evolució respec·
tivament), enfront un 16,45% de no afectació 
en <10 anys i un 22,08% de no afectació en el 
tram de 10·19 anys d’evolució. En canvi en els 
DM2 de més anys d’evolució (≥20 anys), des·
taca la prevalença dels que no tenen afectació 
del Q.A/C (2,60%) per damunt dels que tenen 
micro o macroalbuminúria (1,95%).

A la Figura 4 trobem la descripció del FG se·
gons els anys de diagnòstic de la DM2, obser·
vant que en els pacients de molts anys d’evo·

típica. Les diferències entre grups es van es·
tudiar mitjançant les proves no paramètriques 
de Khi·quadrat per a variables categòriques i 
contrast de Kruskal·Wallis per a variables nu·
mèriques. Per fer l’anàlisi de correlacions entre 
les variables s’utilitzà els models de correlació 
d’Spearman i el model lineal de correlació de 
Pearson. Tot mitjançant el software estadístic 
R 3.6.1.

Les infermeres col·laboradores en la recollida 
de dades van ser informades dels objectius de 
l’estudi i de la metodologia de recollida de da·
des. Aquest estudi va obtenir l’aprovació pel 
Comitè d’Ètica i Recerca Clínica de l’Institut 
Universitari d’Investigació en Atenció Primària 
Jordi Gol (Codi CEIC P18/209).

RESULTATS
El perfil de pacients estudiats va ser home 
(57,8%) amb una mitjana d’edat de 77,1 
[±11,7] anys. La mitjana de FG fou 52,0 
[±17,6] ml/min/1,73 m2 i la mitjana de Q.A/C 
fou de 45,3 [±10,3] mg/g. La mitjana d’anys 
des del diagnòstic de DM2 va ser de 10,7 
[±6,0] anys, amb un 53,8% entre 10·19 anys, 
seguit d’un 41,6% de <10 anys i només un 
4,6% de ≥20 anys. La mitjana d’edat en el 
moment del diagnòstic de DM2 fou de 66,4 
[±12,3] anys (dades descriptives a la Taula 2).
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lució (≥20 anys) tenen percentatges similars 
d’alteració de FG entre les diferents categori·
es (G2: 1,37%; G3a: 1,72%; G3b1,37%; G4: 
0,86%). En canvi, en els grups de menys evolu·
ció de la DM2, destaquen les prevalences a les 
categories G3a (22,16% en els de 10·19 anys 
d’evolució i 17,01% en el grup de <10 anys 
d’evolució) amb un pic marcat en aquesta ca·
tegoria central.

Tot i que no s’ha trobat significança entre els 
anys de diagnòstic de DM2 i les variables d’in·
terès (FG i Q.A/C) amb el model de correlació 
de Pearson (p=0,066 i p=0,172), sí existeix 
relació estadísticament significativa amb el mo·
del lineal d’Spearman per al FG (Figura 5), amb 
un coeficient ·0,106 i una p=0,011.

En avaluar l’edat en què es va diagnosticar la 
DM2 i els valors de FG en el tall actual, s’ha 
trobat una correlació negativa entre l‘edat i 
el FG, per tant, a més edat en el moment del 
diagnòstic de DM2, pitjors valors de FG en el 
moment actual, amb un coeficient de ·0,308 
i p<0,001. Aquesta significació s’ha confirmat 

tant en el model de Pearson (Figura 6) com en 
el d’Spearman.

Pel que fa a la relació entre l’edat en el moment 
del diagnòstic de DM2 i els valors de Q.A/C ac·
tuals, també s’observa significança estadística 
amb una relació inversa, essent a major edat en 
el diagnòstic de DM2, valors actuals més baixos 
de Q.A/C. Això presenta un coeficient de ·4,15 
i una p=0,01 amb el model de Pearson (Figura 
7) i p<0,001 amb el model d’Spearman.

DISCUSSIÓ
La MRC és una entitat molt prevalent en la 
DM2, a Espanya s’estima que més del 35% dels 
pacients amb DM2 presenten alguna alteració 
d’albúmina o MRC (22). Però en aquesta pobla·
ció d’estudi s’han afegit pacients no diagnos·
ticats però que tenien MRC oculta, cosa que 
ha augmentat la prevalença de MRC a quasi la 
meitat dels pacients amb DM2 amb les impli·
cacions que això comporta en risc de mortalitat 
cardiovascular (increment d’un 17,8% en pre·
sència d’albuminúria i d’un 23,9% en alteració 
de FG) (29). 

Quasi un terç de la població d’estudi no tenia 
actualitzades les dades d’albuminúria en els 
seus paràmetres de control. Aquesta mancança 
en el seguiment del perfil renal d’aquests paci·
ents, contrasta amb les recomanacions de totes 
les guies d’actuació en el control dels pacients 
amb DM2 i MRC, on s’estipula una analítica de 
perfil renal anual com a mínim (18,23). 

La població estudiada es correspon pel que fa 
a les mitjanes d’edat amb el reportat per la li·
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teratura: es vincula la prevalença del dany renal 
amb l’edat (tant en pacients afectats de DM 
com no) (18,40,41).  En canvi, el sexe masculí és 
lleugerament superior a diferència d’altres es·
tudis on predominen les dones degut a factors 
genètic·ambientals (42). També les prevalences 
segons categoria de MRC d’aquest estudi se·
gueixen la mateixa tendència que altres refe·
rències bibliogràfiques (43,44). 

En la descripció de la població estudiada, exis·
teix una tendència en els valors de major albu·
minúria en els grups de menys anys d’evolució, 
especialment en els de 10·19 anys. Resultats 
que no es confirmen en la correlació estadís·
tica, tot i que la bibliografia suggereix que pot 
haver una regressió dels valors d’aquest parà·
metre si hi ha bon control glucèmic, tensional i 
lipídic, així com una intensitat terapèutica ma·
jor (30,33,45).

S’evidencia una relació inversa entre el FG i els 
anys des del diagnòstic de la DM2, és a dir, a 
més anys d’evolució de DM2, més baix ha estat 
el FG. Aquest resultat descriu la visió tradicional 
de la MRC, ja que la DM2, per la naturalesa 
crònica de la hiperglucèmia, comportarà pro·
gressió a dany renal a més d’un terç del total 
de pacients amb DM2 (23,41). 

No només els anys d’evolució són un factor 
de progressió renal a tenir en compte; també 
l’edat en la qual es va diagnosticar la DM2 té 
un impacte en aquesta evolució del dany re·
nal. En la correlació del FG amb l’edat de di·
agnòstic, trobem una relació inversa, és a dir, 
presenten millors xifres de FG les persones amb 
diagnòstic de DM2 en edat més jove (inde·
pendentment dels anys d’evolució de la DM2). 
Aquesta variable, tot i no ser idèntica a anys 
d’evolució de malaltia, pot estar relacionada 
a la possibilitat de què el temps influeixi en el 
desenvolupament complicacions renals (29).
 
Les afirmacions més discutides recentment pel 
que fa a progressió renal apunten a la reversi·
bilitat de l’albuminúria durant els primers anys 
de dany renal. Els resultats aquí presentats no 
defensen aquesta nova visió atès que les corre·
lacions entre l’albuminúria i l’edat primerenca 
de diagnòstic de DM2 comporten més alteració 

renal que quan el diagnòstic de la DM2 es re·
alitzava en edats més avançades. Per tant, en 
aquest estudi, les correlacions entre l’albumi·
núria i l’edat en què es va iniciar el diagnòstic 
de DM2 aporten evidència del patró clàssic de 
progressió renal.

No es compleixen les hipòtesis plantejades que 
donarien suport a la nova visió de progressió 
renal en DM2. La suposada reversibilitat de la 
progressió renal està molt vinculada a altres 
factors: hemodinàmics o endotelials derivats 
d’un bon control clínic. L’aplicació de terapèuti·
ques més intenses per tractar la hiperglucèmia 
es relacionen amb una progressió més lenta del 
dany renal en excreció d’albúmina si la persona 
prèviament presentava micro o normoalbumi·
núria, no trobant·se aquesta milloria en per·
sones ja afectades de macroalbuminuria (29,40). 
En un estudi anterior es va trobar que aquelles 
persones que complien una intensitat terapèu·
tica major durant els primers 6 mesos de se·
guiment, presentaven un millor pronòstic que 
aquells que no ho controlaven durant aquell 
interval de temps (29). La literatura actual apun·
ta disparitat d’opinions respecte a aquesta pro·
gressió, com s’extreu d’estudis en els que hi ha 
pacients amb DM2 i MRC que pateixen dany 
renal sense alteració en el valor de Q.A/C (29).

El fet que es trobi relació entre la progressió 
de la MRC en edats primerenques de diagnòs·
tic de DM2 posa de relleu la importància de la 
prevenció en la població general, per detectar i 
tractar els factors de risc, per alentir el dany re·
nal (18,46). Les infermeres tenen, en aquest punt, 
un paper clau i destacat, tant per a la detecció 
precoç de la malaltia com per a l’educació sa·
nitària que el pacient i la seva família han d’in·
corporar en l’abordatge de les dues patologies 
(MRC i DM2) (46).

S’enumeren com a principals limitacions 
d’aquest estudi el seu caràcter transversal (un 
estudi de tipus longitudinal podria contemplar 
altres factors implicats en la progressió renal 
com el control clínic entre altres) i les pèrdu·
es per falta de registre actualitzat en els valors 
analítics (en especial del Q.A/C). El possible in·
fradiagnòstic de la MRC no s’ha considerat una 
limitació atès que s’ha intentat pal·liar localit·
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zant el dany renal ocult identificable mitjançant 
els valors analítics. Però va ser inviable poder 
incloure el possible infradiagnòstic on el dany 
renal no es troba en l’alteració analítica sinó en 
alteracions estructurals histològiques, d’origen 
tubular o en proves d’imatge.

CONCLUSIONS
Les principals conclusions a destacar es detallen 
a continuació:

• S’ha vist una relació inversament pro·
porcional entre el temps d’evolució de 
la DM2 i el FG, a major temps de DM2, 
pitjors valors de FG. Això recolza la visió 
clàssica de progressió renal en DM2.
• Existeix relació inversament proporcio·
nal entre l’edat de diagnòstic de la DM2 
i el FG actual, la gent que va ser diagnos·
ticada de DM2 amb més edat presenta 
valors de FG més baixos. Això apunta que 
l’aparició de la DM2 en edats avançades 
tenen majors complicacions renals.
• Es troba una relació inversament pro·
porcional entre l’edat de diagnòstic de 
la DM2 i el Q.A/C, tenint pitjors xifres 
de control les persones que van ser di·
agnosticades més joves. Aquesta afirma·
ció també reforça la perspectiva clàssica 
d’evolució de la MRC en DM2.
• Els possibles patrons d’evolució que 
inclouen la regressió de l’albuminúria 
en DM2 continuen essent una visió que 
comporta controvèrsia. 
• Finalment, es posa de relleu la impor·
tància de l’educació sanitària i el paper 
de la infermera en tots els nivells de pre·
venció, per alentir la progressió de la ne·
fropatia diabètica.[]
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resumen
Introducción. La violencia de género (VG) es 
un problema de salud pública, que puede su·
frir cualquier mujer, con independencia de su 
edad, etnia, nivel socioeconómico o educativo. 
Concretamente, los servicios de Atención Pri·
maria de Salud (APS) son especialmente rele·
vantes para su abordaje, ya que, en ocasiones, 
son el único espacio de contacto con las muje·
res, que tiene la posibilidad de poder detectar·
lo. Por ello, estos/as profesionales de la salud, 
son un apoyo imprescindible para garantizar 
una atención adecuada junto al resto de insti·
tuciones implicadas. 

Objetivos. Objetivo general: Analizar las per·
cepciones, conocimientos, actuaciones y ne·

cesidades de profesionales sanitarios/as de AP, 
especialmente de Enfermería, frente a la VG en 
Cataluña. 

Fase cuantitativa. Determinar el nivel forma·
tivo, las percepciones y opiniones sobre VG e 
identificar la respuesta frente a la VG por parte 
de profesionales sanitarias/os de AP. 

Fase cualitativa. Explorar las fortalezas, debili·
dades y necesidades percibidas tanto por parte 
de profesionales del Equipo de Atención Prima·
ria, cómo de las profesionales que se ocupan 
de realizar la formación sanitaria en violencia 
de género.

Metodología. Estudio de método mixto rea·
lizado en Cataluña en 2019·20. La fase cuan·
titativa constó de un análisis descriptivo del 
cuestionario PREMIS validado al castellano 
para profesionales que trabajan en APS. La 
fase cualitativa recogió las aportaciones de 18 
entrevistas en profundidad con profesionales 
sanitarios/as, en las que se realizó un análisis 
exploratorio e inductivo del discurso. 

Resultados. El 70,3% de los/as profesionales 
refieren no estar familiarizados/as con las polí·
ticas de manejo y programas de atención a las 
víctimas de VG. Sólo el 43,2% afirman haber 
leído el protocolo, el 34,8% consideran que se 
usa hasta cierto punto. Quienes han recibido 
algún tipo de formación específica afirman en 
mayor medida, indagar o hacer screening sobre 
VG (p≤0,01). Quienes afirman realizar cribado, 
en mayor medida han identificado algún caso 
de VG en los últimos seis meses (p≤0,001). La 
detección también se asocia a quienes afirman 
haber leído el protocolo (p≤0,001), a quienes 
se sienten más preparadas/os para ayudar a 
una víctima a hacer una valoración del riesgo 
de letalidad que corre la paciente (p≤0,001) 
y el riesgo de sus hijos e hijas (p≤0,001), así 
como para desarrollar un plan de seguridad 
con la víctima (p≤0,001) y realizar las refe·
rencias apropiadas en casos de VG (p≤0,001). 
Los resultados cualitativos han mostrado que 
es habitual que las y los profesionales de los 
equipos de APS sientan miedo a detectar ca·
sos por no saber cómo actuar y/o frustración al 
atender a las pacientes que sufren VG por no 
tener una solución al problema. Las participan·

2020 DESEMBRE  inf  51

re
ce

rc
a

IX BECA AL MILLOR PROJECTE DE RECERCA INFERMERA DE LLEIDA (COILL)



52  inf  DESEMBRE  2020

re
ce

rc
a

IX BECA AL MILLOR PROJECTE DE RECERCA INFERMERA DE LLEIDA (COILL)

tes han destacado la necesidad de que exista 
de forma continuada en el tiempo una forma·
ción específica para los profesionales sanitarios 
para ayudar a comprender que el abordaje de 
los casos de VG se ha de realizar en red entre 
los equipos y servicios implicados y mejorar la 
consideración de la VG como un problema de 
salud.

Conclusiones: Más de la mitad de las y los 
profesionales consideran que no están familia·
rizados con las políticas de atención a la VG. 
Menos de la mitad han leído el protocolo de ac·
tuación para la atención de casos. Tener forma·
ción específica, conocer el protocolo e indagar 
sobre la VG se asocia a la posibilidad de iden·
tificar a pacientes que sufren VG. Las conse·
cuencias de que no haya formación continuada 
del personal sanitario son que los profesionales 
no se sientan capacitados para atender casos y 
tengan miedo a afrontar estas situaciones, por 
el desconocimiento de cómo proceder una vez 
que detectan. Es preciso considerar la inversión 
en programas formativos para mejorar la capa·
cidad percibida del personal sanitario para dar 
respuesta a este problema. 

DeCS: Violencia de género, Atención Primaria 
de Salud, Grupos profesionales, Conocimien·
tos, Actitudes y Práctica en Salud.
MeSH: Gender·Based Violence, Primary Health 
Care, Health Personnel, Health Knowledge, At·
titudes, Practice.

INTRODUCCIÓN
La violencia contra las mujeres por parte de 
sus parejas, también conocida como violencia 
machista o violencia de género (VG), es un pro·
blema de salud pública, que tiene un gran im·
pacto en la salud tanto de las propias mujeres, 
cómo de sus hijos e hijas y en su entorno más 
cercano (1).

Este problema se extiende en todas las na·
ciones. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), a través de un estudio multipaís, reali·
zado en 2005, puso de manifiesto que la pre·
valencia de mujeres que habían sufrido violen·
cia física o sexual, o ambas, por parte de su 

pareja a lo largo de su vida, varía entre el 15% 
y el 71% entre países (2). 

En España la última macroencuesta de violen·
cia contra la mujer se realiza en 2019, expo·
ne que, en algún momento de sus vidas, un 
32,4% de las mujeres de 16 y más años han 
sufrido algún tipo de violencia por parte de 
su pareja o ex pareja. En cuanto a la violencia 
psicológica, el 23,2% revela haber sufrido vio·
lencia de tipo emocional, y una de cada cua·
tro mujeres (27%) violencia psicológica de tipo 
control. Además, un una de cada diez mujeres 
revela haber sufrido violencia física (11,0%), un 
11,5% violencia económica, y un 8,9% violen·
cia sexual (3). 

Por otra parte, Ruiz·Pérez et al., en su estudio 
publicado en 2017, identificaron una prevalen·
cia del 24,8% a nivel nacional de VG entre las 
mujeres que acuden a las consultas de Aten·
ción Primaria. Aproximadamente, una de cada 
cuatro mujeres ha estado expuesta a algún tipo 
de VG en el último año. Los resultados mues·
tran que la VG afecta a mujeres de todos los 
estratos sociales, pero que la frecuencia de las 
diferentes categorías de VG varía de acuerdo 
con el nivel socioeconómico (4). 

Su manifestación más extrema es el feminici·
dio. Es a partir del año 2003, cuando se pro·
duce un cambio de criterio en la recogida de 
datos sobre VG en España, especialmente en 
su manifestación como homicidio. Este hecho 
permite conocer que, desde ese año hasta la 
actualidad, 167 mujeres han sido las víctimas 
mortales a manos de su pareja o ex pareja en 
Cataluña (5,6). 

Por otra parte, la primera encuesta de violen·
cia machista en Cataluña, liderada por el De·
partamento de Interior de la Generalitat de 
Cataluña, el Instituto Catalán de la Mujer y la 
Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de 
Barcelona, identificó que un 13,5% afirma su·
frir agresiones machistas de parejas actuales y 
hasta un 46,70 afirma haber sufrido agresiones 
machistas de parejas anteriores (7).

En el año 2009, se desarrolla el Protocolo para 
el abordaje de la violencia machista en el ámbi-
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to de la salud en Cataluña donde se recalca el 
potencial del ámbito sanitario en la detección 
precoz de casos de VG por ser una puerta de 
entrada a las mujeres. Dentro de sus objetivos, 
pretende determinar circuitos que faciliten la 
actuación de las y los profesionales sanitarios 
en la prevención, detección, manejo y recupe·
ración de las mujeres afectadas por VG. Tam·
bién, destaca la importancia de unificar crite·
rios para así actuar coordinadamente con los 
diferentes estamentos implicados (8).

En esta línea, el Equipo de violencia machista 
de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanita·
ria de Cataluña del Departamento de Salud, ha 
elaborado el informe “Evaluación del protocolo 
para el abordaje de la violencia machista, en 
el ámbito de la salud”. Expone que en el año 
2018 en Cataluña 5.510 mujeres de 15 o más 
años cuentan con diagnóstico de violencia ma·
chista. Revela que una de cada dos mujeres en 
Cataluña (50,7%) han sufrido algún tipo de 
violencia machista en algún momento de su 
vida, sin tener en cuenta la exposición a gestos 
o comentarios sexuales o exhibicionismo (9).

Por último, destacar que el abordaje de la VG 
necesita de la actuación del ámbito educativo, 
de los medios de comunicación, jurídico, de se·
guridad, político y sanitario(1). Dentro del ám·
bito sanitario, se destaca la importancia de los 
equipos de atención primaria (AP), por las ca·
racterísticas inherentes de accesibilidad y aten·
ción integral a todas sus usuarias. Por ello, tales 
profesionales son clave en la detección y aten·
ción de las mujeres que sufren violencia (10,11).   
 
En Cataluña destaca la protocolización del cri·
bado de la violencia machista en las consultas 
de salud sexual y reproductiva en las que las 
matronas atienden a las mujeres embarazadas 
cada tres meses, en el protocolo de atención al 
parto normal, según el cual tienen que realizar 
tres preguntas para indagar sobre la VG. Esta 
iniciativa se implementó en el año 2019 (12).   

El objetivo general de este estudio es analizar 
las percepciones, conocimientos, actuaciones 
y necesidades de profesionales sanitarias/os 
de AP, especialmente de Enfermería, frente a 
la VG en Cataluña. Como objetivos específicos: 

determinar el nivel formativo, las percepciones 
y opiniones sobre VG e identificar la respuesta 
frente a la VG por parte de profesionales sani·
tarias/os de AP; y explorar las fortalezas, debili·
dades y necesidades percibidas tanto por parte 
de profesionales del Equipo de Atención Prima·
ria, cómo de las profesionales que se ocupan 
de realizar la formación sanitaria en VG.

MÉTODOS
Diseño: Estudio de tipo mixto realizado en 
Cataluña entre 2019 y 2020 con profesionales 
sanitarias/os de APS.

Fase cuantitativa: Los datos cuantitativos 
se obtuvieron mediante la autocumplimenta·
ción de la versión online del cuestionario PRE·
MIS (Physician Readiness to Manage Intimate 
Partner Violence Survey) a través del correo 
corporativo del ICS, accediendo mediante un 
enlace generado a través del programa Surve·
yMonkey®. Los datos se exportaron a una hoja 
de cálculo tipo Excel y leídos y etiquetados di·
rectamente utilizando el software estadístico 
SPSS. Se depuró la información que así lo re·
quería y se crearon las variables de segmenta·
ción: género, edad (<40, 40·50 y >50a), años 
de experiencia profesional (< 5 a y 5 años o 
más), si recibieron formación específica sobre 
violencia de género (ninguna formación y algu·
na formación), detección: según haya identifi·
cado algún caso de violencia de género en los 
últimos 6 meses (sí/no), en función del lugar de 
trabajo (CAP rural, CAP urbano o Consultorio 
rural), número de pacientes a los que atiende 
semanalmente (<20, 20-39, 50-59 o ≥60), 
profesión (enfermería, medicina de familia, pe·
diatría, ginecología, trabajado social, adminis·
trativo u otras profesiones) y screening: en fun·
ción a si pregunta sobre la violencia de género 
(sí/no). Los datos fueron exportados al software 
estadístico Rstudio, donde se utilizó la librería 
CompareGroups para el análisis de los datos a 
nivel descriptivo. Los resultados se presentaron 
en ficheros html utilizando Markdown para 
Rstudio. Todas las variables se describieron 
agrupadas según las secciones de la encuesta, 
presentando la descripción para toda la mues·
tra [ALL] y para cada categoría de la variable 
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de segmentación. Se comparó si la distribución 
de las respuestas era diferente para cada uno 
de los niveles de las variables de segmentación. 
Se describieron las variables numéricas a par·
tir de la media (desviación estándar) para las 
variables que siguen una distribución normal 
o mediana [rango intercuartílico] para las va·
riables que no siguen una distribución normal. 
Las variables categóricas se describieron utili·
zando frecuencias absolutas y frecuencias rela·
tivas. Finalmente se compararon las distribucio·
nes de las respuestas en función de la variable 
de segmentación. Concretamente se utilizó la 
prueba t·Student para variables numéricas y el 
contraste de Chi·cuadrado para variables cate·
góricas (p.overall). Un p·valor < 0.05 implica 
significación estadística y por lo tanto se puede 
concluir que existen diferencias en cuanto a las 
respuestas según la variable de segmentación.

Fase cualitativa: El muestreo se realizó de ma·
nera intencional, a través de la identificación de 
informantes clave, profesionales sanitarios/as 
(fundamentalmente de Enfermería) con alguna 
experiencia en la atención y formación en VG; 
en combinación, a través del muestreo de bola 
de nieve para identificar sus carencias y nece·
sidades. Dado que el número de informantes 
para alcanzar la saturación en la investigación 
cualitativa no está predeterminado ni se evalúa 
su calidad de manera cuantitativa, se realizaron 
18 entrevistas personales en profundidad (10 
enfermeras, 5 matronas, 1 médico de familia, 
1 pediatra y 1 psicóloga). La recogida de datos 
se realizó entre 2019 y 2020, mediante entre·
vistas personales y a través de videollamadas.

Tabla 1. Perfiles de las personas 
participantes en las entrevistas

Perfil Mujer Hombre Total
Enfermeras 9 1 10
Matronas 5 0 5
Médica familia 1 0 1
Pediatra 0 1 1
Psicóloga 1 0 1
Total 16 2 18

Se diseñó un guión de entrevista abierta, sin 
opciones de respuesta predeterminadas, para 
guiar la conversación con las personas entre·

vistadas asegurándonos de abordar todos los 
temas de interés. Este guión se diseñó en base 
al cuestionario PREMIS formulando preguntas 
abiertas sobre los temas relativos a la forma·
ción como punto de partida, así como la re·
visión de la literatura previa, el conocimiento 
del equipo de investigación sobre el tema y los 
objetivos de investigación, añadiendo pregun·
tas específicas para cada perfil. 

Las entrevistas en profundidad fueron realiza·
das por MT, EB, JM y ML. Tuvieron una duración 
entre 30 minutos y 1 hora. Fueron grabadas 
digitalmente, previa firma del consentimiento 
informado escrito que se les mandó por correo 
electrónico, y fueron transcritas literalmente 
antes de importarlas al software informático 
Nvivo12 como apoyo para organizar la infor·
mación, codificarla y realizar el análisis del dis·
curso. Para ello, las transcripciones de las en·
trevistas se leyeron de forma repetida por MT, 
EB y ML para identificar frases o párrafos con 
el mismo significado, codificarlos, y agrupar di·
chos códigos en categorías.

Aspectos éticos: El proyecto cuenta con 
la aprobación del comité ético de investiga·
ción clínica del IDIAP Jordi Gol con el código 
19/137·P, y previa recogida a los datos las/os 
participantes dieron su consentimiento infor·
mado.

RESULTADOS
Fase cuantitativa: Respondieron a todas las 
secciones del cuestionario 151 profesionales, 
la tasa de respuesta fue del 38% habiendo 
accedido al cuestionario 396 profesionales de 
Atención Primaria de Salud pertenecientes a 7 
regiones sanitarias del Institut Català de la Sa-
lut (ICS). El 86,3% de la muestra fueron muje·
res, la edad media es de 46 años [39,0;53,0]. 
El 57,1% son profesionales de Enfermería. El 
75,4% cuenta con una experiencia laboral su·
perior a 5 años. El 67,7% atiende a 60 o más 
pacientes a la semana. El 63,1% trabaja en un 
CAP urbano. Han participado 7 de las 9 regio·
nes sanitarias de Cataluña.
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En cuanto a la formación específica, el 27,7% 
no contaban con ningún tipo de formación. La 
media de horas de formación fue el doble en 
las profesionales mujeres frente a sus compa·
ñeros varones, siendo la media 3 horas [0;10] 
y una hora y media [0;5] respectivamente. El 
70,3% refirieron no estar familiarizados con las 
políticas de manejo y programas de atención 
a las víctimas. Sólo el 43,2% afirmaron haber 
leído el protocolo, el 34,8% consideraron que 
se usa hasta cierto punto. El 42,6% declaró no 
indagar o hacer screening sobre este tema. El 
65,1% de las y los profesionales refirieron no 
haber detectado ningún caso en los 6 meses 
previos. Sólo el 12% afirmaron que sienten que 
tiene un conocimiento adecuado sobre los re·
cursos para referenciar a pacientes que sufren 
VG en su comunidad.

A continuación, se reportan los resultados re·
lativos al análisis descriptivo bivariado de todas 
las secciones del cuestionario PREMIS versus las 
variables sociodemográficas de sexo, forma·
ción (ninguna/algún tipo de formación); scree·
ning: (si/no) y detección de casos (ninguno/
algún caso):

1. Sexo

En cuanto a los resultados relativos a la 
asociación entre las variables del PREMIS 
vs sexo; identificamos que las profesio·
nales sanitarias mujeres sienten entender 
en mayor medida porqué una víctima 
puede decidir no revelar la VG (p≤0,01), 
así como reconocer a una víctima de VG 
por la manera de comportarse (p≤0,05). 
Además, entre las profesionales sanita·
rias mujeres identificamos en mayor me·
dida la posibilidad de realizar screening 
(p≤0,01).

Por otra parte, los profesionales sanita·
rios varones sienten en mayor medida 
que no tienen habilidades suficientes 
para hablar sobre abuso con una vícti·
ma de VG que sea de una cultura o etnia 
diferente (p≤0,05). Además, tienden a 
estar más de acuerdo con la afirmación 
“las víctimas de abuso podrían dejar la re·
lación si así lo quisieran” (p≤0,05) y con·

sideran en mayor medida que su lugar de 
trabajo no les permite dedicar el tiempo 
adecuado para responder a las víctimas 
(p≤0,05).

2. Formación específica

Los resultados sobre la asociación entre 
las variables del PREMIS vs tener algún 
tipo de formación específica, identifica·
mos que quienes han recibido algún tipo 
de formación afirman en mayor medida 
saber ayudar a crear un plan de seguri·
dad (p≤0,001), ser capaces de identifi·
car VCI sin necesidad de preguntar a la 
paciente sobre ello (p≤0,05), indagar o 
hacer screening sobre el tema(p≤0,01) y 
haber identificado algún caso en los últi·
mos seis meses (p≤0,001).

3. Screening o Cribado de la VG 

En cuanto a la asociación entre las va·
riables del PREMIS y realizar screening o 
cribado de la VG (preguntar en alguna 
ocasión a las mujeres que atiende sobre 
VG), encontramos las siguientes diferen·
cias significativas:

Indagan sobre VG 
en mayor medida:
• Quienes han leído el protocolo de 
actuación (p≤0,01).  
• Quienes se sienten más preparados 
para responder cuando una paciente 
revela abusos (p≤0,001) y para iden·
tificar y documentar indicadores de 
VG en la historia clínica y el examen 
físico (p≤0,05).
• Quienes se sienten más preparados 
para ayudar a una víctima a hacer una 
valoración del riesgo de letalidad que 
corren ellas mismas (p≤0,001) y el 
riesgo de sus hijos e hijas (p=0,001).
• Quienes se sienten más preparados 
para desarrollar un plan de seguridad 
con la víctima (p≤0,001) y realizar 
las referencias apropiadas en casos 
de VG (p≤0,001); sienten que saben 
en mayor medida sobre cómo son los 
agresores (p=0,001), y sobre la rela·
ción entre embarazo y VG (p=0,005).
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• Quienes sienten que saben en ma·
yor medida reconocer los efectos de 
la VG en los niños/as(p≤0,01); en·
tienden en mayor medida el por qué 
una víctima puede decidir no revelar 
la VG (p≤0,01) y saben qué decir y 
qué no decir a una paciente que sufre 
violencia (p≤0,01).
• Quienes en mayor medida se sien·
ten capaces de identificar a una pa·
ciente que sufre VG sin necesidad de 
preguntar por ello (p=0,001).
• Quienes afirman en mayor medi·
da cumplir con el protocolo de VG 
(p≤0,001).
• Piensan en mayor medida que el 
personal sanitario tiene la responsabi·
lidad de preguntar a todas las pacien·
tes sobre VG (p≤0,05).
• Quienes afirman realizar cribado, 
en mayor medida han identificado 
algún caso de VG en los últimos seis 
meses (p≤0,001) y han contactado 
con servicios en la comunidad para 
establecer referencias de casos de VG 
(p≤0,05).
• Quienes conocen que hay un pro·
tocolo de atención (p≤0,001) y es·
tán familiarizados con los progra·
mas de detección y manejo de la VG 
(p=0,001).
• Quienes han fotografiado algu·
na vez las lesiones de la víctima 
para incluirlas en la historia clínica 
(p=0,001).
• Quienes han notificado un caso a 
las autoridades apropiadas cuando es 
obligatorio (p≤0,001).
• Quienes han ofrecido una actitud 
y palabras que validen y apoyen a la 
víctima (p≤0,001).
• Quienes preguntan sobre VG, con·
sideran apropiada la pregunta: “¿Al·
guna vez ha sentido miedo de su pa·
reja?” (p≤0,005).
• Quienes preguntan sobre VG consi·
deran en mayor medida que es falso 
pensar que las heridas por estrangu·
lamiento son raras en los casos de VG 
(p≤0,05).

4. Detección 

En cuanto a la asociación entre las varia·
bles del PREMIS y la detección, encontra·
mos que la identificación de algún caso de 
VG se da en mayor medida entre quienes:

• Tienen algún tipo de formación es·
pecífica (p≤0,001)
• Afirman haber leído el protocolo 
(p≤0,001).
• Han asistido a alguna sesión de sen·
sibilización (p≤0,01). 
• Han ayudado a una víctima a ha·
cer una valoración del riesgo de 
letalidad que corren ellas mismas 
(p≤0,001) y el riesgo de sus hijos e 
hijas (p≤0,001). 
• Se sienten más preparados para 
desarrollar un plan de seguridad con 
la víctima (p≤0,001), y realizar las re·
ferencias apropiadas en casos de VG 
(p≤0,001). 
• Consideran saber más sobre los sig·
nos y síntomas a consecuencia de la 
VG (p≤0,001) y sobre la relación en·
tre embarazo y VG (p≤0,001).
• Consideran saber en mayor medi·
da reconocer los efectos de la VG en 
los niños/as (p≤0,001) y desarrollar 
un plan de seguridad para la víctima 
(p≤0,001).
• Se sienten capaces de identificar a 
una paciente que sufre VG sin necesi·
dad de preguntar por ello (p≤0,001). 
También, entre quienes afirman cum·
plir con el protocolo (p≤0,001). 
• Preguntan al menos a algunas pa·
cientes sobre VG, cuando presentan 
lesiones (heridas, hematomas, que·
maduras) (p≤0,001), dolor pélvico 
crónico (p≤0,01), síndrome de colon 
irritable (p≤0,01), dolores de cabe·
za (p≤0,001), o depresión/ansiedad 
(p≤0,01). 
• Conocen que hay un protocolo de 
atención (p≤0,005) y están familia·
rizados con los programas de detec·
ción y manejo de la VG (p≤0,001).
• Consideran que es legalmente 
obligatorio notificar los casos de VG 
(p≤0,05) 
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Los profesionales sanitarios 
varones sienten, en mayor 
medida, que no tienen 
habilidades suficientes para 
hablar sobre abuso con 
una víctima de VG que 
sea de una cultura o etnia 
diferente. 

Además, tienden a 
estar más de acuerdo 
con la afirmación 
“las víctimas de abuso 
podrían dejar la relación 
si así lo quisieran”.
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• Sienten que tiene recursos apro·
piados de referencia de casos de 
VG dentro de su centro de atención 
primaria(p≤0,01). 
• Quienes han detectado algún caso 
de VG en los últimos seis meses en 
mayor medida consideran falso que 
ser comprensivo con la decisión de 
una paciente de permanecer en la 
relación violenta, significa aprobar la 
relación violenta (p≤0,05).
• Por otra parte, se asocia en mayor 
medida el estar en desacuerdo con la 
afirmación de que el cribado de VG 
puede ofender a las personas a quie·
nes se les realiza, con quienes han 
detectado algún caso de VG en los 
últimos 6 meses (p≤0,05).

Fase cualitativa: Los resultados del análisis de 
las entrevistas se han organizado en 4 catego·
rías basadas en las secciones del cuestionario 
PREMIS relativos a: (1) los antecedentes sobre 
preparación y formación específica recibida y 
necesidades formativas, (2) opiniones sobre la 
identificación de barreras para la atención, (3) 
prácticas para el abordaje a la VG, cómo son 
el cribado, la detección y la coordinación y (4) 
los perfiles implicados: el papel de enfermeras 
y matronas.

1. Formación específica sobre VG

“Entonces, claro, cuando no estás muy 
sensibilizado, todo esto te va un poco 
grande y te da un poco de miedo”

“[debería haber] Cursos incluso 
formativos obligatorios, igual que nos 
formamos todos para la reanimación 
cardiopulmonar”

Debido a que es un problema complejo 
que no tiene una solución única, las par·
ticipantes resaltaron la necesidad de una 
formación específica. Refieren que ha de 
hacerles sentir que es un tema importan·
te y tienen responsabilidad en la detec·
ción precoz de casos y la atención ade·
cuada de estas mujeres. Especialmente ya 
que la detección precoz de la VG “no es 

obligatoria”, requiere de una implicación 
personal. 

Además, debe incluir la capacitación y 
difusión de la información contenida en 
los protocolos de atención. Respecto a 
los protocolos, existen diversas opiniones 
que responden a contextos diferentes. A 
nivel general, se evidencia poco conoci·
miento respecto a la puesta en marcha 
de los protocolos y en algunos casos has·
ta el desconocimiento de su existencia. 
Las consecuencias de que no haya for·
mación continuada del personal sanitario 
son que los profesionales no se sientan 
capacitados para atender casos y tengan 
miedo a afrontar estas situaciones, por el 
desconocimiento de cómo proceder “una 
vez que destapas”. 

Destacan como buena práctica los cursos 
o sesiones de formación y sensibilización 
hacia la VG basados en metodologías no·
vedosas más allá de la charla o exposi·
ción, en la que los propios profesionales 
puedan implicarse y empatizar en mayor 
medida, como la visualización de videos y 
dinámicas de role-playing; y la participa·
ción en ellos de diferentes agentes impli·
cados en la atención de casos como, por 
ejemplo, la colaboración de psicología 
o profesionales de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad. Las profesionales que han 
participado como formadoras señalan 
el beneficio de estas sesiones, ya que es 
importante que conozcan toda la red de 
atención interdisciplinar e interinstitucio·
nal. Reclaman la necesidad de que sea 
percibido como un foco de interés a to·
dos los niveles, desde dentro de los equi·
pos de APS, hasta para las personas que 
dirigen la administración pública.

Las entrevistas han indicado que en la 
formación académica de las profesiones 
sanitarias tradicionalmente no se incluían 
problemas de salud biopsicosociales, sino 
que era una formación muy biologicista 
centrada en la patología. Se ha desta·
cado como logro el que recientemente 
se esté incorporando a la formación de 
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grado de algunas titulaciones sanitarias 
como Enfermería.

2. Opiniones sobre las barreras para 
la atención de la VG 

“Las deficiencias, yo veo un gran 
hándicap la falta de profesionales, la 
falta de tiempo, la falta de formación 
y de recursos que a veces son recursos 
muy complicados”

“No ho vol ni sentir perquè no ho pots 
solucionar. Evidentment que no pots 
solucionar-ho. Evidentment, però, és que 
la teràpia no és solucionar-lo, la teràpia 
és l’escolta, etc.”

Existe ambivalencia en cuanto a la con·
cienciación del personal sanitario. Por 
una parte, afirman que existe una mayor 
sensibilidad hacia la consideración de la 
VG como un problema de salud dentro 
de los equipos de AP, por otra parte tam·
bién critican que aún hay profesionales 
que minimizan la gravedad de la VG y 
mantienen opiniones estereotipadas co·
munes en la sociedad en general, pese a 
que está reconocida internacionalmente 
como un problema de salud. Afirman 
que, si se considerase con la misma en·
tidad como por ejemplo la diabetes, nin·
gún profesional se plantearía no atender 
el tema. Debido a la raíz social del pro·
blema, aún hay quien lo considera me·
nos importante o grave que un problema 
puramente biomédico. Las entrevistadas 
denuncian que en general las y los pro·
fesionales sanitarias/os no suelen consi·
derar la VG como diagnóstico diferencial 
que explica la causa de su falta de salud e 
hiperfrecuentación de los servicios en las 
pacientes que la sufren. 

Otras barreras como la presión asistencial,  
la rutina de trabajo, o la falta de tiempo 
emergen como pretextos habituales de 
los profesionales por el que la VG no está 
integrada en sus prioridades de atención. 
Con el advenimiento de la pandemia 
COVID han emergido nuevas priorida·

des que han restado aún más atención a 
problemas biopsicosociales como la VG, 
aunque por otra parte las circunstancias 
sociales puedan estar agravando el pro·
blema. Además, se identifican una serie 
de miedos y/o frustración entre profesio·
nales sanitarias/os a la hora de atender 
casos de VG, ya que no hay una “solución 
rápida” y el acompañamiento de las mu·
jeres durante el proceso de su toma de 
decisiones (denunciar, separarse, etc) y el 
seguimiento puede conllevar un desgaste 
emocional para el/la profesional.

3. Prácticas: Cribado, detección y 
coordinación.

3.1. Sospecha y 
detección de casos 

Infradetección
“La gente lo detecta, pero quizás no 
lo registra (…) seguramente vienen 
por una depresión…una ansiedad, 
somatizaciones y esto hace que haya 
un infraregistro”

Dado que fuera de las consultas de 
salud sexual y reproductiva no existe 
el cribado protocolizado, la detección 
de casos de VG se realiza en base a 
sospecha o bien si las mujeres lo con·
fiesan directamente, lo que no suele 
ser habitual. Al no estar sistematiza·
do, no se hace una detección precoz 
de forma proactiva, sino que queda a 
decisión de cada profesional. Critican 
la ausencia de alguna variable para 
la valoración sistematizada en la in·
teligencia activa del programa de la 
historia clínica informatizada.

En consecuencia, es muy importante 
que las y los profesionales sanitarias/
os estén alerta a ciertos signos de 
sospecha. Por ejemplo, hay muje·
res que hiperfrecuentan el centro de 
salud por diversos motivos, presen·
tan somatizaciones como crisis de 
ansiedad, labilidad emocional en la 
consulta, cambios de ánimo bruscos, 
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entre otros. También, es importante 
observar cómo se tratan en la pareja 
cuando acuden con ellas, si existen 
cambios de comportamiento o ciertas 
dinámicas entre la pareja. No consi·
derar estos signos de sospecha puede 
propiciar que exista un infraregistro 
de las sospechas o casos detectados 
de VG.

Algunas dificultades que se identi·
fican a la hora de detectar casos de 
VG incluyen cuando las mujeres van 
a consulta acompañadas de sus pa·
rejas o cuando se trata de mujeres 
inmigrantes que no hablan el mismo 
idioma que las/los profesionales que 
les atienden. 

Por otra parte, también señalan que 
la violencia psicológica es más difí·
cil de detectar, ya que el profesional 
tiene que indagar aún más si no hay 
evidencias físicas.

Detección en base a sospecha 
“Es que, si no preguntas no vas a 
saber. Lo más fácil es no preguntar. 
Justamente si no preguntas nunca, 
no encontrarás nunca”

Ante la identificación de signos de 
alarma o sospecha, como los ante·
riormente descritos, las y los profe·
sionales recurren a diversas estrate·
gias. En el caso de que la situación 
lo permita, preguntan directamente a 
la mujer o bien realizan una pregunta 
general de sondeo. También, cuando 
la mujer acude con la pareja a consul·
ta suelen poner en marcha alguna es·
trategia que les permita quedarse con 
ella a solas. Por ejemplo, incentivar a 
la mujer a que acuda a la consulta por 
algún motivo preventivo.

Ya que las mujeres no confiesan fre·
cuentemente con facilidad ser víc·
timas de VG, es preciso generar un 
vínculo de confianza con la persona 
atendida. Para eso, se suele necesitar 

más de una consulta y una actitud 
que favorezca la buena comunicación 
y la empatía.

Después de que las mujeres confiesen 
estar siendo víctimas de VG, empe·
zaría la etapa de actuación de las y 
los profesionales. Las y los informan·
tes refieren que a este nivel se suelen 
atascar porque desconocen cómo 
proceder en este tipo de casos. Lo 
anterior suele ejemplificarse con la 
expresión “abrir la caja de pandora”. 
Para evitar estas situaciones denun·
cian que los profesionales necesitan 
formación para saber cómo actuar y 
sentirse seguros a la hora de abordar 
casos.

Con respecto a la actitud del profesio·
nal que da respuesta a esta situación 
de VG existen diferentes opiniones. 
Por un lado, hay informantes que 
consideran oportuno insistirle a las 
mujeres que denuncien enfatizando 
en cómo opera el ciclo de violencia 
hacia la mujer. Mientras que otras y 
otros profesionales prefieren respetar 
los tiempos de estas mujeres en la 
toma de decisiones respecto a aban·
donar la relación o interponer una 
denuncia. 

También, sienten frustración por no 
poder solucionar el problema de la 
paciente. Este suele ser uno de los 
motivos por los cuales evitan indagar 
e involucrarse. Esto se debe a una for·
mación biomédica y la expectativa de 
ofrecer una respuesta “medicalizada” 
(como un tratamiento para una pato·
logía), en vez de concebir la VG como 
un problema que puede acompañar a 
la mujer a largo plazo (como una en·
fermedad crónica), en la que el papel 
del profesional es de acompañamien·
to terapéutico y asesoramiento más 
que de resolver el problema como se 
“cura” una patología.
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3.2. Coordinación dentro del CAP

Referente de violencia de género 
“Si hay un referente sería la bomba. 
Una cabeza visible, experta sobre 
este tema, alguien a quien le puedes 
preguntar y esa persona que nos 
retroalimentara (…) Oye, vamos a 
hacer un repaso de qué recursos 
tenemos o lo que sea”

“En el centro de allí en el que 
estaban las formadoras, me di cuenta 
de que habían involucrado a todo 
el equipo que todo el equipo en 
cualquier momento podía sospechar 
(…) en esos centros [los que cuentan 
con formadoras] sí que era, no hablar 
del día a día, pero que sí a lo largo 
de la semana una vez lo hablabas 
mínimo con algún compañero (…) 
De decir, ostras he detectado esto, 
he sospechado esto. En los otros 
centros [los que no cuentan con 
formadoras], si hablas una vez cada 
3 meses es un milagro porque te 
ha tocado o porque no sabes qué 
hacer”

En el contexto de la atención a la VG 
desde la atención sanitaria es impor·
tante contar con una o un profesional 
de referencia. Las informantes consi·
deran que las referentes deben ser 
personas sensibilizadas e interesadas 
con esta temática, formadas en lo 
que respecta a la VG y también de·
ben tener la capacidad de trabajar en 
equipo.

Las ventajas de contar con una re·
ferente en el tema son que las y los 
profesionales se sienten respaldados 
cuando detectan casos de VG en las 
consultas. En este sentido, las/los 
participantes  identifican diferencias 
entre centros que cuentan con refe·
rentes o formadoras en VG respecto a 
los que no. En otras palabras, que en 
los centros que cuentan con forma·
doras el personal sanitario se encuen·

tra más sensibilizado e involucrado en 
la detección. Y además se incentiva a 
que se comparta entre los miembros 
del equipo.

Estas personas pueden ser conside·
radas referentes de manera informal 
o bien ser nombradas como tales de 
manera formal, como sucede en otras 
CCAA; y como de hecho hay referen·
tes para otras patologías (como por 
ejemplo diabetes). 

Tanto en los centros de salud como en 
hospitales se suele contar con la tra·
bajadora social como persona de re·
ferencia con la que coordinarse para 
atender casos de VG, aunque en algu·
nos casos no sea la referente formal. 
En AP, otras profesionales como en·
fermeras o médicas de familia sensibi·
lizadas pueden convertirse en referen·
tes para el resto de los profesionales.

Trabajo interdisciplinar 

Las personas entrevistadas destacan 
el trabajo en equipo, característico de 
los centros de AP, como un entorno 
propicio para ofrecer una atención 
más coordinada. En este sentido, se 
da énfasis en la importancia de com·
partir experiencias y apoyarse entre 
profesionales en este tipo de casos 
para así buscar soluciones en con·
junto. Esto a su vez debería propiciar 
que las y los profesionales sanitarios 
no se sientan solos o temerosos a la 
hora de detectar un caso por no saber 
cómo proceder tras la detección, ya 
que pueden preguntar y coordinarse 
con el resto del equipo para atender 
los casos.

La enfermera, en ciertas ocasiones, es 
la profesional que hace de nexo entre 
la persona atendida y la derivación al 
profesional correspondiente. En este 
sentido, una de las informantes co·
menta que frente a la detección de un 
caso de VG se activa una red informal 
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de coordinación donde la enfermera 
recurre a la trabajadora social y se 
realiza una consulta en conjunto. Este 
rol de nexo es muy relevante a la hora 
de hacer seguimiento a las derivacio·
nes de estos casos, para asegurarse 
que la persona llegue al recurso. 

Coordinación con otros 
recursos externos al CAP

La trabajadora social suele ser quien 
se coordina con otras instituciones 
cuando es necesario para dar una res·
puesta integral a las mujeres; lo ideal 
es que esto se realice de forma con·
junta con las profesionales sanitarias 
(enfermeras, médicas) que atiendan 
cada caso. De hecho, las profesiona·
les implicadas en el seguimiento de 
las mujeres también refieren estar en 
contacto con los recursos externos de 
ayuda a las mujeres. 

Otro tipo de coordinación necesaria 
es entre los niveles asistenciales de AP 
y AE, especialmente cuando se detec·
tan casos en urgencias de AE.

4. Perfiles implicados: Enfermería 
frente a la VG

“Somos expertos en cuidados y nuestra 
orientación, nuestra perspectiva, tendría 
que ser de cuidar en general, no sólo 
de cuidar la úlcera, no sólo de cuidar 
el embarazo, no sólo de cuidar. Cuidar 
más allá de fijarnos si viene con un 
moratón…”

El perfil de la enfermera en APS se con·
sidera idóneo para poder establecer una 
relación de confianza basada en la em·
patía, esto permite a las mujeres expresar 
sus problemáticas. Se marca la diferencia 
con otros profesionales sanitarios, des·
tacando que suele ser con el profesional 
de enfermería con quien se entabla una 
relación terapéutica más cercana que da 
paso a tratar otras problemáticas más allá 
de la esfera física. 

Una característica del perfil enfermero es 
el valor central que se le otorga al cuidado, 
disponer de más tiempo respecto a otros 
profesionales para dedicar a la atención a 
las mujeres y también al trabajo en equi·
po. En esta misma línea, las enfermeras 
tienen facilidades a la hora de detectar 
casos de violencia de género. También, 
pueden entregar una atención más conti·
nuada que les permitiría darles mayor se·
guimiento a casos de VG. También se re·
calca la importancia de que suelen ser las 
enfermeras el primer contacto que tienen 
las personas con la atención sanitaria. 

Asimismo, que el colectivo de enferme·
ría esté compuesto mayoritariamente por 
mujeres es una ventaja a la hora de de·
tectar y tratar temáticas vinculadas a la 
VG. La empatía que surge por el simple 
hecho de ser mujeres genera un interés e 
implicación diferente en esta temática en 
comparación con los hombres. 

Además, las enfermeras reciben una for·
mación integral centrada en aspectos 
biopsicosociales de la salud, lo que les 
entrega una visión más holística del pro·
ceso salud·enfermedad.  

Las entrevistas con enfermeras indican 
que en el cuidado a mujeres que se ven 
afectadas por VG es importante dar én·
fasis en la contención (no imponer a las 
mujeres las decisiones que tienen que 
tomar) y el acompañamiento. Las enfer·
meras deben acoger, estar disponibles y 
ofrecer recursos a estas mujeres, como 
aplican con otros pacientes la prevención 
y educación para la salud. 

Para promover el potencial del rol de En·
fermería en la atención a la VG, es impor·
tante empoderar a las enfermeras para 
que sean conscientes de su importancia 
como profesionales a la hora de atender 
casos de VG. En este sentido también de·
nuncian una falta de inversión para po·
der desarrollar los potenciales que ofrece 
este perfil, por ejemplo, por la presión 
asistencial. 
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Como se ha comentado anteriormente, 
al igual que para el resto de profesionales 
de salud, es fundamental la formación y 
sensibilización respecto a esta temática 
dado que eso les permitiría detectar y res·
ponder con más seguridad estos casos. 
También, es importante que desde la ge·
rencia se le dé valor a estas formaciones.

Protagonismo de las Matronas 
por la sistematización del 
cribado 

“Creo que ha beneficiado mucho 
Incluir en nuestras actuaciones, en 
nuestras intervenciones enfermeras, 
protocolizar una pregunta de 
despistaje para que pueda ser 
posible hablar sobre eso, igual que le 
preguntan sobre otros aspectos (…) 
porque así no se te escapa nadie”

Debido a la protocolización de la de·
tección de la VG en las consultas de 
salud sexual y reproductiva en Catalu·
ña desde 2019, las matronas se están 
convirtiendo en un perfil impulsor de 
la mejora de la identificación de mu·
jeres que sufren VG. Las participantes 
matronas consideran que era nece·
sario incorporar una herramienta de 
despistaje que permitiera a todos los 
profesionales detectar casos de VG y 
no solo a aquellos que se encuentran 
más sensibilizados con la temática. 

Explican la justificación de esta ins·
tauración en las consultas de salud 
sexual y reproductiva por la especial 
vulnerabilidad de las mujeres emba·
razadas a sufrir VG y porque las pa·
cientes de las matronas son primor·
dialmente mujeres, por lo que se ha 
considerado un entorno ideal para 
realizar esta detección precoz 

Con respecto a la experiencia de las 
mujeres atendidas con esta nueva 
medida, las informantes recalcan la 
importancia de cómo realizar el criba·
do, dando especial énfasis en que no 

es posible hacer este tipo de pregun·
tas sin algún tipo de preámbulo. 

Se reconocen fortalezas en esta nueva 
medida, pero también limitaciones. 
Por ejemplo, que el instrumento que 
se utiliza no esté validado en otros 
idiomas. A la hora de aplicarlo eso 
suele ser una dificultad, a pesar de 
contar con servicios de traducción, 
debido a que se extiende conside·
rablemente el tiempo de atención. 
También, destacan la dificultad para 
realizar este tipo de preguntas cuan·
do las parejas acompañan a consulta 
a las mujeres. 

Con respecto a la implementación 
formal de esta nueva medida, a pesar 
de la importancia de los protocolos, 
recalcan que estos por si solos no su·
plen a la formación.

DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES
Este estudio ha puesto de manifiesto que la 
formación específica sobre VG en profesiona·
les de la salud es clave para una adecuada de·
tección y atención de este problema de salud. 
Los resultados relativos de Cataluña del estudio 
de la Delegación del Gobierno para la VG de 
2015 identificaron que un 36,8% (n=18) pro·
fesionales de medicina afirmaban haber recibi·
do formación, mientras que el 63,2% (n=31) 
no habían recibido ningún tipo de formación 
(13). Parece que la tendencia es hacia un ma·
yor número de profesionales formados en VG, 
aunque aún casi una tercera parte del personal 
sanitario, participante en nuestro estudio/de 
nuestros resultados, no cuenta con ningún tipo 
de formación específica.

Existe una amplia evidencia sobre la necesidad 
de formación específica en profesionales sani·
tarios. El presente estudio ha pretendido identi·
ficar aquellos aspectos que se precisan abordar 
para mejorar la capacitación de profesionales 
sanitarias/os.
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El aumento de la sensibilización y formación 
en VG y una mejora en la capacidad percibida 
de profesionales de enfermería en el abordaje 
de mujeres víctimas de VG, puede tener una 
repercusión directa en la prevención, detección 
y atención de situaciones en las que las mu·
jeres sufren este tipo de maltrato. Puede su·
poner una mejora en la respuesta del servicio 
sanitario, evitando situaciones de victimización 
secundaria o una respuesta inadecuada desde 
este ámbito de atención. Por otra parte, que 
profesionales sanitarios mejoraran su capaci·
dad percibida para la atención a mujeres vícti·
mas de VG, contribuiría a la satisfacción con el 
desempeño de su profesión.

Los resultados cualitativos evidencian la necesi·
dad de que exista un nombramiento oficial de 
personas referentes de VG en cada CAP, lo que 
permitiría dar visibilidad al tema en el centro 
y contribuiría a que las y los  profesionales lo 
tuvieran más en cuenta.

Por otra parte, nuestro estudio al igual que en 
otros estudios basados en el cuestionario PRE·
MIS, relaciona la lectura del protocolo con una 
mayor capacidad de respuesta frente a la VG 
(14,15). Sin embargo, en nuestro estudio al me·
nos uno de cada dos profesionales afirmaron 
no haber leído el protocolo de atención. Estu·
dios en España y a nivel internacional muestran 
que cuando se pregunta por las situaciones 
de VG, las mujeres suelen revelar su situación, 
agradeciendo muchas de ellas a los profesiona·
les sanitarios su interés y apoyo. En este senti·
do, tal como se evidencia en los resultados de 
este trabajo, es muy relevante crear un clima 
de confianza y confidencialidad en la atención 
a las mujeres que confiesan ser víctimas de VG 
(16). Ello demuestra que la APS es un entorno 
idóneo y privilegiado para detectar y atender a 
estas pacientes (17).

Otras CCAA españolas como la Comunidad 
Valenciana y Castilla y León tienen sistema·
tizado el cribado universal de la VG a todas 
las mujeres mayores de 14 años en todas las 
consultas de AP. La literatura señala el dilema 
existente acerca de la idoneidad de la detec·
ción universal; a pesar de que es cierto que 
preguntar sobre la VPI en las especialidades de 

atención médica ofrece la mayor oportunidad 
para la divulgación, siempre debe ocurrir en 
el contexto de una relación de apoyo con ese 
profesional de la salud. En España, el Protoco·
lo común para la actuación sanitaria ante la 
violencia de género recomienda la detección 
selectiva de casos en quienes existan razones 
de sospecha de abuso debido a los síntomas 
que presenta “el personal sanitario debe tener 
una actitud de alerta ante la presencia de con·
ductas, síntomas o signos de sospecha”(1). Los 
servicios de salud de algunas comunidades im·
plementaron el cribado sistemático, es decir, 
preguntar a todas las mujeres en un entorno 
determinado, como las consultas de medicina 
de familia en la Comunidad Valenciana o de 
salud sexual y reproductiva en Cataluña, sobre 
la base de los efectos positivos que muestran 
las pruebas existentes y siguiendo las reco·
mendaciones de instituciones como el Cole·
gio Americano de Obstetras y Ginecólogos en 
2005. Las enfermeras que trabajan en esos sis·
temas regionales de salud apreciaron la inclu·
sión de preguntas relacionadas con la VG en 
el formulario de la historia clínica digital para 
examinar la VG, como parte del protocolo de 
la VG, ya que les ayudó a detectar los casos 
y los sensibilizó aún más. En este sentido, la 
formación en el cribado en violencia de gé·
nero aumenta el sentido de los profesionales 
sobre la auto·eficacia de la intervención e in·
crementa la frecuencia de cribado y las tasas 
de detección (18,19).

Las y los profesionales de salud de nuestro es·
tudio también han señalado barreras comunes 
en la literatura científica, como la falta de tiem·
po para atender adecuadamente los casos de 
VG, y sentirse insuficientemente capacitados 
para tratar VG (13,15).

Los resultados de este estudio señalan que 
el compromiso de los profesionales de la sa·
lud contra la VG en muchas ocasiones es una 
elección personal, ya que no está sistematiza·
do a diferencia de la respuesta para otros pro·
blemas de salud (más allá de las consultas de 
salud sexual y reproductiva y recientemente); 
por lo que los profesionales que no estén pre·
viamente sensibilizados con el tema requieren 
de un proceso interno de cambio y un cues·
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tionamiento de sus propios prejuicios, ya que 
a veces, las propias dificultades en cuanto al 
diagnóstico de VG radican en las conductas 
y actitudes discriminatorias y estigmatizantes 
mantenidas por parte de los/las profesionales 
hacia las mujeres que atienden (20,22) aspectos 
socioculturales asociados con una sociedad 
machista patriarcal siguen siendo una barrera 
para la implicación del personal sanitario con 
relación a este tema.

Los resultados cualitativos han puesto de mani·
fiesto que el colectivo de Enfermería posee un 
gran potencial para enfrentar la problemática 
de la VG, las matronas especialmente debido 
a que en su práctica profesional atienden ma·
yoritariamente a mujeres. Por esta razón es tan 
importante que se involucren activamente en la 
sospecha, detección, derivación y seguimiento 
de casos En el presente trabajo se evidencia la 
importancia del acompañamiento y respeto a 
la persona atendida respecto a sus procesos, 
tiempos y decisiones, en línea con estudios pre·
vios que recalcan la importancia de reflexionar, 
desde el colectivo, sobre este tipo de proble·
máticas intentando aportar en la práctica pro·
fesional (16).

Limitaciones del estudio

Por las características del cuestionario 
seleccionado, se requiere una disponibi·
lidad mínima de 30 minutos por parte de 
los/las participantes para su realización. 
Esto ha dificultado alcanzar una amplia 
tasa de respuesta. Por otra parte, dada 
la voluntariedad de participación, esta ha 
podido estar condicionada por la sensibi·
lidad y motivación hacia este tema de los/
las participantes. No se recogen las actitu·
des y actuación de otros/as profesionales 
también están involucrados en la aten·
ción a las mujeres víctimas de VG, que 
trabajan en servicios de urgencias tanto 
extrahospitalarias, como hospitalarias.

Además, el advenimiento de la pande·
mia COVID interrumpió la realización del 
trabajo de campo y supuso la desmotiva·
ción de los profesionales para rellenar el 
cuestionario online debido a la prioriza·

ción de este tema por encima de otros, e 
impidió la difusión del cuestionario en 2 
de las 9 regiones sanitarias de Cataluña. 

Conclusión   

Los resultados han contribuido a la com·
prensión de las dificultades y necesidades 
que existen para realizar en la práctica 
cotidiana lo que la ley de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de 
Género declara: que los servicios de salud 
deben jugar un papel activo e integrado 
papel en la prevención y gestión integral 
de VG.

La posibilidad de identificar a pacientes 
que sufren VG necesita de la familiari·
zación, por parte del personal sanitario, 
con las políticas de atención a la VG, la 
accesibilidad y el fomento del protocolo 
de actuación para la atención de casos, 
y el fomento de la formación específica. 
Las consecuencias de que no haya for·
mación continuada del personal sanitario 
son que las y los profesionales no se sien·
tan capaces de atender casos y tengan 
miedo a afrontar estas situaciones, por el 
desconocimiento de cómo proceder una 
vez que detectan. Es preciso considerar la 
inversión en programas formativos para 
mejorar la capacidad percibida del per·
sonal sanitario para dar respuesta a este 
problema.

Barreras surgen de las dificultades aso·
ciadas con la introducción del tema de 
VG y género en un cuerpo profesional 
que ha sido educado en la tradición 
biomédica, y del hecho de que la inte·
gración de la gestión de VG dentro del 
sistema de salud se perciba como impul·
sada por el interés político más que por 
méritos científicos.[]
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