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EL COL·LEGI Oficial d’Infermers i Infer-
mers de Lleida (COILL) mostra la seva 
preocupació pel deteriorament emocio-
nal i físic constatat entre les col·legiades 
i augura que, si no es corregeixen els 
problemes estructurals i es pal·lien les 
seqüeles de la Covid-19, el sistema s’afe-
blirà amb la seva principal força de tre-
ball malalta.

La junta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida ha manifestat la seva preocupa-
ció per l’estat de salut de les col·legiades i els 
col·legiats. Una situació que no és nova, però 
que s’ha vist precipitada amb la pandèmia de 
la Covid-19.

Quant més aguantaran les infermeres? En 
quines condicions físiques i emocionals es 
veuen obligades a treballar? Fins quan?

Lleida és una de les províncies amb dèficit his-
tòric d’infermeres. Una carència estructural 
que s’ha convertit en “el peix que es mossega 
la cua”, expressa la presidenta del COILL, Mer-
cè Porté. Poques infermeres i sobrepassades 
per les necessitats assistencials d’una població 
cada cop més envellida i deslocalitzada atesa la 
dispersió geogràfica del territori.

El COILL aposta per una 
jubilació conseqüent 
i realista amb la salut 
professional i vital de 

les infermeres
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nuïtat dels contractes obliga moltes de les in-
fermeres i infermers de Lleida a simultaniejar 
diferents treballs, en diferents serveis i diferents 
centres. Una situació que a mitjà-llarg termini es 
tradueix en la impossibilitat de conciliar vida la-
boral i personal o “encadenar torn rere torn, en 
detriment de la pròpia seguretat i la del pacient”.

Trastorns del son i de l’alimentació, depres-
sió… Situacions que s’escapen a l’ampli elenc 
de ‘Malalties Professionals’ reconegudes pel 
Ministeri de Sanitat. Aquestes realitats són “ga-
solina per a la nostra feina i la nostra salut”, 
explica Porté. “No parlem de malalties conta-
gioses, però s’estan estenent a tal ritme que ja 
podem parlar de malaltia col·lectiva. Les infer-
meres emmalaltim”.

Per si no n’hi hagués prou, va arribar la Co-
vid-19. La sobreexposició al virus ha causat es-
tralls entre les infermeres que s’han contagiat 
en massa i, moltes, la patiran de per vida com 
a Covid-19 persistent. Unes seqüeles altament 
incapacitants per a l’exercici professional i de 
difícil diagnòstic.

Amb aquest panorama, amanit per l’increment 
d’agressions físiques i verbals en l’entorn sa-
nitari, “exigim que es tingui cura de les infer-
meres”, diu Mercè Porté. Es parla molt aquests 
dies del burnout de la infermeria. “Un estat 
crònic en què la precarietat, l’estrès i el des-
ànim deterioren la nostra capacitat professio-
nal de cura i ens destrueix com a persones”; 
afirma Porté que precisa que “fins i tot joves 
infermeres, recentment incorporades durant la 
pandèmia, ja pateixen aquest deteriorament, 
especialment en el pla emocional”.

Amb la jubilació massiva de les primeres ge-
neracions d’infermeres dels grans hospitals 
catalans en un horitzó proper, el COILL preveu 
una discordança absoluta entre la força de 
treball i les necessitats d’atenció sanitària de 
la població. “Si al baix ritme que augmenta la 
contractació d’infermeres i la baixa predispo-
sició a consolidar plantilles, sumem la realitat 
d’una infermeria ‘ferida’, se’ns fa molt difícil 
visualitzar la nostra carrera professional a llarg 
termini”.

En el marc d’aquesta reflexió, el COILL apos-
ta per una jubilació conseqüent i realista amb 
la salut professional i vital de les infermeres. 
“Cal revisar els paràmetres que es veuen con-
dicionats pel deteriorament emocional i físic 
constatat entre les col·legiades, perquè si no 
es corregeixen els problemes estructurals i es 
pal·lien les seqüeles de la Covid-19 o qualsevol 
altra afectació futura generalitzada, veurem les 
infermeres i infermers abandonar la professió 
en massa. Si la seva principal força de treball es 
posa malalta, el sistema es debilitarà i la pobla-
ció en patirà les conseqüències. El nostre estat 
del benestar decreixerà”, afirma la presidenta 
del COILL que posa el Col·legi a disposició d’ad-
ministracions, societats científiques i associaci-
ons professionals per avançar en un projecte de 
futur per a la infermeria.[]
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RECONEIX EL CONSELL 
D’INFERMERES AMB LA 

CREU DE SANT JORDI
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Estrella Martínez, 
degana del CCIIC, 
recull la distinció 
que diu “neix de 
l’estima del poble de 
Catalunya per les seves 
infermeres”
LA PANDÈMIA de la Covid-19 ha posat el focus 
sobre la infermeria catalana que es revela com 
a “sostenidora infal·lible d’un sistema de salut 
assetjat per la crisi sanitària”, va manifestar 
Estrella Martínez, degana del Consell d’Infer-
meres i Infermers de Catalunya (CCIIC), minuts 
abans de rebre la Creu de Sant Jordi 2021, el 
passat 13 de desembre.

L’escenari, el Teatre Municipal de la Cooperati-
va de Barberà del Vallès, amb una vintena de 
personalitats i deu entitats guardonades amb 
el màxim reconeixement que atorga la Gene-
ralitat, per haver prestat serveis destacats en 
defensa de la identitat de Catalunya o pels seus 
mèrits en el pla cívic i cultural. Celebració pre-
sidida pel cap de l’Executiu, Pere Aragonès; i 
a la qual va assistir una àmplia representació 
de la infermeria catalana, encapçalada per la 
mateixa degana, Estrella Martínez, i les quatre 
presidentes dels col·legis territorials: Paola Gal-
bany del COIB, Alícia Rey del COIGI, Mercè Por-
té del COILL i Lluïsa Brull del CODITA. Miquel 
Àngel Calderó, secretari del COILL i del CCIIC; 
Núria Fabrellas, tresorera del CCIIC; i Glòria Jo-
dar i Miquel Perea, consellers del CCIIC (COIB), 
completaven la delegació.

La Creu de Sant Jordi, “un homenatge a tot-
hom qui, d’alguna manera, treballa a favor del 
bé comú” en paraules del president de la Gene-
ralitat, ha estat atorgada al Consell d’Inferme-
res per “la ingent tasca que aquesta corporació 
de dret públic ha desenvolupat durant tota la 
situació de pandèmia”.

Martínez ha demanat que “les infermeres aco-
llim aquesta distinció amb orgull i perspectiva 
de futur perquè honora totes les infermeres i 
infermers de Catalunya. Un reconeixement 
que, tot i no solucionar les dificultats que tro-

bem en el nostre dia a dia, en un termini més 
o menys immediat, és un aparador de la nostra 
condició essencial i de la nostra capacitat de re-
siliència, professional i personal. Necessitem el 
reconeixement de la societat i el dels governs. 
Si no se’ns valora, difícilment podrem exigir 
la posició i els recursos i eines que reclamem 
per desenvolupar la nostra professió infermera 
amb plenitud”.

La degana del Consell també ha tingut paraules 
d’agraïment per a la ciutadania perquè “som 
plenament conscients que aquesta Creu de 
Sant Jordi neix de l’estima del poble de Catalu-
nya per les seves infermeres. Un reconeixement 
que es nodreix de l’agraïment anònim que ens 
professeu cada dia les persones que atenem”.

Les presidentes dels 
quatre col·legis 
catalans assisteixen 
a l’acte que honora 
totes les infermeres i 
infermers i “la ingent 
tasca que el CCIIC ha 
desenvolupat durant 
tota la situació de 
pandèmia”
En l’àmbit de la salut, la Creu de Sant Jordi 
2021 ha distingit també la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) 
“per ser un dels pilars de l’estructura assistenci-
al sanitària del país”.

La cerimònia de lliurament ha començat amb 
l’actuació musical de Joana Serrat i ha estat 
conduïda per Carme Sansa i Gemma Mengual, 
totes dues guardonades amb la Creu de Sant 
Jordi. El cantant d’Els Pets, Lluís Gavaldà, i la 
futbolista Alèxia Putellas han estat els encarre-
gats de parlar en nom de tots els distingits.[]
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LA SEU VELLA de Lleida va ser. el passat 22 d’octubre, l’escenari del lliurament dels XIV Premis 
AP!Lleida que concedeix l’Associació Professional d’Empresàries i que tenen com a objectiu 
reconèixer el lideratge de les dones en els diferents àmbits de la vida. L’entitat, que reconeix 
també els col·lectius i empreses que assoleixen reptes importants, va decidir atorgar enguany 
un premi especial a les Infermeres de Lleida pel seu paper fonamental com a profes-
sionals essencials en la lluita contra la pandèmia.

El reconeixement va ser recollit per una delegació encapçalada per Mercè Porté, presidenta del 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL), i les també infermeres Marina Rogel, 
Esther Rubinat, Anna Teixiné i Lourdes Terés.

Porté, que va rebre el guardó de mans de Núria Vergés Bosch, directora general de Cures, 
Organització del Temps i Equitat en els Treballs; va agrair ”aquesta essencialitat que les sòcies 
d’AP!Lleida reconeixeu avui a les infermeres, per a nosaltres doblement valuosa. Compartim 
l’esperit emprenedor i transformador que ha de guiar les nostres accions professionals i, al-
hora, lluitem per visibilitzar les dones com a agents de canvi social, econòmic o cultural que 
aporta salut i benestar a tothom”.

La presidenta del COILL va explicar a l’auditori que “fa més de 60 anys, l’International Council 
of Nurses aprovava una resolució per la qual el nostre col·lectiu adoptava el nom d’infermera 
com a denominació inclusiva i global. Un camí inexplorat: la regulació, defensa i representació 

PREMI 
AP!Lleida
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d’una professió, qualificada i científica, amb la dona com a emprenedora, 
líder i gestora”.

Mercè Porté va posar també l’accent en què “a diferència d’altres professi-
ons, en què la nostra presència és fruit de la incorporació a l’educació i al 
mercat laboral amb certa igualtat, la Infermeria és una ciència construïda 
i promoguda per les dones”; i ha destacat que ha estat possible gràcies a 
“generacions de dones, que assoleixen tal nivell d’excel·lència en la seva 
pràctica, que trenquen amb el rol històric de cuidadores del seu entorn més 
pròxim i esdevenen imprescindibles per a construir societats avançades”.

La vetllada es va iniciar amb la recepció de les guanyadores a la sala de La 
Canonja, que tot seguit es van traslladat a la nau central de la Seu Vella per 
iniciar l’acte amb la benvinguda de la presidenta d’Ap!Lleida, Laia Rogel.

La gala, que va ser conduïda per la periodista lleidatana Joana Bonet, va 
cloure amb un sopar.[]

©JAVI MARTIN / PAERIA



CRISTINA SOLÉ SALVAT va ser la guanya-
dora del ‘smartwatch’ sortejat entre totes 
les participants en la campanya d’assegu-
rances de vehicles, adreçada en exclusiva 
a les infermeres col·legiades del COILL, or-
ganitzada per l’asseguradora AMA Agru-
pación Mutual Aseguradora. Genís Belchi 
Riera, director de l’oficina d’AMA a Lleida, 
va lliurar el premi a l’afortunada.[]10  inf  DESEMBRE  2021
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ENFERMERAS 
INVISIBLES

QUI VA SER LA INFERMERA que va sal-
var la vida de dos mil cinc-cents nens 
i nenes jueus del gueto de Varsòvia? 
Quina és la història de la dona que 
va inventar i patentar la xeringa que 
es pot utilitzar amb una sola mà? O 
la que va dissenyar el portabebès i la 
motxilla d’oxigen portàtil? Coneixes la 
història de la dona que va encapçalar 
la primera campanya mundial de va-
cunació?

I així, fins a catorze relats de superació, 
grans descobriments científics i aventura 
recapitulats en el llibre ‘Enfermeras invisi-
bles’, que es van presentat el 28 d’octubre, 

a la seu del COILL, de la mà de les seves 
autores Olga Navarro Martínez i Vanes-
sa Ibáñez del Valle que també han signat 
exemplars.

En aquesta segona edició (Penguin Ran-
dom House, Pla B) –la primera es va fi-
nançar mitjançant una campanya de 
crowdfunding que va permetre recopilar 
aquests relats en format per auto impres-
sió– s’ha optat per una versió il·lustrada 
(Irene Bofill) que acosti les històries a tots 
els públics de manera amena.

El llibre està disponible al portal digital 
www.enfermerasinvisibles.com.[]

SORTEIG AMA



pinchar en hueso

2021  DESEMBRE  inf  11

cc
iic

2021  DESEMBRE  inf  11

MIQUEL ÀNGEL CALDERÓ, secretari del Consell 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i 
del COILL, va demanar “que els mitjans de co-
municació tinguin les infermeres com a font 
fiable d’informació i referent de la vacunació, 
arreu del món”. La petició va ser formulada en 
el marc de la jornada oberta sobre la ‘Desin-
formació de les vacunes Covid-19’, organitza-
da per la Plataforma de Reguladores del sector 
Audiovisual de Iberoamérica (PRAI), amb el su-
port del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
(CAC), i celebrada el 21 de setembre.

Roger Loppacher, vicepresident de la PRAI i 
president del CAC –entitat que col·labora es-
tretament amb el CCIIC per promocionar les 
bones pràctiques informatives en matèria de 
salut– va obrir el panel d’experts, parlant de les 
“Iniciatives del CAC relatives a contrarestar la 
desinformació sobre les vacunes Covid-19, un 
resum de l’experiència i les mesures endegades 
a Catalunya”.

La comunicació de Miquel Àngel Calderó, 
“Punxar en os: per què agraden tant les 
fake news sobre les vacunes Covid-19?” 
va fer una anàlisi de les circumstàncies que 
generen entorns favorables per a la creació i 
propagació de notícies enganyoses i/o falses; i 
de l’impacte i conseqüències que tenen en la 

campanya de vacunació, des d’una perspectiva 
infermera. La por (falsos efectes secundaris), 
la desconfiança (el negacionisme) i les falses 
esperances (pseudoteràpia) van centrar l’ex-
posició, que també recollia dades sobre l’alt 
grau de confiança de la població mundial en 
les informacions que faciliten els professionals 
de la salut.

La jornada, va cloure amb un xat obert que, 
entre altres temes, apuntava la perspectiva de 
gènere de la vacuna; tema sobre el qual Miquel 
Àngel Calderó va explicar “que, tot i que actu-
alment no hi ha evidència científica de l’esclet-
xa de gènere, s’estan registrant els símptomes 
postvacunals en dones”.

La PRAI destaca el rol dels mitjans de comu-
nicació per augmentar la “confiança vacunal” 
de la població i fer front a la desinformació. 
Partint de la premissa que els beneficis de la 
vacunació per a la societat en el seu conjunt 
estan àmpliament provats per la ciència; “els 
mitjans de comunicació tenen la funció d’infor-
mar veraçment en relació amb la seguretat i efi-
càcia de les vacunes. També poden contribuir a 
la lluita contra la desinformació que, en el cas 
de la vacunació contra la Covid-19, representa 
una amenaça per a la salut pública”, declara la 
plataforma audiovisual intercontinental.[]

El Consell demana als mitjans que 
tinguin les infermeres com a font de 
referència informativa en vacunació, 
en la jornada internacional PRAI
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EL COILL, com a membre del Consell de 
Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Ca-
talunya (CCIIC), va denunciar el passat 19 
de novembre, els riscos de la delegació de 
les competències pròpies de les titulades 
de Grau d’Infermeria que s’estan produ-
int amb l’excusa de la pandèmia i que 
afecten greument la professió i la segure-
tat de les persones ateses.

El Consell de Col·legis 
d’Infermeres adverteix de 
la invasió de competències 
professionals amb l’excusa 
de la pandèmia

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers 
de Catalunya (CCIIC) i els col·legis oficials d’in-
fermeres i infermers de Barcelona (COIB), Gi-
rona (COIGI), Lleida (COILL) i Tarragona (CO-
DITA), denuncien la invasió de les atribucions 
i competències infermeres als centres de salut 
públics i privats de Catalunya en els següents 
àmbits:
• Radiologia. S’assignen competències pròpi-
es de la infermera al tècnic superior en imatge 
per al diagnòstic i radioteràpia, de Cicle Forma-
tiu de Grau Superior (CFGS), com ara les cures 
infermeres específiques que sorgeixen i acom-
panyen els processos radiològics o la valoració 
de les necessitats de les persones i les seves cu-
res, abans, durant i després del procés.
• Anàlisis Clíniques i Anatomia Patològi-
ca. La pràctica d’extraccions i el control tècnic 
de mostres, entre d’altres, per part del tècnic 
superior en laboratori clínic i biomèdic i del tèc-
nic superior d’anatomia patològica i citodiag-
nòstic, ambdós CFGS, envaeix competències de 
les infermeres.
• Urgències i Emergències. Es descontex-
tualitzen del marc competencial del tècnic en 
emergències sanitàries (CFGM) actuacions prò-
pies de la Infermeria com són l’administració 
de medicació o la canalització de vies venoses, 
entre altres.

Aquestes situacions d’intrusisme es veuran 
agreujades si s’aprova la nova titulació de 
tècnic superior en gestió de serveis en centres 
gerontològics, que envairà les competències 
pròpies de l’especialitat d’infermeria gerià-
trica, tal com ha denunciat la Societat Espa-
nyola d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica 
(SEEGG), amb l’adhesió del CCIIC.

Aquest posicionament del Consell i dels col-
legis catalans en cap cas significa una oposició 
a la creació de nous cicles formatius o d’estu-
dis de grau que regulin i ordenin l’atenció a la 
salut, sinó la reclamació que els plans i circuits 
formatius respectius no siguin invasius i no ab-
sorbeixin les atribucions i competències pròpies 
i exclusives de la professió infermera. Així ma-
teix, les institucions que representen les infer-
meres catalanes demanen que cap persona que 
no hagi cursat el grau en Infermeria tingui atri-
bucions i competències pròpies de la professió 
infermera i que els centres de treball públics i 
privats cataloguin places i competències que 
estiguin d’acord amb la llei, en el disseny de la 
seva relació de llocs de treball (RLT).

AGREUJADA PER LA COVID

Aquesta situació es veu actualment agreujada 
per la saturació del sistema que ha ocasionat la 
crisi sanitària provocada per la Covid-19, que 
està aixoplugant mesures extraordinàries que 
impliquen l’habilitació “temporal” de compe-
tències pròpies de les infermeres en professi-
onals que no ho són. Aquest seria el cas dels 
canvis en els protocols de cribratge o de vacu-
nació, entre altres. En aquest sentit, les infer-
meres i infermers demanem:
• La participació de les infermeres en el disseny 
i l’avaluació de nous protocols.
• La formació especialitzada dels professionals 
implicats per part d’infermeres titulades com a 
garantia per a la ciutadania.
• La supervisió de les infermeres de la prestació 
de cures o de serveis delegats.
• La definició de l’excepcionalitat i de la tem-
poralitat d’aquestes cessions d’atribucions i 

STOP INTRUSISME
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de competències, que garanteixi el retorn en 
exclusiva a la professió infermera, en un futur 
immediat.

MANCA D’INFERMERES

Aquesta situació s’explica per la manca d’infer-
meres i infermers que pateix el nostre sistema 
de salut. Per aquest motiu, des del CCIIC i els 
quatre col·legis oficials d’infermeres de Cata-
lunya es proposen les següents mesures i ac-
tuacions per assolir la ràtio necessària de 
professionals que permeti restituir i blin-
dar l’espai competencial de la professió:
• Auditar de forma segmentada la ràtio infer-
mera/persona atesa, tenint en compte un es-
pectre ampli de la cura infermera que abasti 
des de la prevenció i la promoció de la salut fins 
a les situacions de malaltia (hospitalització, re-
sidencial i domiciliària) i altres camps, com ara 
els de la recerca, la docència i la digitalització 
de la salut (TIC).
• Avançar en el desenvolupament de les espe-
cialitats i la planificació de places específiques 
en convocatòries d’ocupació o RLT.
• Establir un nombre mínim d’Infermeres ne-
cessàries com a condició sine qua non per po-
der prestar determinats serveis de salut, públics 
o privats, com ara els d’Anàlisis Clíniques, Geri-
atria, Radiologia o Urgències i Emergències, on 
l’intrusisme professional és estructural.
• Incrementar l’oferta de places universitàries 
del grau en Infermeria tenint en compte:

- La correcció de la ràtio infermera, en un 
termini curt o mitjà.
- La taxa de reposició per afrontar la jubila-
ció massiva d’infermeres durant la pròxima 
dècada.
- L’efecte de la Covid-19 i la Covid-19 persis-
tent sobre la població infermera.
- L’equitat territorial en l’oferta de places.

• Adoptar les polítiques necessàries (de capta-
ció i retenció) per fer de Catalunya una destina-
ció professional atractiva per a les infermeres i 
infermers.
• L’equiparació d’infermeres a la resta de paï-
sos europeus.

STOP INTRUSISME
En definitiva, el Consell d’Infermeres i els col-
legis demanen a les administracions públi-
ques amb competències en salut, en educació 
i en ocupació, així com als centres de treball, 
que duguin a terme les actuacions necessàries 
per garantir el marc competencial de les titu-
lades en el Grau d’Infermeria, protecció legal i 
professional que ha de garantir el benestar de 
les infermeres i els infermers i avalar l’atenció 
a la salut de la ciutadania, amb seguretat i 
qualitat.[]

SOCIETATS CIENTÍFIQUES
I ASSOCIACIONS ADHERIDES 

(Per ordre alfabètic)
• ACEESE Asociación Científica Española 
de Enfermería y Salud Escolar
• ACICI Associació Catalana d’Infermeres 
de Control d’Infecció
• ACIN Associació Catalana 
d’Infermeria Nefrològica
• ACIP Associació Catalana 
d’Infermeria Pediàtrica
• ACIR Associació Catalana 
d’Infermeria Radiològica
• ACISE Associació Catalana 
d’Infermeria i Salut Escolar
• ACITSL Associació Catalana 
d’Infermeria del Treball i Salut Laboral
• ACLL Associació Catalana de Llevadores
• ADEIC Associació de Directores 
d’Escoles d’Infermeria de Catalunya
• AEEC Asociación Española de 
Enfermería en Cardiología
• AIFICC Associació d’Infermeria 
Familiar i Comunitària de Catalunya
• ASCISAM Associació Catalana 
d’Infermeria de Salut Mental
• SCBI Societat Catalano-Balear d’Infermeria
• SEEIUC Sociedad Española de 
Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias
• SEER Sociedad Española de 
Enfermería Radiológica
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LA GALA de la 5a edició dels Trifermed Awards, 
celebrada el passat 28 de setembre a l’Auditori 
AXA de la capital catalana, va reunir persona-
litats i professionals convocats per aquesta or-
ganització internacional, presidida pel Dr. Sergi 
Trilla, en un emotiu acte en el qual els professi-
onals de la salut van estar distingits amb el pre-
mi a la iniciativa ‘Sanitari Anònim Covid-19’, 
que es va lliurar a Estrella Martínez –degana del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de 
Catalunya (CCIIC)– i a Jaume Padrós –president 
del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya 
(CCMC)–, en representació de totes les profes-
sions sanitàries.

Les infermeres catalanes –àmpliament re-
presentades per la degana i conselleres del 
CCIIC, les presidentes Paola Galbany (COIB), 
Mercè Porté (COILL) i Lluïsa Brull (CODITA) i 
col·legiades de les quatre demarcacions– van 
iniciar la seva intervenció, passades les vuit 
del vespre, quan Marta Aymerich els donava 
la benvinguda amb un relat sobre la Florence 
Nightingale com a preludi de l’entrega de l’es-
cultura commemorativa a Estrella Martínez.

‘ESFERES’, EL MONÒLEG DE 
LARA DÍEZ QUINTANILLA

El lliurament del guardó va anar acompanyat 
de l’aplaudiment del públic que, en segons, es 
va veure transportat mesos enrere, als primers 
mesos de pandèmia, de la mà de Lara Díez 
Quintanilla que va interpretar el monòleg ‘Es-
feres’; un text escrit per encàrrec del CCIIC i en 
què la popular actriu i filla d’infermera expli-
ca que només té 8 minuts per parlar. Aquest 
temps es transforma en un ‘joc’ amb el número 
8 que es compon de dues esferes: les dues esfe-
res que habiten les infermeres: la salut i la ma-
laltia, la teoria i la pràctica, la vida i la mort… 
unides per invisibles ponts.

El soliloqui avança reflexionant sobre la solitud 
enfront de la Covid-19 i l’entrada en escena de 
les veus de persones malaltes que viuen dins 
les esferes i les de les seves famílies que ha-
biten fora. Una mirada intimista sobre la por, 
i l’horror que duu a l’inevitable record de les 
persones que van morir i de les que no es van 
acomiadar dels seus morts, sota la mirada de 

TRIFERMED AWARDS

“La infermeria 
és una professió 

filantròpica, 
d’amor a les 

persones”

El monòleg ‘Esferes’ de l’actriu 

Lara Díez Quintanilla i la projec-

ció del curt de presentació del 

documental ‘Infermeres Resili-

ents CCIIC’, atansen al públic el 

valor de la cura infermera.
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les infermeres. Reflexions que aboquen en un 
missatge de consol i d’amor. Una visió que es 
transforma i també somriu davant un premi 
‘per haver anat a l’infern’ que ens recorda que 
‘el veritable premi és tenir-nos les unes a les al-
tres, ser infermeres i formar part d’un col·lectiu 
prodigiós; i que, tot i la invisibilitat que a vega-
des patim, sempre hi som, som resilients. Fem 
llum i fem un pont prodigiós com l’arc de Sant 
Martí’. El monòleg finalitzà amb una esperona-
dora metàfora del número 8 i l’infinit.

‘INFERMERES RESILIENTS’, 
EL DOCUMENTAL DEL CCIIC

A continuació, es va projectar un avenç del 
documental ‘Infemeres Resilients’, una pro-
ducció del CCIIC que recull el testimoni d’in-
fermeres i infermers dels diferents àmbits 
d’atenció i que exerceixen arreu de Catalunya  
(vegeu pàgina 17).

‘PANDÈMIA, INFERMERES I FILANTROPIA’, 
EL DISCURS D’ESTRELLA MARTÍNEZ

Estrella Martínez va ser l’encarregada de tan-
car la intervenció de les infermeres i ho va fer 
amb el discurs ‘Pandèmia, infermeres i filan-
tropia’, un al·legat a l’essència de la infermeria 
que “és una professió filantròpica, d’amor a les 
persones. Orientades als processos de cura i 
preservació de la salut humana, les infermeres 
utilitzem el coneixement i la ciència, amb me-
todologia terapèutica, sanadora”.

La degana del Consell va tenir paraules d’ànim 
per a les infermeres i sanitaris i, també, per als 
col·lectius més colpejats per la pandèmia: la 
gent gran, els nens, els adolescents i els joves o 
les persones que pateixen violències i/o addicci-
ons. Una situació que cal revertir perquè “com 
a societat, som corresponsables en la restitució 
de la salut i el benestar de la nostra comunitat. 
Des de l’àmbit professional, personal, associa-
tiu, cultural, empresarial… I, per descomptat, 
des de l’administració; hem de ser còmplices 
en un nou model de salut i social que garan-
teixin la supervivència de les persones amb uns 
estàndards de vida dignes, en tots els seus ves-
sants. La Covid-19 ens ha recordat que, sigui 
quina sigui la nostra posició, totes i tots som 
vulnerables. El camí en solitari és un autèntic 
laberint”, va dir Martínez.

PREMIATS TRIFERMED AWARDS

L’edició 2021 dels Trifermed Awards va pre-
miar també el Dr. Josep Tabernero (categoria 
Impulsor) pel seu treball d’investigació con-
tra el càncer des de l’Institut d’Oncologia Vall 
d’Hebron; la Fundació Catalana Síndrome de 
Down (categoria Fundacions) pel seu tarannà 
innovador i com a precursora i promotora de 
grans avenços en la cura, ciència i legislació de 
la discapacitat; així com Josep Carreras (Premi 
especial), per la tasca duta a terme per avançar 
en la cura de la leucèmia i que va recollir Antoni 
Garcia, president la Fundació Josep Carreras.[] 

©TRIFERMED AWARDS
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TARDOR D’ESTRENES amb dos audiovisuals, 
un curt animat i un documental sobre la Co-
vid-19, que posen en valor la història, la pro-
fessionalització i el lideratge de les infermeres i 
infermers catalans, també durant la pandèmia. 
Les coproduccions del Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) –junt 
amb els quatre col·legis catalans (COIB, COIGI, 
COILL i CODITA)– estan a disposició d’inferme-
res i públic, al canal de Youtube de l’entitat.

CURTMETRATGE ANIMAT 
‘INFERMERES, ORIGEN I PROFESSIÓ’

“Les cures són tan antigues com les primeres 
societats humanes”. Així arrenca el curtmetrat-
ge animat ‘Infermeres, origen i professió’ 
que culmina les accions de visibilització pro-
gramades en el marc de la campanya Nursing 
Now®.

En cinc minuts escassos, el curt transcriu el pro-
cés de professionalització que ha viscut la cura 
de les persones al llarg de la història fins a la In-
fermeria contemporània, una ciència de primer 
ordre, però encara “llastrada pels estereotips, 
els rols subordinats, les desigualtats laborals i 

els sostres de vidre que històricament assetgen 
les professions en què les dones representen el 
gran gruix del col·lectiu.

La producció parteix de la idea original de la 
periodista Laia Font i de l’artista multimèdia Se-
bastián Pinto, codirectors de la cinta.

La producció està a disposició de totes les 
infermeres col·legiades i de les entitats i 
centres educatius, que el vulguin projec-
tar com a eina de presentació en activitats 
professionals o amb finalitats didàctiques 
per a la població en general.

DOCUMENTAL COVID-19 
‘INFERMERES RESILIENTS’

El documental ‘Infermeres resilients’ recull 
les vivències professionals i personals de cinc 
infermeres catalanes, durant la pandèmia de la 
Covid-19. Enregistrat entre els mesos de juliol 
i novembre de 2021, els testimonis de les in-
fermeres mostren una evolució de la professió 
que, tot i no oblidar els moments més durs i 
conviure encara amb la pandèmia, mostra sig-
nes inequívocs de resiliència. 
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EL CCIIC ESTRENA 
DUES PRODUCCIONS 
AUDIOVISUALS 
PER VISIBILITZAR 
LA PROFESSIÓ 
INFERMERA

‘Infermeres resilients’ arrenca a l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), amb 
la infermera d’UCI Elena Carrasco, que expli-
ca el desconeixement que imperava a l’inici de 
la pandèmia i descriu la primera onada com a 
“destructiva, perquè no s’estava preparat per la 
situació en cap sentit”.

Núria Pagès, infermera del CAP Montilivi de 
Girona, parla de com l’Atenció Primària s’ha 
reinventat després de patir la manca de ma-
terial i de personal. També recorda l’impacte 
de la Covid-19 a les residències. Una situació 
dramàtica, però que també ha enfortit la in-
fermeria.

Per a Dolors Castells, infermera de l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona), el pro-
cés constant d’adaptació ha demostrat que la 
infermeria té les seves competències tècniques, 
un coneixement humanístic i una gran capaci-
tat de gestió.

La infermera docent de la Facultat d’Inferme-
ria de la Universitat de Lleida i investigadora 
de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida 
(IRB Lleida), Esther Rubinat, no va dubtar a 

inscriure’s a la borsa d’infermeres voluntàries 
durant la pandèmia. En un futur, Rubinat con-
sidera molt rellevant l’impacte emocional que 
tindran en les infermeres les dificultats viscudes 
en l’acompanyament del pacient i els familiars, 
en els darrers moments de la seva vida. La infer-
mera destaca la unió del col·lectiu que sempre 
havia fet pinya, però que ara s’ha enfortit més, 
la qual cosa ha fet més suportable la situació. 
Rubinat destaca també que la pandèmia ha su-
posat un aprenentatge ràpid, a nivell humà i 
professional, que s’ha plasmat en la formació 
de les futures infermeres.

Finalment, Yolanda Rodríguez, infermera 
consultora del Servei d’Emergències Mèdiques, 
a la sala SEM 061 de Diagonal (Barcelona), 
creu que la Covid-19 ha canviat la manera de 
treballar. Amb la població confinada, el servei 
va passar de 6.000 a 60.000 consultes diàries i 
agraeix haver fet costat a la població, resolent 
dubtes i donant assistència.

El documental ha estat dirigit pel periodista 
Rafa Gimena (Missatges, Gestió de Comunica-
ció) i editat per la productora REPLAY.[]
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Revisió del Codi 
Deontològic del CIE

El Consell Internacional d’Infermeres (CIE) va presentar el 20 d’octubre, la versió 
revisada del ‘Codi Deontològic per a la Professió d’Infermeria’, una declaració de 

valors ètics, responsabilitats i rendició de comptes professionals que defineix i guia la 
pràctica ètica de la infermeria en les diferents funcions que assumeixen.

El codi, que ha estat el marc deontològic per a les infermeres del món des que es va pu-
blicar el 1953, s’actualitza i “posa en relleu els canvis que veiem als entorns de treball de 
les infermeres, els reptes a què s’enfronten i els dilemes ètics que ha provocat la Covid-19”, 
explica Annette Kennedy, presidenta del CIE.

Utilitzat com a guia per a les infermeres en les seves decisions quotidianes, el codi revisat 
assenyala la necessitat de protegir i sostenir les infermeres i garantir que tenen la formació, 
capacitació i recursos apropiats per prestar cures de més qualitat a tots els pacients.

La versió revisada 2021 té quatre elements principals que ofereixen un marc per a una con-
ducta ètica: les infermeres i els pacients o altres persones que requereixen cures o serveis, 
les infermeres i la pràctica, les infermeres i la professió, i les infermeres i la salut global.

La versió 2021 ha estat sotmesa a una revisió completa i profunda per part d’un Grup 
d’Experts, membres de la Junta i de l’equip del CIE, abans de la seva traducció a l’es-
panyol i al francès.[]

El document es pot consultar a https://www.icn.ch/es

CIE
OMS



L’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
ha presentat les noves ‘Directrius Estratègiques 

Globals per a la Infermeria i la Llevadoria 2021-2025’. 
El full de ruta aborda moltes qüestions com ara l’escassetat 

mundial d’almenys sis milions d’infermeres; la necessitat d’invertir 
en llocs de treball, formació, lideratge i pràctica d’infermeria; la 

seguretat de les infermeres davant de la pandèmia; o la importància 
fonamental d’establir la figura de la ‘Infermera Cap’ a tots els governs dels 

Estats membres.

Howard Catton, director general del CIE, ha destacat que “és la primera vegada 
que s’adopta una estratègia d’infermeria durant la reunió anual de l’OMS i s’envia 

un missatge clar que els governs no poden ignorar. Han de fer-la pròpia i implan-
tar-la”.

Els governs han d’actuar dràsticament per formar, capacitar i reclutar milions d’infer-
meres addicionals, per salvaguardar els futurs sistemes de salut. A més, “cap govern no 
es pot permetre ignorar el fet que invertir en infermeria no és un cost, sinó una inversió”, 
afirma el CIE.[]

El document es pot consultar a https://www.icn.ch/es

Directrius Estratègiques 
Globals de l’OMS per a la 

infermeria 2021-2025
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21 Eutanàsia, 
lideratge i 

canvi climàtic, 
principals 

aportacions de 
les infermeres 

lleidatanes a 
l’Investén 2021 

Dues comunicacions i un pòster 

admesos pel comitè científic del 

XXV Encuentro Internacional 

de Investigación en Cuidados, 

centren les exposicions 

de les col·legiades.

INFERMERES LLEIDATANES han participat en el 
‘XXV Encuentro Internacional de Investigación 
en Cuidados ’, celebrat entre els dies 15 i 19 
de novembre de forma telemàtica. La trobada 
coincidia enguany amb el 25è aniversari de la 
Unitat de recerca en cures i serveis de salut (In-
vestén–isciii) i ha permès visibilitzar les bases i 
els moviments de generació del coneixement 
infermer i la seva implantació a la pràctica clí-
nica.

Un camp, el de la recerca, que no és aliè a les 
infermeres lleidatanes i que es promociona des 
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida (COILL), la Facultat d’Infermeria i Fisio-
teràpia de la Universitat de Lleida (FIF-UdL) i 

l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB 
Lleida).

Dues comunicacions sobre el rol de la infer-
meria en l’eutanàsia i l’empoderament de les 
infermeres responsables higienicosanitàries en 
centres residencials i el pòster científic sobre la 
formació dels estudiants del Grau d’Inferme-
ria en l’impacte del canvi climàtic en la salut, 
han estat els eixos dels treballs de les inferme-
res lleidatanes admesos pel comitè científic de 
l‘#inves21.

COMUNICACIONS
EUTANASIA. La comunicació ‘The Role of 
Nurses in Euthanasia Beyond Legislation: A 
Scoping Review‘ (El paper de les infermeres a 
l’eutanàsia més enllà de la legislació: una revi-
sió d’abast) de Filip Bellon, José Tomás Mateos 
García, Roland Pastells Peiró, Gemma Espigares 
Tribó, Montserrat Gea Sánchez i Esther Rubinat 
Arnaldo; defineix el paper i l’abast de les infer-
meres en el context mundial del procés d’euta-
nàsia, mitjançant la revisió de la legislació in-
ternacional i la literatura científica. Una revisió 
que té per objectiu proporcionar un marc cien-
tífic perquè els responsables polítics i els estats 
donin forma a la implementació de l’eutanàsia 
com a servei de la cartera de Salut.

Els autors han presentat un mapa de la inter-
venció de la infermeria durant el procés d’eu-
tanàsia, identificant una àmplia varietat de rols 
arreu del món, la majoria dels quals es troben 
fora del marc legal o estan oberts a la interpre-
tació, ja que legislació no és especialment es-
pecífica quant a les atribucions de la professió.
Un primer estudi que estableix les bases per 
futures investigacions que, segons conclou el 
treball, haurien de centrar-se en la posició de 
les infermeres i la gestió dels aspectes morals, 
ètics i educatius que protegeixen les seves com-
petències professionals i garanteixin l’accés 
universal dels pacients a l’eutanàsia.

EMPODERAMENT INFERMER. Ana Mari Fité 
Serra va presentar la comunicació ‘Factors re-
lacionats amb l’empoderament de les infer-
meres responsables higienicosanitàries en 
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21centres residencials de la regió sanitària de 
Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran’, treball corealit-
zat juntament amb Ester García Martínez, Jesús 
Sánchez Loro, Maria Casasús Tarragó, Àngel 
del Riu Monge i Joan Blanco Blanco.

Les deficiències en la dotació de personal i la 
baixa capacitat de retenció de professionals a 
l’entorn residencial impacta negativament en 
l’atenció a la persona institucionalitzada. Un 
entorn en què, arran de la pandèmia, la infer-
meria ha vist créixer el seu reconeixement soci-
al, però també ha destapat la necessitat d’aug-
mentar-ne l’apoderament.

Identificar els factors relacionats amb aquest 
empoderament ha estat l’objecte de l’estudi 
que, tot i confirmar la fortalesa de les infer-
meres responsables higienicosanitàries (RHS) 
i la seva capacitat per prendre decisions, s’hi 
detecten alts nivells d’estrès relacionats amb 
el comportament del pacient i la seguretat, 
així com amb la gestió del seu entorn famili-
ar, aspecte molt influenciat pel treball realitzat 
durant la pandèmia. Una situació de ‘burnout‘ 
que, en un termini mitjà i segons conclou la 
investigació, es traduirà en un augment de la 
rotació i escassetat d’infermeres RHS, si no es 
milloren les condicions i se les empodera reco-
neixent-ne el perfil professional i les competèn-
cies específiques.

PÒSTER CIENTÍFIC
CANVI CLIMÀTIC I SALUT PÚBLICA. També 
hi ha aportacions lleidatanes pel que fa a pòs-
ters científics. L’estudi sobre la ‘Docència so-
bre canvi climàtic als graus d’infermeria de 
les universitats espanyoles’, de Manex Noble 
Irurueta i José Tomás Mateos García, part de 
la consciència de l’impacte, tant directe com 
indirecte, del canvi climàtic en la salut de la po-
blació i el rol dels estats arran d’acords com el 
de París, el Pacte Verd Europeu o la nova Llei de 
Canvi Climàtic que atorga més protagonisme a 
les infermeres, perquè reconeix el canvi climàtic 
com un problema de salut pública. Un paper 
destacat que transcendeix diverses esferes, com 
ara l’educació i la promoció de la salut entre la 
població.

L’estudi realitzat en un grup d’universitats espa-
nyoles que ofereixen el Grau en Infermeria, on 
s’han identificat les assignatures d’interès i pro-
fessorat, tenia com a objecte determinar quins 
continguts i com cal incorporar el canvi climàtic 
a la formació de les futures professionals. La 
investigació revela que el 79,1% del professo-
rat considera necessària la formació específica 
en canvi climàtic, encara que gairebé la meitat 
(46,5%) considera que, actualment, no dispo-
sa dels coneixements necessaris per impartir-la. 
Cal, doncs, millorar els coneixements sobre 
canvi climàtic de l’alumnat, però també capaci-
tar el professorat de les facultats d’Infermeria.

RECERCA INFERMERA
La Unitat de recerca en cures i serveis de salut 
(Investén–isciii) és el referent nacional d’inves-
tigació en Infermeria. Amb vocació i projecció 
internacional, l’entitat ha llançat un vídeo per 
commemorar l’aniversari i donar a conèixer 
aquest camp de la Infermeria, encara molt des-
conegut per la població.

A més, el congrés va comptar amb la taula “El 
futur de la investigació en cures des de la 
perspectiva de sis infermeres honoris causa”, 
que va reunir referents de la investigació i la 
cura infermera com Doris Grinspun (honoris 
causa per la Universitat de Lleida), Rosa Maria 
Alberdi, Jean Watson, Afaf Ibrahim Meleis, Lin-
da Aiken i Denise Gastaldo (foto superior).[]
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EIR

A LA ESPERA de que se amplíe el desarrollo y 
convocatoria de plazas de Enfermería Especia-
lista, Lleida recibe este año a 10 profesionales 
que cursarán su residencia la provincia más al 
noroeste de Cataluña. 

Por especialidades, 4 de ellas lo harán en el 
ámbito de la Atención Familiar y Comunitaria; 
mientras que los hospitales universitarios Arnau 

EIR
LLEIDA, 

DESTINO 
ENFERMERO
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EIR

de Vilanova (HUAV) y Santa Maria (HUSM) 
acogerán a 3 profesionales en formación de 
Enfermería Obstétrica-Ginecológica y a otras 3 
de la especialidad de Salud Mental.

Pocas, y a la vez muchas, dada la escasez de 
convocatorias de plazas de enfermera espe-
cialista (al cierre de esta edición, se celebraba 
la prueba extraordinaria de la especialidad de 

Familiar y Comunitaria y no sin cierta polémica, 
dada la tardanza y la precipitación de la convo-
catoria) y el desconocimiento de los atractivos 
de Lleida como destino.

Hoy hablamos con algunas de las enfermeras 
residentes de primer y segundo año, así como 
con las tutoras de las unidades docentes. 
Los motivos de su elección de especialidad y 
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EIR de destino y su opinión sobre la formación y 
oportunidades que brindan las especialidades, 
ponen el foco sobre el sistema de salud actual 
y el reconocimiento de las competencias enfer-
meras.

EIR FAMILIAR Y COMUNITARIA

Al frente de la Unidad docente de Enfermería 
Familiar y Comunitaria (FyC), encontramos a 
Rebeca Ramírez Molinero. Nacida en Vado-
condes (Burgos), Ramírez aterrizó en Lleida en 
2014 para cursar la especialidad de la que hoy 
es tutora. “Pertenezco a la primera promoción 
que se formó en esta Unidad Docente y ac-
tualmente soy su presidenta” explica. Además 
es tutora de la misma especialidad en el CAP 
Eixample y profesora asociada de la Universitat 
de Lleida (UdL).

El CAP La Bordeta, en la ciudad de Lleida, es 
uno de los tres centros que acogen a las re-
sidentes de FyC. Este es el caso de Verónica 
Karcz, una enfermera leridana que eligió que-
darse en Lleida “porque creo que aquí, la figura 
de la enfermera en el ámbito de la Atención Pri-
maria es muy potente, también en la gestión”. 

Motivación que se repite con su compañera de 
residencia y CAP, Anna Mauri Querol, que de-
cidió quedarse en casa “porque para mi Lleida 
es hogar y familia”.

En la zona alta de la ciudad, el CAP Eixample es 
el lugar de residencia de la joven Laia Llubes 
Arrià. “La especialidad de Enfermería Familiar 
y Comunitaria es una de las especialidades más 
rica, variada y amplia de las especialidades que 
existen en este momento”, afirma Llubes que 
decidió escoger Lleida por diversos motivos 
como ”la posibilidad de rotar por diferentes 
dispositivos de la red, tanto a nivel hospitala-
rio como de Atención Primaria, o de participar 
en programas específicos de intervención co-
munitaria”. Laia Llubes agradece también la 
gran implicación de las tutoras en la actividad 
docente y “la atención personalizada por parte 
de la unidad que aporta un valor fundamen-
tal en la formación de las especialistas”. La EIR 
remarca que la especialidad FyC es compleja y 

Tutora EIR FyC REBECA RAMÍREZ

EIR FyC VERÓNICA KARCZ
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EIRcon muchísimo potencial y “necesita enferme-
ras comprometidas con ella”, pero lamenta que 
“aunque las residentes tenemos cada vez más 
formación, no se está reconociendo la especia-
lidad en muchas comunidades”.

Por su parte, la zaragozana Andrea Remacha 
Rodríguez “cree que el futuro de la enferme-
ría es especialista”. Ella eligió Lleida “porque 
tiene un programa formativo muy completo y 
unas rotaciones bastante competentes”. Todo 
ello, unido a las buenas comunicaciones (AVE) 
que conectan su destino EIR con su localidad 
natal, fueron motivos más que suficientes para 
trasladarse.

Opinión con la que coincide Irene Royo de 
Logroño, otra de las EIR del CAP Eixample y 
que explica que “quería hacer la especialidad 
de Familiar y Comunitaria sí o sí, y dado el lugar 
donde vivo, era el destino más cercano”.

A poco más de 25 kilómetros, en el ABS de Ba-
laguer, dos enfermeras más cursan la residen-
cia. Irene Espinosa asegura que eligió Lleida 
“por el buen reconocimiento que tiene la espe-
cialidad aquí”. 

Punto en el que coincide con la madrileña Jara 
Moreno que apunta que “la formación aquí 
es buena”. Moreno, además, valora que “Llei-
da tiene un entorno natural muy bonito” que 
se puede compaginar con los estudios. “Voy a 
estar muy a gusto aquí”, asegura.

Sobre la formación en especialidades enferme-
ras, la tutora Rebeca Ramírez dice que “en Ca-
taluña se han acreditado de forma progresiva 
más Unidades Docentes Multiprofesionales de 
FyC y cada año se ofrecen más plazas de for-
mación de especialistas. Nosotros mismos este 
año hemos ofertado dos plazas más de EIR FyC, 
pero en cambio no se está avanzando en la ca-
talogación de puestos de trabajo en los cuales 
se puedan incorporar después las especialistas 
tras acabar su formación”. 

Ramírez explica que la mayoría de las EIR FyC 
son alumnas que en el momento de acabar la 
carrera decidieron especializarse. “Algunas lo 
consiguen en un año y tardan varios en con-

EIR FyC ANNA MAURI

EIR FyC LAIA LLUBES
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EIR seguir su plaza EIR”. Así pues, aunque suelen 
ser jóvenes –unos 24 años de media–, no es 
la norma. Muchas otras residentes ya llevan 
unos años trabajando cuando deciden espe-
cializarse. Para la responsable de esta unidad 
docente, “el valor añadido que supone la es-
pecialidad hace que profesionales que llevan 
años trabajando en AP opten por la formación 
reglada”.

De procedencia muy variada, la residente de 
FyC “mira al paciente de forma global y busca 
la cercanía con él y con su familia. Valora mu-
cho el trabajo en equipo y conoce la importan-
cia de la enfermera en el seguimiento y control 
del paciente crónico”. Y es que la especialidad 
abarca un campo muy amplio, con muchas 
competencias, que alcanza incluso el campo 
de las urgencias y emergencias.

Ramírez sabe que “lo principal para ser atracti-
vos” es ofrecer salidas laborales. “Comunidades 
como Aragón cuentan con una bolsa propia de 
especialistas FyC. Esto en Lleida no ocurre. Es 
necesario que la empresa reconozca la especia-
lidad y el perfil competencial que tienen las es-
pecialistas, así como la creación de la categoría 
profesional”, concluye la tutora EIR FyC que la 
administración apueste por las especialistas y el 
valor que suponen.

EIR OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA

En cuanto a la elección de destino, distinto es el 
caso de las dos EIR de la especialidad Obstétri-
co-Ginecológica, Laura Arajol Lelièvre y Lea 
Palmitjavila Dourdet, ambas procedentes de 
Andorra. Tal y como explica Arajol ”no nos die-
ron para escoger, pero estoy muy contenta de 
estar en Lleida porque me convence la ciudad”. 
Una situación que la propia Palmitjavila tam-
bién asume con normalidad y confiesa “estoy 
super contenta de estar aquí”.

La tercera de las matronas en formación, 
Noelia García Segarra de Murcia, confiesa 
“siempre he querido ser matrona” y, aunque no 
elegió Lleida como primera opción, dice estar 
“muy contenta de estar aquí. Me hubiera ido 
donde fuera para conseguirlo”.

EIR FyC ANDREA REMACHA

EIR FyC IRENE ROYO
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EIR

EIR FyC IRENE ESPINOSA

EIR FyC JARA MORENO

CATEDRAL
SEU VELLA
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EIR

Todas ellas cursan la especialidad en el Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova (HUAV) y Mar-
ta Clivillé Figueras es una de las tutoras de su 
Unidad Docente EIR OG. 

Preguntada por la falta de reconocimiento 
de muchas de las especialidades y si hay fu-
turo para la enfermera especialista, Clivillé no 
lo duda: “¡Por supuesto!”. Esta experimenta-
da matrona aclara que “la especialización en 
nuestra profesión es la clave para poder dar 
una atención de calidad” y que son “los gesto-
res sanitarios quienes deberían priorizar que los 
puestos de trabajo estén ocupados por enfer-
meras especialistas”.

Marta Clivillé traza un perfil detallado de sus 
EIR que aúna fortalezas profesionales y per-
sonales. “Las residentes de matrona tienen la 
característica común de poseer una alta mo-
tivación por la especialidad y muestran gran 
implicación en su formación. Es común en 
ellas la empatía hacia las mujeres que atien-
den y saben la relevancia que tiene su actua-
ción en cómo vivirán las mujeres su materni-
dad”, explica.

La tutora también lanza una propuesta para 
atraer más enfermeras residentes a Lleida y 
considera que “un aspecto a tener en cuenta, 
sería aumentar las oportunidades de formar 
parte de proyectos de investigación”.

EIR SALUD MENTAL

“Estoy encantada de estar en Lleida. Que tenga 
un hospital especializado en psiquiatría, el San-
ta María, me parece muy bueno para mi for-
mación”, así se manifiesta Paloma Carreras 
Palacio, una joven EIR de Salud Mental de Za-
ragoza que pasará los dos próximos años en el 
Hospital Universitario Santa María (HUSM). Pa-
lacios siente admiración porque “la salud men-
tal goza de mucho reconocimiento en Cataluña 
y se nos ofrece mucha formación centralizada, 
cosa que me parece muy productiva”.

Tutora EIR OG MARTA CLIVILLÉ

EIR OG LAURA ARAJOL
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EIR

EIR OG LEA PALMITJAVILA

EIR OG NOELIA GARCÍA

ANTIGUO HOSPITAL
DE SANTA MARÍA
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EIREIR

Tutora EIR SM MARÍA JOSÉ LAVERNIA

EIR SM PALOMA CARRERAS

FLORENCE NIGHTINGALE,
LA DAMA DE LA LÁMPARA

ACTUAL HOSPITAL DE SANTA MARÍA
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EIRSin embargo, María José Lavernia Prades, 
al frente de la Unidad Docente de EIR de Salud 
Mental (SM) del HUSM, lamenta “el no reco-
nocimiento de la especialidad, por parte del 
Departament de Salut”. Además, Lavernia cree 
que ésta pueda ser la razón por la que “hay 
pocas enfermeras catalanas que opten por ha-
cer esta especialidad”, a pesar de que desde las 
instituciones se pide que para trabajar en este 
campo se sea especialista.

Diferente es el caso de Cristina Ulldemolins 
De Olives, de Mahón (Menorca), que confiesa 
que “prioricé la formación en enfermería de sa-
lud mental por comunidad autónoma. Puse en 
primer lugar el País Vasco y en segundo lugar 
Cataluña”. A pesar de ser su segunda opción, 
también se muestra satisfecha con su elección 
del HUSM.

Sobre la procedencia de las EIR de SM, Laver-
nia explica que mayoritariamente proceden de 
Aragón (35%), mientras que las enfermeras ca-
talanas, en segunda posición, apenas superan 
el 11% de las residentes. Les siguen profesiona-
les de Andalucía, Comunidad Valenciana y País 
Vasco, todas ellas con, más o menos, un 9% 
de residentes.

Con una edad de entre 22 y 30 años, el perfil de 
la EIR de SM es diverso en cuanto a experiencia 
laboral se refiere. Desde enfermeras nobeles 
que se preparan para el examen a profesiona-
les experimentadas, la tutora EIR reconoce en 
todas ellas “aptitud y capacidades óptimas. Son 
profesionales de enfermería que invierten dos 
años para especializarse”.

En cuanto al atractivo como destino EIR, María 
José Lavernia reconoce que aunque “ser una 
ciudad pequeña/mediana puede ser un incon-
veniente”, a la vez, “estamos entre Zaragoza y 
Barcelona, tenemos cerca el mar y la montaña 
y, como servicio de salud mental, somos una 
red potente en número de recursos y de pro-
fesionales”.[]

texto Montse Gimena

foto MISSATGES

Archivo EIR

EIR SM CRISTINA ULLDEMOLINS

A PESAR DE LA CALIDAD DE 

LAS UNIDADES DOCENTES, 

LA FALTA DE OFERTA 

DE PLAZAS LABORALES 

PARA ENFERMERAS 

ESPECIALISTAS EN 

CATALUÑA, MERMA 

SU ATRACTIVO COMO 

DESTINO PARA LAS 

RESIDENTES
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NATURA: 
L’INNOVADOR 
PROJECTE 
DE JESUÏTES 
LLEIDA 

PER REGENERAR EL 

VINCLE AMB LA NATURA 

DE L’ALUMNAT I AIXÍ 

MILLORAR LA SEVA SALUT 

FÍSICA I EMOCIONAL, 

L’APRENENTATGE I CURA 

DEL MEDI AMBIENT

foto jesuïtes lleida - col·legi claver

JESUÏTES LLEIDA – COL·LEGI CLAVER és un 
centre ubicat en un entorn natural únic. Està 
envoltat de bosc, camps de cultiu i espais na-
turals diversos que des dels seus inicis han 
format part del dia a dia de l’escola, tant en 
els moments d’esbarjo com en els pròpiament 
acadèmics. Aquest curs, però, s’ha fet un pas 
més per proporcionar una educació viva i ex-
periencial, que pugui obrir noves possibilitats 
per a la infància i l’adolescència, i generar una 
cultura d’amor, cura i respecte pel planeta. 
S’ha posat en marxa Claver Natura, una ini-
ciativa en què l’espai natural s’incorpora en el 
projecte educatiu del Centre, esdevenint esce-
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nat, des de P3 fins a Batxillerat. L’entorn natu-
ral passa a ser molt més que un espai de joc i 
activitats esportives.

Claver Natura: sostenibilitat 
i transformació educativa

La directora del centre, Lourdes Torrelles, ex-
plica que “Claver Natura naix de la voluntat de 
regenerar el vincle amb la natura perquè ens 
aporti més salut física i emocional que es tradu-
eixi en la millora dels aprenentatges, del com-
promís i de les relacions socials, i de la cura de 
la casa comuna”. Destaca que la transversalitat 
que caracteritza la iniciativa no és habitual, ja 
que “normalment, aquestes experiències ocor-
ren en centres d’infantil o, màxim, de primària, 
però no s’estén massa a cursos superiors com 
estem plantejant nosaltres”.

En el marc del projecte, s’han habilitat noves 
zones i estructures al pati: l’anomenada Aula 
Natura Pare Ignasi Salat, una vintena d’ha-
maques en l’arbrat i diversos espais de treball 
amb taules. L’Aula Natura és un espai poliva-
lent preparat per acollir activitats acadèmiques 
de tota mena, així com dinàmiques de debat i 
relació entre l’alumnat que, aviat, també serà 
una àgora amb unes grades.

Les hamaques afavoreixen els moments de lec-
tura, descans i interioritat enmig de l’entorn 
natural. I les taules faciliten aquelles activitats 
que requereixin un suport per experimentar, 
crear, escriure... Així mateix, s’ha posat en va-
lor el bosc que envolta el centre i que, a par-
tir d’ara, pren encara més protagonisme per 
reconnectar amb la natura i afavorir els apre-
nentatges.

Aida Bondia, infermera del centre, apunta 
que la iniciativa es basa en estudis científics 
que demostren que el contacte amb la na-
tura proporciona nombrosos beneficis en la 
salut física i emocional dels infants i joves. 
“Passar més temps a l’exterior i l’entorn més 
immediat disminueix l’estrès i millora habili-
tats com la coordinació, l’equilibri i l’agilitat, 
entre altres”.
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Jesuïtes Lleida – Col·legi Claver explica que la 
proposta de Claver Natura, des de totes les 
àrees d’aprenentatge, desenvolupa habilitats i 
competències que afavoreixen el creixement in-
tegral de l’alumnat, com el pensament creatiu, 
la iniciativa, la capacitat d’observació, fer hipò-
tesis, resoldre situacions i problemes de mane-
ra creativa, el pensament crític o el treball en 
equip afavorint la inclusió. En definitiva, aquells 
aspectes que eduquen en la ciutadania global.

Com es porta a la pràctica 
Claver Natura?

Claver Natura no vol dir que s’eliminin les pis-
sarres o es portin els pupitres al bosc. D’una 
banda, les aules continuen tenint el seu lloc 
dins l’aprenentatge i la vida escolar. I, alhora, 
la natura fa temps que es fa servir per a les ac-
tivitats educatives puntuals del Col·legi Claver 
Raimat. Amb Claver Natura, l’escola fa un pas 
més, per donar a la natura un major protago-
nisme dins del projecte educatiu, en conside-
rar-la com a un escenari més d’aprenentatge.

Tant la ciència, com les dècades d’experiència 
del centre fent activitats a l’entorn natural, han 
demostrat que, per ser efectiu, l’aprenentatge 
requereix moviment, experimentació, moments 
de calma i dinàmiques que permetin observar 
les coses des de noves perspectives.

A partir de la implementació de Claver Natura, 
les activitats a l’exterior formen part de la pla-

nificació lectiva i es complementen amb l’es-
tudi dins l’aula, donant lloc a una experiència 
d’aprenentatge integral i enriquidora en l’àm-
bit acadèmic i personal.

Solsona especifica que es tracta d’aprofitar els 
recursos que ens proporciona la natura i l’en-
torn exterior per fomentar l’aprenentatge. “Per 
exemple, si es treballen els éssers vius, els po-
dem veure en vídeos o imatges dins de l’aula 
o anar a cercar-los fora; o, fins i tot, treballar, 
experimentar i observar l’aritmètica i la geome-
tria en l’entorn natural”. Destaca també els mo-
ments de debat, d’acompanyament o dinàmi-
ques d’educació emocional, ja que “l’impacte 
és molt diferent si ho fem dins de l’aula o en un 
despatx que passejant pel bosc”.

Quina mena d’activitats 
acadèmiques fem a la natura?

• Debats, teatres, diàlegs
• Estudi del medi ambient
• Moments de lectura
• Alimentació i horta
• Observació de fenòmens naturals
• Musicals i corporals
• Esportives
• Visuals - Espacials
• Dinàmiques grupals
• Escriptura creativa
• Expressió artística
• Etcètera
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CLAVER NATURA
Més informació: 
www.claver.fje.edu
973 72 41 11

L’ORIGEN DE L’AULA NATURA PARE IGNASI SALAT

L’Aula Natura Pare Ignasi Salat és fruit de 
la col·laboració amb l’Institut Guillem Catà de 
Manresa i la iniciativa Open to Open que va 
començar el curs acadèmic 2017-2018 amb 
un projecte dels alumnes del cicle superior 
de fusteria. El projecte va agafar embranzida 
amb la pandèmia: “amb la COVID-19 es va 
evidenciar que els entorns acadèmics estan 
acotats en espais massa tancats i poc ventilats”, 
explica el lleidatà Carles Lapeña, director 
de l’Institut Guillem Catà i professor del cicle 
superior de Fusteria.

El resultat va ser Open to Open, una estructura 
oberta i ventilada polivalent que va més enllà 
d’un espai aula. “Disposa d’una acústica excel-
lent i està ideat perquè s’hi puguin impartir 
classes, tutories, concerts, debats... Les possibi-
litats i dinàmiques que pot acollir són infinites”, 
assegura Lapeña.

Cal destacar que el projecte Open to Open ha 
estat una realitat gràcies a la beca atorgada per 
Dualiza Bankia i FPEmpresa. Va ser una de les 
31 propostes becades el 2020 d’entre més de 
300 projectes presentats de tot l’Estat.[]
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RQIA 

D’ATENCIÓ 

AL PART NORMAL 

EN UNITATS LIDERADES 

PER LLEVADORES, 

AMB LA PARTICIPACIÓ 

DEL COILL 

EL GRUP D’INVESTIGACIÓ Global Health, Gen-
der and Society (GHenderS) de la Facultat de 
Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ra-
mon Llull (URL) va presentar, el passat 4 de no-
vembre, les “Guies de pràctica clínica RQIA per 
a l’atenció al part en les unitats liderades per 
llevadores (ULL)”. Els criteris d’inclusió recoma-
nats i els resultats de la seva implementació a 
Irlanda del Nord van centrar la jornada que va 
ser telemàtica.

El Regne Unit és un referent en la implantació 
d’aquestes unitats, motiu pel qual s’han revisat i 
traduït les guies al castellà i al català. El procés ha 
anat a càrrec de les lleidatanes Annabel Fernán-
dez –vocal llevadora de la Junta del COILL i pro-
fessional adscrita a la unitat d’Atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva de Lleida (ASSIR Lleida), lli-
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WEBINAR RQIA 

vídeo Blanquerna
Universitat Ramon Llull

cenciada en Filologia Anglesa; i Roser Palau –lle-
vadora referent de la Fundació Hospital Sant Joan 
de Déu de Martorell, formada al Regne Unit–. 

Les ULL, també conegudes com a centres 
de naixements, són unitats obstètriques de 
baix risc dirigides per llevadores. La filosofia 
d’aquests centres és considerar el part com 
un procés fisiològic i social normal, en un en-
torn similar a la llar i, alhora, dins un hospital. 
D’aquesta manera, es preserven les bondats i 
beneficis de tots dos models. 

Les últimes evidències conclouen que parir en 
una unitat liderada per llevadores té beneficis 
obstètrics (més parts eutòcics i menys inter-
vencions), optimitza el cost-efectivitat i, a més, 
augmenta la satisfacció materna.

Les GPC RQIA suposen, també, un reconeixe-
ment del dret de les gestants a prendre deci-
sions d’acord amb els seus valors, principis i 
desitjos, al mateix temps que posen en valor 
l’autonomia de la llevadoria.

A Catalunya existeixen en l’actualitat dos cen-
tres de naixements: l’un a Martorell (Fundació 
Hospital Sant Joan de Déu) i l’altre a Barcelo-
na (Casa Laietània - Hospital Germans Trias), 
aquest últim inaugurat el passat mes de juliol. 

Annabel Fernández espera que la publicació de 
les guies sigui un revulsiu per a la creació de 
més centres de naixement en el territori.[]

Guies disponibles a http://ghenders.eu/index.
php/publicaciones/
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CONSELLS 
DE LA 

INFERMERIA 
LLEIDATANA 

PER PREVENIR 
LES ÚLCERES 
PER PRESSIÓ

INFERMERES de l’HUAV, de l’HUSM, de la 
Consulta de Ferides Complexes AP i del 
LCRD-FCC del CAP de Vielha graven un 
audiovisual per assessorar professionals 
i persones cuidadores en el maneig dels 
pacients susceptibles de patir nafres per 
pressió.

El 18 de novembre se celebra la ‘X Jornada 
mundial per a la prevenció de les úlceres per 
pressió (UPP)’. Aquestes lesions es produeixen 
per la disminució del flux de sang quan s’exer-
ceix pressió constant sobre la pell més pròxima 
a l’estructura òssia o per una fricció abrasiva 
sobre el teixit cutani.

Tal com explica el GNEAUPP (Grupo Nacional 
para el Estudio y Asesoramiento de las Úlceras 
Por Presión), hi ha un consens mundial per a la 
prevenció d’aquest tipus de nafres i l’Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS) les considera 
un indicador de la qualitat assistencial, tant en 
els pacients que les presenten com en aquells 
que corren risc de presentar-les.

YOUTUBE VÍDEO

text Montse Gimena

MISSATGES 

vídeo ICS
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Aquest tipus de ferides minva la qualitat de 
vida de les persones afectades i també la dels 
seus cuidadors i cuidadores que, moltes vega-
des, es veuen superades per l’increment de de-
pendència del malalt i la seva manca de conei-
xements davant la complexitat de les ferides. A 
més, les UPP representen una part significativa 
del consum dels recursos del sistema de salut.

INFERMERIA, EVIDÈNCIA CIENTÍFICA 
I PREVENCIÓ DE LES UPP

Davant d’aquesta situació, un grup d’inferme-
res dels diferents serveis dels hospitals universi-
taris Arnau de Vilanova (HUAV) i Santa Maria 
(HUSM) de Lleida; de la Consulta de Ferides 
Complexes de l’Atenció Primària (AP); i del ser-
vei de ‘Lesions Cutànies Relacionades amb la 
Dependència (LCRD)’ i de ‘Ferides Cròniques 
Complexes (FCC)’ del CAP de Vielha; van gravar 
un audiovisual per commemorar la jornada i 
assessorar professionals i persones cuidadores, 
en la cura i maneig dels pacients susceptibles 
de patir úlceres per pressió, amb recomanaci-

ons basades en l’evidència científica i la seva 
pràctica clínica.

La iniciativa, a la qual el COILL va donar suport 
amb la difusió del vídeo al seu canal de You-
tube, rebat tòpics tals com l’ús de flotadors i 
coixins circulars o els massatges sobre les pro-
minències òssies que, a més de no curar, poden 
provocar UPP.

Les infermeres també apunten un número mà-
gic: ‘30º’. Aquesta és la inclinació màxima que 
ha de tenir el capçal del llit articulat o el pacient 
en postura de decúbit lateral.

Utilitzar matalassos fabricats amb materials es-
pecials o amb cambres d’aire, com a alternativa 
als d’ús convencional, o triar seients especials 
per a persones amb mobilitat reduïda, són al-
tres dels recursos a l’abast per millorar el des-
cans de les persones que no tenen l’autonomia 
per a reposicionar-se.

El transport de les persones susceptibles de 
patir UPP ocupa un altre capítol important del 
vídeo, on les infermeres mostren com transfe-
rir una persona d’una superfície a una altra, 
evitant friccions abrasives o haver-les d’agafar 
fent-les pressió sobre braços o cames.

En l’àmbit hospitalari i residencial, les infer-
meres demanen als professionals que tinguin 
cura que els dispositius clínics (ulleres d’oxigen, 
vies…) no estiguin en posició de risc i puguin 
ulcerar la pell del pacient. Alhora, fan un repàs 
detallat del tipus d’apòsits a utilitzar –preferent-
ment amb base de silicona– i insisteixen que 
cal seguir les instruccions del fabricant compro-
vant si es pot retallar o quin és el seu maneig.

El risc de fricció durant la retirada d’absorbents 
d’incontinència (protectors d’un sol ús) i l’ori-
nal pla (paella), l’elecció del bolquer (que ha 
de ser únic per evitar que pugi la temperatura 
a la zona) i la postura del pacient són altres 
aspectes a tenir en compte per evitar l’aparició 
d’úlceres.

Finalment, directrius sobre les solucions an-
tisèptiques i cremes a emprar, completen les 
recomanacions d’aquest grup d’infermeres.[]



premi EL CONSELL 
SOCIAL UdL RECONEIX 
L’EQUIP UCI DE L’HUAV
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PÒSTER 
D’INFERMERIA 
UROLÒGICA
ESTHER GOMIS TREIG, Mª DO-
LORES SANMARTÍN TERCEIRO I 
QUERALT SANS BOSCH –inferme-
res del Servei d’Urologia de l’Hos-
pital Universitari Arnau de Vilanova 
(HUAV) de Lleida– van presentar el 
pòster “Actuació infermera en el 
pacient portador d’ostomia uro-
lògica”, al XL Congrés Nacional de 
l’Asociación Española de Enfermería 
Urológica (AEEU), celebrat el passat 
mes de setembre a Sevilla.[]

EL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVER-
SITAT DE LLEIDA (UdL) ha premiat 
l’Equip UCI (Unitat de Cures Intensi-
ves) de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova (HUAV) pel seu lideratge 
social en la gestió de la Covid-19.

L’ens universitari reconeix així “el com-
promís amb la societat del personal 
de neteja, auxiliars clínics, personal 
d’infermeria i mèdic, així com la seua 
resiliència i esforç en posar en risc les 
seues vides per cuidar de les nostres”.
 
Es tracta d’una nova categoria dels 
Premis Consell Social, que enguany 
passen per la quarta edició, per visibi-
litzar el lideratge social de persones i 
entitats del territori.

L’objecte d’aquests premis, que no 
comporten compensació econòmica, 
“és posar en valor la col·laboració ac-
tiva i el compromís d’empreses i insti-
tucions amb la UdL”, expliquen des del 
Consell Social.

PREMI ALS MILLORS TFG

Destacar també el premi a Júlia Cal-
sina València, alumna de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia i estudiant 
de màster de la UdL, pel seu treball 
de final de grau Programa de educa-
ción para la salud dirigido al empode-
ramiento psicoemocional y social del 
profesional enfermero de las UCIN 
“Cuidarse para poder cuidar”; un dels 
setze treballs guardonats.[]
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premi PLA DE 
MILLORA EN 
L’ATENCIÓ 
ALS PACIENTS 
AMB LESIONS 
CUTÀNIES 
RELACIONADES 
AMB LA 
DEPENDÈNCIA

UN EQUIP D’INFERMERES de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova (HUAV) de Lleida ha rebut el ‘Premi a la Millor 
Iniciativa en l’Atenció del Pacient amb Ferides’, per un pla 
de millora en l’atenció als pacients amb lesions cutànies 
relacionades amb la dependència en l’Àrea Quirúrgica. El 
premi se’ls va atorgar el passat novembre a Toledo, du-
rant la celebració del XIIIè Simposi Nacional sobre Úlceres 
per Pressió i Ferides Cròniques.

Les professionals guardonades són Pilar Ibars, directora 
d’Infermeria de l’HUAV; Imma Bergua, adjunta d’Inferme-
ria; Celeste Parramon, supervisora de Quiròfans, i les in-
fermeres Àurea Arce, Susanna Torra i Bea Arenas. Segons 
expliquen les autores del pla, a partir de les dues hores 
d’una intervenció quirúrgica existeix el risc de patir lesions 
cutànies, ja sigui per pressió, humitat o fricció. En el seu 
treball han estudiat totes les intervencions quirúrgiques 
que poden presentar riscos de lesions cutànies i han revi-
sat els protocols que cal millorar per prevenir-les.[]
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Resum del projecte guanyador de la
X Beca COILL Millor Projecte de Recerca Infermera (2020)

EFECTIVITAT DE L’ADHESIU TISSULAR DE CIANOACRILAT EN LA 
FIXACIÓ DE CATÈTERS VENOSOS MITJOS I CENTRALS EN PACIENTS 

ADULTS HOSPITALITZATS. CIANO-ETI
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TÍTOL

“Efectivitat de l’adhesiu 
tissular de cianoacrilat en la 
fixació de catèters venosos 
mitjos i centrals en pacients 
adults hospitalitzats. 
CIANO-ETI”.

AUTORS

FERRAN PADIllA NUlA a,b

AlEJANDRO BERgUA lORENTE a

ANNA ESCOlà NOgUéS a

JORDI FARRERO MENA a

MIRIAM llAURADó MATEU a

CARME SERRET NUEvO a

a Equip de Teràpia Intravenosa i servei d’Angioradiologia 
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
(Institut Català de la Salut).
b Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, Facultat d’Infermeria i 
Fisioteràpia (Universitat de Lleida).

resum
1. INTRODUCCIÓ
Els pacients que ingressen a un hospital solen 
necessitar algun tipus de dispositiu d’accés 
vascular (DAV) per a l’administració de tracta-
ments farmacològics i/o extraccions sanguíni-
es. Segons la Societat de Medicina Hospitalà-
ria, el 75% dels pacients que ingressen a un 
hospital porten canalitzat algun tipus de DAV. 
D’aquests, el 59% són catèters venosos perifè-
rics (CVP) i el 16% són altres tipus d’accessos 
vasculars (1). Encara que la majoria de pacients 
tenen suficient amb un CVP curt, els pacients 
amb un accés venós difícil o amb necessitat 
d’un tractament amb una alta osmolaritat i/o 
amb un baix o alt pH necessitaran d’un DAV 
diferent, com el catèter de línia mitja (CLM) (2) 
o el catèter venós central d’inserció perifèrica 
(CCIP) (3), entre altres opcions (4). Tot i que els 
DAV són vitals per a l’atenció sanitària dels 

pacients, les taxes de fracàs d’aquests dispo-
sitius segueixen sent inacceptablement altes: 
fracassen el 25% dels catèters venosos centrals 
(CVC) i entre el 30-40% dels CVP (5). Les princi-
pals complicacions relacionades amb un fracàs 
prematur dels DAV són: oclusió (3), flebitis (6), 
dolor (7), infiltració o extravasació (8), trombosis 
venosa relacionada amb el catèter (9), despla-
çament o retirada accidental del catèter (10), 
sagnat o exsudat pericatèter (11), hematomes (11) 

i bacterièmia relacionada amb el catèter (BRC) 
(12). Així doncs, per tot l’exposat anteriorment 
queda palès que l’accés vascular és una activi-
tat fonamental que requereix de coneixements 
anatòmics i habilitats pràctiques per un reco-
neixement i gestió de les complicacions de ma-
nera pertinent (4).

Pel que fa a la canalització dels accessos vas-
culars, cal destacar que aquests es poden re-
alitzar a través de diferents tècniques guia, les 
més utilitzades, actualment, són la visió direc-
ta i l’ultrasò (4). Per a la canalització de CVC es 
recomana la utilització de l’aparell ecogràfic i 
es desaconsella la palpació (categoria IB – CDC 
2011) (13). També, remarcar que les diferents 
tècniques guia han de combinar-se amb altres 
tècniques de canalització com la tècnica Seldin-
ger o la tècnica Seldinger-modificada (conside-
rada la millor per a la canalització dels DAV) (14).

Els mètodes actuals d’embenat i fixació estan 
associats amb el fracàs dels DAV, l’augment 
dels esdeveniments adversos i l’escassa dura-
bilitat (11). Per això, està augmentant l’interès 
per la cerca de sistemes d’embenat i fixació 
més efectius. A més, actualment, la disminució 
de les complicacions i el cost econòmic són els 
principals factors que es tenen en compte en 
l’elecció dels productes sanitaris (15). Així, per 
intentar disminuir les principals complicacions 
relacionades amb els DAV s’han creat nous 
productes sanitaris, entre els que destaca l’ad-
hesiu tissular (AT) de cianoacrilat. Recentment, 
s’ha demostrat que la utilització de l’AT de ci-
anoacrilat és segura amb els DAV (16) i, gràci-
es a les seves propietats inherents, pot portar 
millores molt interessants (5,11): Major seguretat 
gràcies a la resistència a la tracció, tancament 
de la ferida mitjançant una barrera protecto-
ra, minimització de l’exsudat hemàtic o líquid 
serós de la zona de punció i prevenció d’infec-
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cions mitjançant l’eficàcia contra varis tipus de 
bactèries, llevats i fongs. Com a resultat, s’han 
realitzat diferents estudis que demostren l’efec-
tivitat de l’AT de cianoacrilat en diferents DAV, 
concretament, en el CVP (17), CVC (18) i catèters 
arterials (CA) (19). També, s’ha comprovat la se-
guretat en pacients adults (15) i pediàtrics (20). 
A més, s’ha constatat que l’AT de cianoacrilat 
té un potent efecte hemostàtic en presència 
de sang (21) i que el seu ús, a llarg termini, no 
provoca cap dany als catèters de poliuretà (22). 
Com a desavantatge, s’ha suggerit que l’AT pot 
no ser adequat per pacients amb pell sensible 
o amb afeccions cutànies i s’ha recomanat la 
formació al personal sanitari, ja que s’han noti-
ficat casos de dany tissular per retirada de l’AT 
de cianoacrilat de manera incorrecta (5). 

En la literatura científica no s’han trobat estu-
dis clínics que posin a prova l’efectivitat de la 
utilització de l’AT de cianoacrilat com a fixació 
en pacients adults hospitalitzats amb necessi-
tats de canalització d’un catèter venós mitjà o 

central amb tècnica micro-Seldinger modifica-
da. Aquesta informació seria de gran importàn-
cia perquè a l’actualitat aquesta tècnica és de 
les més utilitzades pels professionals sanitaris. 
A més, amb aquesta es realitza una derma-
totomia (petita incisió en el punt d’inserció), 
augmentant el risc de sagnat pericatèter post 
punció i, per aquest motiu, el personal d’infer-
meria ha de realitzar una cura a les 24 hores 
post punció. A més, si es validés l’ús de l’AT de 
cianoacrilat, es podria estalviar temps d’infer-
meria i realitzar una cura més cost-econòmica, 
amb el conseqüent benefici per a les instituci-
ons sanitàries i els pacients (11).

2. OBJECTIU
Avaluar l’eficàcia de la utilització de l’AT de cia-
noacrilat com a fixació en la post inserció de ca-
tèters venosos mitjos i centrals canalitzats amb 
tècnica micro-Seldinger modificada en pacients 
adults hospitalitzats.
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3. MÈTODE
Es va realitzar un assaig clínic aleatoritzat a un 
hospital d’àmbit públic, l’hospital universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) de Lleida (Catalunya, 
Espanya) del 16/09/2020 fins al 05/08/2021. 
En aquest projecte, es van crear dos grups ale-
atoritzats (1:1): grup d’intervenció i grup de 
control. Al grup d’intervenció se li va realitzar 
una nova cura amb AT de cianoacrilat i al grup 
de control la cura estàndard. 

El càlcul mostral es va realitzar a través del 
contrast d’hipòtesis amb dos proporcions 
(cura amb AT versus sense AT), acceptant un 
risc alfa de 0,05 i un risc beta inferior al 0,2 
en un contrast bilateral. Per al grup control, 
la diferència esperada va ser de 0,715, se-
gons l’evidència científica (23) i pel grup d’in-
tervenció, de 0,9, diferència clínicament sig-
nificativa. Es va estimar una taxa de pèrdues 
de seguiment del 25%. Es va determinar que 
eren necessaris 90 pacients en cada grup, su-

mant així 180 pacients requerits per realitzar 
l’estudi. 

Els pacients inclosos van ser majors d’edat, 
que requerien de la canalització d’un CLM 
(BD-18580 PowerMidline™ 4F) o d’un CCIP 
(BD-20178 PowerPICC™ 4,5 o 6 F), que van ac-
ceptar i firmar el consentiment informat de ma-
nera voluntària i amb un ingrés en una unitat 
mèdica (UMs) o quirúrgica (UQs) de mínim 7 
dies. Els pacients amb condicions cutànies que 
contraindicaven l’aplicació d’un pegament cu-
tani o amb al·lèrgia coneguda a l’AT de ciano-
acrilat, segons història clínica, i amb un INR > 
2,5 o amb unes plaquetes <40.000/μl, segons 
analítica sanguínia de menys de 7 dies, van ser 
exclosos de l‘estudi. Es va oferir participar a tots 
els pacients de cada unitat d’hospitalització 
amb criteris d’inclusió i sense criteris d’exclusió. 
Totes les canalitzacions dels DAV es van realit-
zar amb l’ajuda d’un aparell ecogràfic com a 
tècnica guia i, una vegada realitzada la punció, 
amb la infiltració d’anestèsic local (mepivacaï-



46  inf  DESEMBRE  2021

re
ce

rc
a

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

na 2% subcutània) prèvia a la incisió de la pell 
amb un bisturí (dermatotomia), per facilitar la 
introducció del microintroductor dilatador pe-
lable. Després de la inserció del DAV i abans 
de saber de quin grup formaria part el pacient, 
a tots els pacients se’ls va aplicar un protocol 
d’hemostàsia: compressió cronometrada du-
rant dos minuts. Si als dos minuts no havia dei-
xat de sagnar es continuava amb la compressió 
fins que el punt d’inserció deixava de sagnar. 

Una vegada canalitzat el DAV i fet el protocol 
d’hemostàsia, es va realitzar l’aleatorització 
simple amb dos grups (AT vs no AT) per iden-
tificar quina cura s’havia de realitzar i saber de 
quin grup formaria part el pacient. Per acon-
seguir-ho, l’equip investigador va consultar la 
fulla amb l’aleatorització realitzada per la pàgi-
na web http://randomization.com/. La tècnica 
d’emmascarament utilitzada va ser el simple 
cec, on els pacients i familiars/cuidadors no sa-
bien quina cura tenien, però si els professionals 
sanitaris i els investigadors. 

Al grup control se li va realitzar la cura estàn-
dard (segons recomanacions de la INS (16) i la 
CDC (13): Apòsit de poliuretà transparent amb 
vora reforçada (3M®-1655 Tegaderm™ IV), 
Dispositiu de fixació sense sutures (BD-19940 
StatLock™ PICC Plus) i Gasa estèril en el punt 
d’inserció. En canvi, al grup d’intervenció se li 
va realitzar la nova cura amb AT de cianoacrilat: 
Apòsit de poliuretà transparent amb vora re-
forçada (3M®-1655 Tegaderm™ IV), Dispositiu 
de fixació sense sutures (BD-19940 StatLock™ 
PICC Plus) i AT de cianoacrilat (SP-015V Secu-
rePortIV™ de Adhezion Biomedical, Llc.). Totes 
les insercions dels DAV es van realitzar amb una 
llista de comprovació (Checklist) pre, durant i 
post inserció. Les variables recollides van ser di-
vidides per categories. 

Es van recollir les principals variables sociode-
mogràfiques i sanitàries: edat, gènere, data 
d’ingrés, motiu principal d’ingrés, diagnòstic 
(segons codificació CIE-10), infecció o no per 
COVID-19, tractament farmacològic, antico-
agulants i/o antiagregants, anàlisis sanguini 
de menys de 7 dies, unitat d’ingrés, servei sol-
licitant i dia d’inserció i de retirada del DAV. 
També, es van recollir les variables del DAV ca-

nalitzat: motiu d’inserció, nombre d’intents de 
canalització, tipus de catèter, calibre, longitud, 
braç i vena canalitzada. Pel que fa a les compli-
cacions dels DAV, es van realitzar 4 recollides 
(dia de la inserció i 24 hores, 72 hores i 7 dies 
post inserció), a més, si es va haver de realitzar 
alguna cura extra entre els dies establerts pels 
investigadors/eres es va deixar anotat a una fu-
lla de recollida de dades. 

A totes les cures es va comprovar visualment 
si havia sagnat o líquid pericatèter i les carac-
terístiques del líquid, es va passar l’escala de 
flebitis Maddox i es van comprovar els centíme-
tres de catèter exterioritzat, per veure si havia 
desplaçament en comparació a les cures anteri-
ors. També es va anotar el dolor relacionat amb 
els catèters, segons l’Escala Visual Analògica 
(EVA). El registre de les variables es va realitzar 
durant diferents fases. Primer es van registrar 
de forma manual en un quadern de recollida 
de dades i, després, es van registrar a la base de 
dades RedCap®. Una vegada introduïdes totes 
les dades es va revisar la seva correcta inclusió 
mitjançant anàlisis visuals i taules de resum. El 
registre es va dur a terme segons tots els reque-
riments legals de protecció de dades personals i 
de confidencialitat vigents establerts pel Regla-
ment General de Protecció de Dades (RGPD). 

L’anàlisi estadístic de les dades es va realitzar 
amb el programa estadístic SPSS (IBM SPSS 
Statistics 28.0.0.0). Es va realitzar un anàlisis 
descriptiu de totes les variables de l’estudi. Les 
variables categòriques es van descriure mit-
jançant freqüències absolutes i relatives, i les 
variables continues utilitzades van ser la mit-
jana o mediana (segons si complien criteris de 
normalitat o no), la desviació típica, el mínim 
i el màxim, incloent el nombre total de valors 
vàlids. També es van crear taules de freqüència 
i gràfiques per facilitar l’exposició i compressió 
dels resultats. Tots els intervals de confiança fo-
ren del 95%. 

Per la comparació de variables quantitatives o 
numèriques entre subgrups de pacients es va 
utilitzar la prova de distribució t de Student 
per les proves paramètriques i el test de la U 
de Mann-Whitney per les proves no paramè-
triques. 
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L’interval de confiança de les proves paramè-
triques es van calcular amb la fórmula Agresti-
Caffo o la fórmula de Cohen. Per les variables 
qualitatives o categòriques es va realitzar la 
prova khi-quadrat i el test exacte de Fisher per 
comparar subgrups de pacients. Les mesures 
simètriques es van mesurar amb la R de Pear-
son. En totes les proves estadístiques el nivell 
de significació estadística aplicat va ser de 0,05 
bilateral (p<0,05). L’estudi es va dur a terme 
segons els principis ètics de la investigació mè-
dica amb éssers humans de la Associació Mèdi-
ca Mundial, la Declaració de Helsinki i respec-
tant els drets ARCO dels participants. 

El tractament, la comunicació i la cessió de les 
dades de caràcter personal de tots els subjec-
tes participants es van ajustar al disposat en la 
LOPD-GDD i el RGPD (Control (UE) 2016/679). 
A més a més, aquest projecte va obtenir l’apro-
vació del Comitè d’Ètica de la Investigació amb 
medicaments de la regió sanitària de Lleida 
(CEIC-2333, acta 12/2020 del 13 de agosto de 
2020) i l’aprovació de la institució per a la seva 
realització.

4. RESULTATS
Es van analitzar 180 pacients, dels quals 93 
(51,7%) van formar part del grup d’intervenció 
(AT) i 87 (48,3%) del grup de control (no AT). El 
principal motiu d’abandonament de l’estudi va 
ser per alta / fi de tractament amb 24 pacients 
(58,5%). La mitjana d’edat va ser de 68,42 anys 
(DE: ± 13,42), essent el 66,11% (n = 119) ho-
mes i el 33,89% (n = 61) dones.

Ambdós grups foren homogenis pel que fa a 
variables sociodemogràfiques, del dispositiu 
d’accés vascular i ingrés i dels anticoagulants i 
antiagregants. La gran majoria de les puncions 
es van realitzar al braç dret (79,4%), amb una 
punció al primer intent (83,3%) i, principal-
ment, a la vena basílica (77,2%). Les diferències 
entre grups no van ser estadísticament signi-
ficatives. A més, el servei que més sol·licituds 
va realitzar per a la inserció d’un DAV va ser el 
de Cirurgia general i digestiva amb 83 pacients 
(46,1%). 

Es va trobar relació entre el nombre de pun-
cions i el de complicacions als dos grups (p < 
0,001).

En relació a la primera cura realitzada a les 
24 hores post punció, al grup que no se li va 
aplicar l’AT de cianoacrilat va aparèixer amb 
major freqüència la complicació del sagnat i/o 
exsudat pericatèter però aquesta diferència no 
va ser estadísticament significativa (49,4% vs 
39,3%, p = 0,225) i un major nombre de des-
plaçaments (12,6% vs 1,1%, p = 0,002), sent 
aquesta última estadísticament significativa.

Pel que correspon a la segona cura a les 72 
hores post punció, en el grup de control va 
aparèixer amb major freqüència el sagnat i/o 
exsudat pericatèter (39,7% vs 24,1%, p = 
0,044), diferència estadísticament significativa. 
En canvi, no es van observar diferències esta-
dísticament significatives respecte a l’aparició 
de desplaçaments (6,4 vs 6,9, p = 1,000), ni 
flebitis (6,4 vs 5,7, p = 0,442) ni dolor (6,4% vs 
5,7%, p = 0,831). Els pacients amb dolor van 
tenir una mitja de dolor de 1,09 sobre 10 (DE 
= ± 0,494, Min-Màx: 0-4).

En relació a l’última de les cures, la dels 7 dies 
post punció, no es van observar diferències es-
tadísticament significatives respecte al sagnat 
i/o exsudat pericatèter (25,4% vs 23,6%, p = 
0,845), el desplaçament del catèter (4,5% vs 
4,2, p = 0,928), els signes de flebitis (3% vs 
2,8%, p = 0,521) i el nivell de dolor (4,5% vs 
2,8%, p = 0,582). Els pacients amb dolor van 
tenir una mitja de 0,4 sobre 10 (DE = ± 0,255, 
Min-Màx: 0-2). En relació a les cures extra, 
les realitzades per les infermeres de la unitat 
d’hospitalització per necessitat urgent de canvi 
d’apòsit, no es van trobar diferències estadísti-
cament significatives entre els dos grups. 

A més, si es consideren conjuntament totes les 
dades de les cures de l’estudi (24h, 72h, 7 dies 
i cures extra) es van realitzar 683 observacions 
per a la complicació sagnat i/o exsudat perica-
tèter (327 grup control i 356 grup d’interven-
ció). En aquestes es va trobar que el 29,97% de 
les observacions realitzades al grup control va 
aparèixer la complicació sagnat i/o exsudat peri-
catèter i al 24,44% del total de les observacions 
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del grup d’intervenció, sense trobar diferències 
estadísticament significatives (p = 0,121). En 
canvi, a les dades agrupades de la complicació 
desplaçament es va observar una tendència a 
desplaçar-se més alta dels DAV del grup con-
trol que els del grup d’intervenció (p = 0,041), 
diferencia estadísticament significativa. També, 
les dades agrupades de la complicació/sospita 
de flebitis de totes les cures indiquen que no 
va haver-hi diferències significatives entres els 
grups (p = 0,357). Per últim, destacar que les 
dades agrupades de la complicació dolor rela-
cionada amb el catèter també indiquen que no 
hi ha diferències estadísticament significatives 
entre els dos grups (p = 0,553).

5. DISCUSSIÓ
  / CONCLUSIÓ
En aquesta investigació s’ha presentat el primer 
projecte clínic per avaluar l’eficàcia de la utilit-
zació de l’AT de cianoacrilat com a fixació en la 
post inserció dels DAV canalitzats amb tècnica 
micro-Seldinger modificada en pacients aguts 
hospitalitzats, comprovant que els DAV fixats 
amb AT de cianoacrilat van tenir menys com-
plicacions que els que no se’ls va aplicar l’AT. 
També, s’ha comprovat que disminueix l’exsu-
dat i/o sagnat pericatèter dels DAV canalitzats 
amb tècnica micro-Seldinger modificada en 
pacients adults en un procés agut hospitalit-
zats a les 72 hores post punció, sent aquesta 
diferència estadísticament significativa entre els 
grups. A més, s’ha observat que amb aquesta 
disminució de la complicació del sagnat i/o ex-
sudat pericatèter, les infermeres/s podran redu-
ir el nombre de canvis d’apòsit, però no poden 
eliminar la cura a les 24 hores, ja que no es pot 
assegurar al 100% que no existirà sagnat i/o ex-
sudat pericatèter. Així mateix, s’ha comprovat 
que amb la utilització de l’AT de cianoacrilat 
disminueix el nombre de desplaçaments dels 
DAV durant els primers 7 dies, sent aquesta di-
ferència estadísticament significativa entre els 
grups. Finalment, no s’ha pogut verificar que 
disminueixi el nombre de flebitis i dolor amb 
l’aplicació de l’AT, atès que no han aparegut 
diferències significatives entres els dos grups 
estudiats.[] 
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resumen
1. INTRODUCCIÓN
La situación de emergencia sanitaria derivada 
de la pandemia por Covid-19 condujo, en el 
mes de marzo de 2020, a la suspensión de la 
actividad docente en los centros educativos, 
entre ellos las universidades (Newell, 2020). 
La presión asistencial que soportaba el sistema 
sanitario en aquellas semanas, hizo necesario 
reordenar la actividad clínica y movilizar todos 
los recursos materiales y humanos disponibles. 
La escasez de personal cualificado llevó a plan-
tear la participación de estudiantes y especialis-
tas en formación de profesiones sanitarias en la 
atención clínica (Bosveld et al., 2021) medida 
finalmente adoptada en Reino Unido (Swift et 
al., 2020), Italia (Ministero della Salutte, 2020) 
y EEUU (Newell, 2020) y España (Ministerio de 
Sanidad, 2020).

En España y conforme a la Orden SND/232/2020 
(de 15 de marzo, por la que se adoptan medi-
das en materia de recursos humanos y medios 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19), estudiantes de los 
últimos cursos de Medicina y Enfermería se in-
corporaron a los sistemas sanitarios de distintas 
comunidades autónomas, contratados bajo la 
figura de Auxilio Sanitario, debiendo desarro-
llar su actividad asistencial en calidad de apoyo 
y siempre bajo la supervisión de un profesional 
sanitario titulado. El estudiantado enfermero, 
en concreto, se integró en las plantillas de re-
cursos asistenciales, como hospitales, residen-
cias y hoteles medicalizados. (Cuesta Santama-
ría eta al., 2020; Gómez-Ibáñez et al., 2020). 
Hasta entonces habían cursado toda la forma-
ción teórica a falta de terminar el Trabajo Fin de 
Grado (TFG) y su formación práctica (Aslan and 
Pekince, 2021).

El objetivo del presente estudio fue comparar 
los niveles la ansiedad y las reacciones ante el 
estrés agudo del estudiantado enfermero du-
rante la primera ola de la pandemia por Covid 
en base a su incorporación (o no) laboral y uni-
versidad de procedencia. 

2. MÉTODOS
DISEÑO

Estudio multicéntrico descriptivo transversal.

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO

La población de estudio fue estudiantado en-
fermero de la Universidad de Lleida (UdL), Uni-
versidad Autónoma de Madrid (UAM), y Uni-
versidad del País Vasco (UPV/EHU). 
Las tres universidades fueron seleccionadas por 
estar en comunidades donde los estudiantes 
se incorporaron a la práctica clínica (Cataluña, 
País Vasco y Madrid). 

Se estableció como criterio de inclusión estar 
cursando 3er o 4º curso del Grado en Enferme-
ría/ 5º Curso del Doble Grado de Enfermería/
Fisioterapia con posibilidad de incorporarse al
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entorno laboral durante la primera oleada de la 
pandemia y aceptar voluntariamente participar 
en la investigación. Se consideraron como va-
riables sexo, curso (3º-4º Grado en Enfermería/ 
5º curso Doble Grado Enfermería/Fisioterapia), 
universidad de origen (Autónoma de Madrid, 
Lleida y País Vasco), incorporación laboral (sí/
no) y características de esta incorporación en 
cuanto a tiempo transcurrido desde la misma, 
modalidad contractual, servicio de incorpora-
ción, duración de la jornada laboral, responsa-
bilidad sobre las personas atendidas y atención 
o no a pacientes Covid. Las variables depen-
dientes fueron las puntuaciones obtenidas por 
el estudiantado en la Escala de autoevaluación 
de la ansiedad de Zung (1971) y el Cuestio-
nario de Stanford sobre Reacciones ante el 
Estrés Agudo (Stanford Acute Stress Reaction 
Questionnaire, SASRQ) (Cardeña et al., 1991; 
Cardeña et al., 2000). La Escala de Autoeva-
luación de la ansiedad de Zung consta de 20 
ítems referidos a distintos síntomas de ansie-
dad, psicológicos y somáticos. Las respuestas 
se puntúan conforme a una escala de 4 puntos 
donde 1= nunca o casi nunca y 4= siempre 
o casi siempre. La puntuación de la escala os-
cila entre 20-80, considerándose ausencia de 
ansiedad si el valor es menor a 45 puntos, 
ansiedad moderada (45-59), severa (60-74), 
clínicamente significativa (75 o más). La esca-
la ha sido validada en población hispanoha-
blante con buenas propiedades psicométricas 
(Hernández-Pozo et al., 2008). Se solicitó a los 
participantes que respondieran a cada ítem so-
bre la base de su experiencia en la última sema-
na. Por su parte el SASRQ consta de un total 
de 30 ítems que mide síntomas característicos 
del trastorno por estrés agudo (TEA). Cada ítem 
puntúa conforme a una escala tipo Likert de 6 
puntos donde 0=nunca y 5 =con mucha fre-
cuencia, obteniéndose una medida de estrés 
agudo (puntuación total de la escala). La escala 
ha sido traducida y adaptada al castellano. Se 
pidió al estudiantado que recordaran eventos 
estresantes acontecidos en el último mes de su 
vida y que puntuaran cada ítem del cuestiona-
rio en base a la medida en que éste describía 
su experiencia durante y/o después del suceso 
descrito previamente (nunca, muy rara, rara 
vez, de vez en cuando, con frecuencia y con 
mucha frecuencia). En la tercera parte del cues-

tionario se les solicitó a los participantes que 
indicaran cuántos días habían experimentado 
los síntomas descritos previamente. 

PROCEDIMIENTO

La recogida de datos se realizó en abril-mayo 
de 2020 mediante distribución del cuestionario 
a través del campus virtual y correo institucio-
nal de cada universidad participante. Se utilizó 
una página de bienvenida con la carta de in-
formación del estudio y consentimiento infor-
mado. Solo pudieron acceder y cumplimentar 
el cuestionario aquellos estudiantes que previa-
mente habían leído las condiciones y aceptado 
participar en el estudio. Se obtuvieron los per-
misos de las tres universidades y la aprobación 
del comité de ética de la Universidad Autóno-
ma de Madrid. 

ANÁLISIS DE DATOS

Para el análisis de los datos cuantitativos se 
emplearon métodos descriptivos básicos según 
universidad. La comparación entre grupos (sexo, 
curso, universidad e incorporación o no laboral) 
se realizó mediante la prueba Chi-cuadrado, y 
t de Student y ANOVA. El análisis estadístico se 
realizó con el programa SPSS 23.0 para Win-
dows. Las diferencias consideradas estadística-
mente significativas son aquellas cuya p < 0.05. 

3. RESULTADOS
CARACTERÍSTICAS DE LA 
POBLACIÓN DE ESTUDIO

Se recogieron un total de 218 cuestionarios, 3 
de los cuales fueron eliminados al estar incom-
pletos (n= 215). Del total de estudiantes de la 
muestra el 36.7% cursaban sus estudios en la 
UPV/EHU, 41,4% en la UdL y un 21,9% en la 
UAM. Encontrándose en el último año de ca-
rrera el 88,3% de los encuestados, siendo las 
diferencias entre universidades estadísticamen-
te significativas. Un 88.8% (n=191) fueron 
mujeres y un 11,2% (n= 24).

Del total de participantes, un 42,8% de los 
encuestados se habían incorporado a la 
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atención sanitaria antes de finalizar el grado, 
siendo la UPV/EHU la que menor número de 
incorporados sin estar graduados presenta 
(17.7%). Al detallar las características de la 
incorporación laboral podemos señalar que  
el 30,8% de los estudiantes encuestados de 
la UPV/EHU habían comenzado a trabajar en 
la semana previa a la recogida de los datos, 
mientras que un 87% de los estudiantes de la 
UAM y un 68,1% de la UdL llevaban un mes 
o más trabajando. 

En relación con la figura contractual el 69,56% 
de los encuestados de la UAM y el 51.06% de 
la UdL fueron contratados en la modalidad de 
Auxilio sanitario, mientras que en la UPV/EHU 
la figura más frecuente fue como enfermeras 
(69,23%), siendo estas diferencias estadística-
mente significativas (p=0.005)

Existen diferencias significativas (p=0.000) 
por Universidades en función del servicio al 
que se han incorporado los estudiantes. En 
hoteles medicalizados se incorporan única-
mente participantes de la UAM (26,09%), 
mientras que en residencias socio sanitarias 

se incorporan a trabajar un 76.92% de es-
tudiantes de la UPV/EHU. El 84,34% de los 
estudiantes atendían a pacientes que tengan 
o puedan tener Covid 19, no existiendo di-
ferencias estadísticamente significativas entre 
universidades (p=0.676).  

La mayor parte de los participantes de la UdL 
y la UAM actuaron de refuerzo de otra enfer-
mera (65.95% y 52.17%). Sin embargo, en la 
UPV/EHU, el 53,85% de estudiantes llevaban 
pacientes a cargo completo.  

Un 53% de los estudiantes que se incorpora-
ron laboralmente no recibieron información 
específica relacionada con la protección frente 
al contagio por parte de la institución que les 
contrató, variando este porcentaje del 69,23% 
de la UPV/EHU al 34,78% de la UAM sin que 
estas diferencias sean significativas (p=0,201).  
El 55,42% de los encuestados consideraban 
que disponían de las medidas de protección 
necesaria para ejercer su trabajo con segu-
ridad, siendo en función de la universidad el 
valor más elevado en los estudiantes de la UPV/
EHU (76,92%).
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Los valores obtenidos en la escala de ansiedad 
de Zung muestran niveles bajos de ansiedad 
en los participantes en el estudio (x= 36,31 
DS=5,71), en las mujeres x= 36,60; DS=5,83 
y en los hombres x= 33,89; DS=3,92 (no es 
estadísticamente significativo p=0.057). Al 
analizar el nivel de ansiedad en función de si 
los estudiantes se incorporaron laboralmente 
se observa que presenta niveles más bajos los 
que se incorporaron (x= 35,76; DS=5,76) 
que los que no lo hicieron)). Por universidades 
los valores más altos lo presentan los estu-
diantes de la UPV/EHU (x= 37,44; DS=6,31), 
no siendo la diferencia estadísticamente sig-
nificativa (p=0,139). Muestran niveles más 
altos de ansiedad los estudiantes de último 
curso de carrera ((x=36,23 DS=5,90) y los 
que no se incorporaron a trabajar siendo 
(x=36.72 DS=5,66) no siendo estas diferen-
cias estadísticamente significativas (p=0,919 
y p=0.237). Al analizar únicamente los estu-
diantes incorporados laboralmente se obser-
van niveles más bajos de ansiedad (no siendo 
significativo (p=0,192) en los estudiantes de 
la UdL (x=33,76; DS=4,26). 

Teniendo en cuenta el sexo de los estu-
diantes incorporados, las mujeres obtuvie-
ron valores más altos ansiedad (x=36,06 
DS=5,91) que los hombres (x=33,90 
DS=4,61) , no siendo estadísticamente sig-
nificativo (p=0,274). Teniendo en cuenta el 
sexo de los estudiantes no incorporados, las 
mujeres obtuvieron valores más altos ansie-
dad (x=36,99 DS=5,78) que los hombres 
(x=33,87 DS=3,18), no siendo estadística-
mente significativo (p=0,138).

La puntuación media de estrés agudo en 
los estudiantes encuestados es 82,39 (DS= 
30,84), siendo en las mujeres x=84,45; 
DS=30,80 y en los hombres x=67.37; 
DS=27.38 sin que estas diferencias sean sig-
nificativas (p=0,979). Al analizar la puntua-
ción de estrés en función de si los estudian-
tes se incorporaron laboralmente se observa 
que presentan niveles más bajos los que se 
incorporaron (x= 80,01; DS=28,92) que los 
que no lo hicieron (x= 84,35; DS=32,38) sin 
que estas diferencias sean significativas (p= 
0,382) Por universidades los valores más ba-
jos los presentan los estudiantes de la UAM 
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(x=78,84; DS=29,96) no siendo estas dife-
rencias significativas (p=0,773). Presentan 
valores no significativamente (p=0,913) 
más elevados de estrés agudo los estudian-
tes de 4º curso (x=82,58; DS=30.56) y los 
que no se incorporaron a la actividad laboral  
(x=84,34; DS= 32,37) (p=0.237). Entre los 
estudiantes incorporado los valores más ba-
jos de estrés lo muestran los participantes de 
UAM (x= 73,24 DS=27,33) no siendo signi-
ficativo (p=0.484). 

Teniendo en cuenta el sexo de los estudiantes 
incorporados, las mujeres obtuvieron valores 
más altos de estrés (x=81,15; DS=28,40) que 
los hombres (x=73,82; DS=32,32), no siendo 
estadísticamente significativo (p=0,443). Te-
niendo en cuenta el sexo de los estudiantes no 
incorporados, las mujeres obtuvieron valores 
más altos de estrés (x=87,00; DS=32,48) que 
los hombres (x=58,50; DS=16,72), siendo es-
tadísticamente significativo (p=0,017).

4. DISCUSIÓN
  / CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio muestran cómo 
tanto los estudiantes que se incorporaron a la 
actividad asistencial bajo contratos de auxilio 
durante la pandemia como los que permane-
cieron en casa, manifestaron un impacto emo-
cional en forma de estrés y ansiedad. Aún así, 
los primeros presentaron mayores niveles de 
ansiedad y estrés. No se encontraron grandes 
diferencias significativas entre estudiantes de 
las tres universidades consideradas. En estu-
dios previos, las estudiantes mujeres presen-
taron mayores niveles de ansiedad (Kalkan et 
al., 2021; Savitsky et al., 2020), problemas de 
salud mental (Reverte-Villarroya, 2021) y difi-
cultades a nivel psicológico para hacer frente 
a su trabajo durante la pandemia (Eweida et 
al., 2020).

En diferentes contextos el alumnado de último 
curso de se ha visto obligado a elegir entre la 
opción de estar a salvo de una posible infección 
en sus casas o comenzar su carrera profesional 
en condiciones adversas (Usher et al., 2020).

Durante la pandemia, las/los estudiantes que 
quisieron contribuir de forma significativa a la 
atención de pacientes y apoyar al personal sani-
tario de primera línea tuvieron que elegir entre 
su compromiso profesional y ético o el riesgo 
de infectarse (Eweida et al., 2020) y valorar el 
riesgo frente al beneficio de trabajar en plantas 
Covid (Aguilera and Venkatachalam, 2020). A 
pesar de su buena disposición y que la identi-
dad de la enfermera va ligada a la motivación 
y a la vocación por ayudar, posiblemente tam-
bién sintieran cierta presión para para apoyar 
los esfuerzos de Covid-19 (Swift et al, 2020).

Estudios recientes han explorado la experiencia 
del estudiantado enfermero que se incorporó 
en tareas de auxilio sanitario, apuntando, por 
un lado, al valor de este período para ganar 
experiencia clínica y autoconfianza en condi-
ciones de menor responsabilidad profesional 
(Casafont et al., 2021); y, por otro, señalan la 
intensidad emocional de la vivencia, coexistien-
do emociones ambivalentes tales como el or-
gullo, miedo, tristeza, rabia o impotencia, sien-
do el miedo y la incertidumbre los sentimientos 
más prevalentes (Collado-Boira et al., 2020). 

Estudios previos realizados en España con la 
población de estudiantes de enfermería incor-
porados han mostrado que haber trabajado 
durante la pandemia puso a los estudiantes 
en mayor riesgo de sufrir problemas de salud 
mental; en concreto, el doble que a sus com-
pañeros del mismo curso en años anteriores 
(Reverte-Villarroya et al., 2021). Por ejemplo, 
reportaron tener desesperanza, ansiedad, 
incertidumbre y distrés (nerviosismo), espe-
cialmente en los primeros días debido a la in-
certidumbre sobre sus funciones y responsabi-
lidades, inseguridad y falta de confianza en su 
competencia profesional (Gómez-Ibáñez et al., 
2020; Roca et al., 2021). En otro estudio en 
España se mostró cómo durante la cuarentena, 
el estrés de los estudiantes de enfermería au-
mentó, aunque hubo diferencias entre los estu-
diantes en base a sus características y vivencias 
personales como tener problemas financieros, 
familiares o emocionales. (Gallego-Gómez et 
al., 2020).
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Aunque en algunos casos los mayores nive-
les de ansiedad se combinaron con mayor 
reticencia para practicar su profesión en el 
futuro (Cici and Yilmazel, 2021), en un estu-
dio en España (Ramos-Morcillo et al., 2020), 
se dio el efecto contrario: la pandemia ha-
bría reforzado el deseo de las estudiantes de 
convertirse y poder ejercer de enfermeras. 
A pesar de las emociones negativas y sus 
consecuencias, las estudiantes pudieron de-
sarrollar estrategias de afrontamiento y con-

sideraron la experiencia como una oportuni-
dad de aprendizaje y haberse sentido útiles 
(Roca et al., 2021). 

Aunque la actitud de los estudiantes incorpora-
dos es loable y un signo de profesionalidad, las 
universidades tienen el deber moral y legal de 
proteger la salud y el bienestar de sus estudian-
tes y atender a las posibles consecuencias emo-
cionales en los estudiantes de enfermería.[]
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resum
La primera onada de la pandèmia Covid-19 va 
afectar de forma molt notable a les persones 
grans, per la seva vulnerabilitat, la limitació de 
recursos i la pressió de la resta d’àmbits del 
sistema. Va ser necessari prioritzar l’assistèn-
cia i l’assignació de recursos, en ocasions per 
criteris de priorització basats en una ètica uti-
litarista. Aquesta presa de decisions va generar 
problemes ètics en relació a la priorització de 
pacients i el racionament de recursos, amb les 
conseqüents emocions sentides, essent aquests 
dilemes i emocions els objectius a conèixer del 
nostre estudi. 

Es tracta d’un estudi qualitatiu des d’una pers-
pectiva fenomenològica, de tipus observacio-
nal on, a partir d’un mostreig teòric, es van fer 
entrevistes semi-estructurades a professionals 
sanitaris de diferents àmbits laborals que aten-
guessin persones d’edat avançada afectades 
amb Covid-19 des de la primera onada de pan-
dèmia fins a l’actualitat. Amb 21 entrevistes 
individuals i 2 grupals triangulars (27 partici-
pants) es va arribar a la suficiència de dades. Es 
va realitzar una anàlisi de tipus semàntic basat 
en una classificació per categories, examinant 
les dades i caracteritzant les respostes en uni-
tats temàtiques per extreure conclusions. 

Es va a obtenir com a resultats que els profes-
sionals sanitaris van llegir i utilitzar la multi-
tud canviant de Guies/Protocols Covid-19 per 
poder prendre decisions, juntament amb el 
seu judici clínic i la disponibilitat de recursos. 
Reconeixen no haver-se ajustat sempre al seu 
codi ètic, especialment per no poder donar 
el recurs necessari a qui ho necessitava, per 
limitar la presa de decisions conjunta amb pa-
cients i famílies per les barreres i aïllaments, el 
tracte poc humà… 

Aquesta deshumanització és el factor que més 
els ha afectat. Els primers mesos l’adrenalina 
d’haver de sortir-se’n els va fer aguantar, però 
ara senten molt cansament. Han patit molta 
incertesa, tristesa, ràbia, impotència-frustració, 
molta solitud davant decisions difícils i por de 
contagiar als propis familiars. Així, l’extrema si-
tuació de la pandèmia Covid-19 ha provocat 
dilemes ètics sobre l’incompliment en principis 
de justícia, beneficència i autonomia en la pre-
sa de decisions. No han sentit haver incomplert 
el principi de no maleficència excepte en els 
serveis més col·lapsats. No haguessin actu-
at igual en situació de no pandèmia però ho 
justifiquen per la falta de recursos. Expliquen 
que ho han passat malament arribant a sentir 
esgotament físic i psicològic. De poder canviar 
alguna cosa del principi de la pandèmia seria 
afavorir un tracte més humà. 

Paraules clau [en castellà DeCS]: Infeccio-
nes por Coronavirus; Ética en Enfermería; Ética 
Médica; Ética Profesional; Ética Clínica; Toma 
de Decisiones Clínicas; Agotamiento Psicológi-
co; Emociones.

1. INTRODUCCIÓ
La primera onada de la pandèmia Covid-19 
(març-abril-maig 2020) va afectar de forma 
molt notable a les persones grans (un 77’9% 
de morts van ser persones majors de 75 anys) 
(1), i especialment en centres residencials (entre 
un 47 i 50%), per la seva vulnerabilitat, la limi-
tació de recursos i la pressió de la resta d’àm-
bits del sistema. Moltes guies de suport a l’ac-
tuació davant la Covid-19 van ser publicades (2, 

3, 4). En un primer moment, d’actuació global, 
però altres ja més específiques de la presa de 
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decisions ètiques i clíniques en aquests sectors 
tan vulnerables (5). 

Durant les primeres setmanes va ser necessa-
ri prioritzar l’assistència (6,7), degut a la crisi 
dels sistemes sanitaris, ja que les demandes 
de serveis sanitaris desbordaven per complet 
les capacitats de resposta dels mateixos. Però 
aquesta priorització va comportar un debat 
ètic important, per la implantació d’una ètica 
utilitarista, en funció del valor social i l’edat 
de la persona (8). Això es va plasmar en els pro-
tocols, com la denegació d’ingrés a UCI de 
les persones ≥70 anys (9). Els criteris de deri-
vació a un centre hospitalari haurien de tenir 
en compte la valoració de la comorbiditat, 
gravetat, presència de deteriorament cognitiu 
greu, dependència i la necessitat de suport 
ventilatori (10,11).

Després es van publicar diversos consensos 
amb la finalitat d’implantar una justícia distri-
butiva (12, 13), en la que cada pacient optés als 
serveis sanitaris en funció de la seva gravetat 
(14), atès que segons el Codi Ètic “tots els paci-
ents tenen dret al mateix tipus de cures” i “no 
es pot discriminar per raó d’edat” (15), però el 
col·lapse sanitari va provocar que no hi hagués 
prou recursos per a tots els pacients. 

A més, els professionals sanitaris van patir un 
doble conflicte ètic, per una banda per la res-
ponsabilitat social de prestar atenció sanitària 
en qualsevol situació, i per un altre, per la res-
ponsabilitat familiar i personal de cura de les 
seves famílies. La por al contagi sumat al con-
tinu estat d’alerta, l’alta càrrega de treball, els 
descansos irregulars i els resultats frustrants, es 
van traduir en un gran impacte emocional, que 
ha portat a situacions d’esgotament extrem. 
S’han publicat evidències de què els treballa-
dors sanitaris han presentat nivells marcada-
ment alts de símptomes de trastorn d’estrès 
posttraumàtic, ansietat i depressió durant la 
pandèmia Covid-19 (16-17). 

És per tot això que es pretén conèixer si els pro-
fessionals sanitaris han patit dilema ètic y les 
emocions que han sentit durant la presa de de-
cisions en l’atenció a persones d’edat avançada 
amb Covid-19 durant la pandèmia (18).
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2. METODOLOGIA
Es tracta d’un estudi qualitatiu des d’una pers-
pectiva fenomenològica, de tipus observacio-
nal, que es va iniciar al juny de 2020 i va finalit-
zar a l’abril de 2021. 

Es va decidir utilitzar un disseny mostral pro-
jectat, seleccionant les unitats de mostreig de 
més càrrega d’actuació en persones d’edat 
avançada amb Covid-19. Així, la població es 
va formar de professionals sanitaris (inferme-
res i metges) que, des de qualsevol àmbit la-
boral atenguessin aquets pacients, des de la 
primera onada de pandèmia (març de 2020) 
fins a l’actualitat. Per tant, es va realitzar una 
selecció intencional i raonada del àmbits i 
perfils dels subjectes: atenció primària, hospi-
talització (medicina interna, cures intensives, 
UFISS), urgències, emergències, centres sòci-
osanitaris. 

En primer lloc es va fer la convocatòria de tots 
els professionals amb el perfil d’estudi desit-
jat. Es van aconseguir realitzar 23 entrevistes 
(21 individuals i 2 grupals triangulars), amb 
un total de 27 professionals sanitaris, amb 
una durada d’aproximadament una hora ca-
dascuna (mitjançant entrevista semi-estruc-
turada). Prèviament, es va entregar un full 
d’informació de l’estudi a les participants, es 
van aclarir dubtes i es va sol·licitar el Con-
sentiment Informat (per participar i per ser 
gravats). Posteriorment, es va fer transcripció 
literal d’unes 17 hores de gravacions, analit-
zant semànticament els textos per extreure 
un total de 102 codis. Aquets es van agrupar 
en dimensions i es van definir 18 categories 
amb 4 subcategories. Finalment, es van bus-
car connexions entre aquestes, elaborant un 
marc explicatiu, i es van verificar i contrastar 
els resultats. 

Com a limitacions de l’estudi, ens hem trobat 
amb el biaix de memòria dels participants, i la 
dificultat d’explicar la seva experiència, expo-
sant vivències molt clares i emotives, molt pre-
sents encara avui. 
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3. RESULTATS
La informació es presenta en categories d’acord 
amb el guió de l’entrevista i els objectius plan-
tejats, donant lloc a les següents dimensions: 
• Opinions sobre la utilitat de les Guies/
Protocols de la Covid-19 per prendre decisions. 
• Accessibilitat a les Guies/Protocols de la 
Covid-19 per poder prendre decisions. 
• Creences del seguiment del propi codi ètic 
davant la presa de decisions. 
• Vivències personals d’haver patit algun 
dilema ètic en la presa de decisions. 
• Emocions durant la presa de decisions i la 
resta de pandèmia. 
• Actitud sentides durant la presa de decisions 
i la resta de pandèmia. 
• Opinions sobre els factors que han influït en 
la seva vivència assistencial.

Tots els entrevistats van llegir les Guies/Proto-
cols de la Covid-19, la gran majoria fora de la 
feina, ja que era tanta la càrrega de treball i 
tantes les actualitzacions, que no tenien temps 
per fer-ho durant el seu horari laboral. Van ac-
cedir a gran variabilitat de documents, però 
molts eren genèrics i molt llargs. Coincideixen a 
dir que utilitzaven aquests documents de guia 
quan els van tenir per tal de prendre decisi-
ons, però que eren orientatius, que sovint els 
hi generaven igualment dubtes i que la decisió 
es basava també en el seu judici clínic i la dis-
ponibilitat de recursos. Va arribar la pandèmia 
abans que els protocols, per això confirmen 
que les Guies/Protocols arribaven més tard que 
els pacients, els símptomes, el col·lapse. Molts 
reconeixen que, amb el temps, han anat dei-
xant de llegir-los, o bé per falta de temps, de 
ganes per continuar amb la monotonia, o per-
què algunes actualitzacions els fan dubtar més.

En quant a la presa de decisions segons la dispo-
nibilitat del recurs sanitari i el codi ètic de cada 
professional, hi ha discrepàncies, la majoria te-
nien dilemes ètics pel que fa a la derivació a un 
recurs superior en pacients d’edat avançada, 
però des de l’extrahospitalària, acabaven deri-
vant en moltes ocasions si ho veien necessari. 
El major dilema ètic va trobar-se en l’àmbit resi-
dencial i l’hospitalari per la manca de possibilitat 
d’alguns recursos com l’ingrés a planta o UCI. 

Pel que fa als principis bàsics de l’ètica, els de 
màxims, la beneficència i l’autonomia, els pro-
fessionals coincideixen en el seu incompliment. 
Sempre buscant la beneficència però sempre li-
mitada per l’entorn real de manca de recursos. 
L’autonomia es veia també molt limitada per les 
característiques físiques de l’entorn (barreres fí-
siques, aïllaments a les habitacions, incomuni-
cació,...). Referit a això últim, van patir dilemes, 
per la comunicació tan dificultosa del pacient 
amb la família, sense poder informar-los ni cor-
rectament ni a temps en ocasions.

Respecte al principi de mínims de no malefi-
cència, els entrevistats exposen haver com-
plert en el no danyar al pacient, excepte en els 
serveis més col·lapsats on no podien complir 
amb totes les atencions requerides. Pel que fa 
al principi de la justícia, aquí molts tenen dub-
tes d’haver complert correctament amb aquest 
principi de mínims, però justifiquen la seva pre-
sa de decisions per una força major, ja que les 
condicions de la primera onada no permetien 
una actuació diferent.

Han expressat que la falta de la figura de les 
famílies, el rang d’edat dels pacients, la falta 
de recursos, tant materials com humans, la 
comparació pròpia dels professionals amb els 
pacients per edat, la medicina de guerra i les 
mesures de supervivència, són els factors que 
més han marcat la presa de decisions clíniques. 
Els professionals dels serveis més col·lapsats, 
com urgències i UCI, diuen estar acostumats 
a prendre diàriament decisions difícils, a prio-
ritzar, però tot i així, assenyalen que durant la 
primera onada de la Covid-19, la pressió era 
extrema i la presa de decisions fou molt més 
complexa i dura.

Durant l’assistència sanitària, tots el profes-
sionals expressen emocions “negatives”, són 
anecdòtics els que han expressat satisfacció 
de veure pacients donats d’alta o millorant. La 
pràctica totalitat han destacat emocions com 
tristor, por, ràbia, frustració, incertesa, insegu-
retat, estrès, ansietat... Recorden la vivència de 
la primera onada amb molta solitud, tant da-
vant la presa de decisions com en el dia a dia. 
Destaca la necessitat de bloqueig emocional 
per protegir-se de tanta adversitat psicològica. 
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En ocasions es van apartar de les seves famílies 
per protegir-les de la infecció, la por més com-
partida per tots. 

Molts afirmen que les emocions segueixen 
presents un any després, necessiten descon-
nexió. La majoria afirmen sensacions de can-
sament extrem, físic i emocional. Fins i tot, 
ha arribat als investigadors que alguns pro-
fessionals de l’UCI afirmen que “volen obli-
dar” aquella època i han refusat participar en 
l’entrevista.

El conjunt hagués fet canvis en la seva actuació 
de la primera onada, especialment en temes de 
comunicació i acompanyament de les persones 
afectades i dels seus familiars. També haguessin 
incorporat canvis en com afavorir que pacients 
i familiars no estiguessin sols. A part de la falta 
de recursos, ja comentat prèviament, la falta 
d’humanització en la seva actuació és el princi-
pal factor que ha provocat patiment, i és la sen-
sació més compartida i que més remarquen els 
participants, apuntant que seria el canvi més 
rellevant a fer en aquell moment.

4. DISCUSSIÓ 

Com a primer punt important podem asse-
nyalar que les guies i protocols d’actuació van 
ser un reforç per a l’activitat dels treballadors, 
però el seu judici clínic i el sentit comú eren 
part essencial en la presa de decisions. En-
cara que aquesta estava condicionada però, 
per un altre protagonista: la disponibilitat de 
recursos.

En general, els professionals sanitaris han 
sentit dubtes amb el seu codi ètic (19), han 
sentit que van incomplir els principis de justí-
cia, beneficència i autonomia del pacient. Al 
final de l’entrevista, reconeixen aquest dilema 
ètic, són conscients de no haver pogut do-
nar el millor recurs a cadascú, de no haver 
evitat la classificació de pacients per edat, de 
no haver tingut la comunicació correcta per 
l’aïllament dels pacients i la falta de les famí-
lies,… Els entrevistats justificaven tot això per 
la situació de força major que estaven vivint 
i ho comparen amb la medicina de guerra. A 

més, tot aquest dilema va a ser compartit per 
tots els nivells assistencials. 

Totes aquestes vivències han fet que els profes-
sionals, després del col·lapse, demandin millo-
res en el sistema sanitari, sobretot pel que fa a 
recursos. Però, en el que tots coincideixen és en 
tornar a fer una atenció més humanitzada, més 
propera, en la que el pacient i la seva família 
estiguin inclosos en la presa de decisions en tot 
el procés, i en la que la limitació de recursos 
no torni a condicionar la presa de decisions en 
l’extrem viscut. 

Aquesta falta d’humanització en les cures es 
traduïa en sentiments de tristesa, pena, solitud. 
D’entre ells, predomina la tristesa, molts recor-
den amb pena aquell primer trimestre en el que 
veien a pacients morir sols. Aquesta impotència 
per no poder fer més, així com la falta recursos, 
va generar també molta ràbia.

És necessari remarcar la por que els professi-
onals tenien (i tenen), tant per ser vectors de 
la malaltia entre els pacients com de ser por-
tadors i contagiar als de casa. A més a més, 
a pesar de les millores en l’atenció i de l’inici 
de la vacunació, molts expressen por de tor-
nar a reviure aquella època i de continuar més 
temps en aquesta situació. Refereixen haver 
viscut i seguir fent-ho en un estat constant 
d’alarma per lo que pugui passar, pel que 
haurien pogut fer i pel que podran fer, per 
l’evolució de les onades, per la salut de les 
seves famílies, per l’evolució i seqüeles dels 
pacients…

Tot això, va desembocar en estrès i inseguretat 
entre el personal (20). La gran majoria referei-
xen haver patit cansament extrem, sobretot 
psicològic. Aquestes conclusions s’objectiven 
per les respostes reiterades dels professionals, 
en relació a la necessitat actual de tenir més 
descansos, vacances o, fins i tot, dedicar-se un 
any a un altre ofici. 

Molts expressen desitjos de millorar aquesta si-
tuació i, en concret, d’implementar l’educació 
emocional, tant de cara als pacients com a ells 
mateixos. Per a això, fa falta la creació de noves 
polítiques, guies i programes que ho afavorei-
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xin, ja que tan important és l’atenció integral 
al pacient com el desenvolupament complet 
professional (21). 

Els resultats comentats s’han obtingut en base 
a les entrevistes realitzades als diferents perfils 
de professionals sanitaris escollits. Tanmateix, 
cal remarcar que no s’ha pogut entrevistar un 
dels perfils, justament per reticències a parlar 
d’aquell primer trimestre de la pandèmia, en 
concret, foren metges intensivistes que comen-
taven la necessitat “d’oblidar aquella època”.

Aquestes evidències reforcen les ja publicades 
en les que es recomana prendre immediata-
ment accions adequades per controlar i reduir 
els símptomes d’estrès posttraumàtic, d’ansie-
tat i depressió entre aquests grups d’individus 
que treballen en primera línia de pandèmia 
amb rols crucials (22, 23). 

Caldria ser proactiu amb les mesures de suport 
per minimitzar els efectes de l’esgotament dels 
professionals sanitaris arran els estressors aguts 
de la pandèmia Covid-19.[]
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• Utilitzar el llenguatge científic en la comunicació i la 
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de la seva investigació a la recer-
ca de les intervencions terapèuti-
ques o preventives eficaces. Així 
mateix, proporciona les eines 
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municació i la crítica. La formació 
rebuda facilitarà el desenvolupa-
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Objectius i programa

Aquests estudis de màster donen cobertura a les 

necessitats d’especialització del professional d’infer-

meria en aspectes teòrics, tècnics i pràctics; perquè 

aconsegueixi un grau alt d’experiència clínica i es de-

senvolupi correctament en l’àrea quirúrgica, aplicant 

els seus coneixements durant el procés perioperatori 

del pacient quirúrgic.
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quirir destreses especialitzades per donar cures d’in-

fermeria integrals al malalt quirúrgic durant el procés 

perioperatori.

• Formar els professionals d’infermeria en les dife-

rents especialitats quirúrgiques com a membre de 

l’equip multidisciplinari.
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elements que componen l’àrea quirúrgica, la seva in-

terrelació i la connexió amb la resta de components 
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• Conèixer i desenvolupar les competències d’infer-

meria en el procés perioperatori.
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amb humanisme. Adquirir la capacitat d’intervenció 

analitzant i modificant les situacions mantenint, en tot 

moment, el respecte pel pacient.
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• Cures d’infermeria davant el procés perioperatori de 
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• Pràctiques clíniques.
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El paper de la infermera/er és 
essencial dins l’equip multidis-
ciplinari quirúrgic i que conegui 
les tècniques d’avantguarda, 
així com els protocols de l’àrea 
quirúrgica per a poder donar 
unes cures de qualitat i garantir 
la seguretat al pacient durant el 
procés perioperatori. Ampliar els 
coneixements de la formació de 
pregrau permet l’especialització 
a través de l’adquisició de les ha-
bilitats i coneixements propis del 
conjunt d’especialitats quirúrgi-
ques.
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Coordinació acadèmica: Esther Rubinat Arnaldo,
Immaculada Bergua Rivera
i Celeste Parramón Fernández 



MATRÍCULA 2021/2022 OBERTA

Programa

El Màster té tres mòduls formatius: teoria (seminaris 

presencials, mòduls online, tallers, simulacions...), 

pràctiques assistencials en les ambulàncies del SEM 

i el treball de fi de màster.

PART TEÒRICA

El curs és semipresencial: amb una presencialitat del 

30% del total de les hores d’acreditació i un 70% de 

treball online (temari específic, activitats avaluatives, 

preparació de materials...).

La presencialitat del màster, del 9 novembre de 2021 

al 10 de maig de 2022, s’impartirà tots els dimarts de 

9.30 a 13.30 hores i de 15 a 19h, d’acord amb el calen-

dari acadèmic de la titulació que es lliurarà a principi 

de curs.

PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS

Es duran a terme un mínim de 5 dies de pràctiques en 

els Centres de Coordinació Sanitària (CECOS) i/o les 

unitats de suport vital bàsic i avançat del SEM.

Es faran en torns que no superaran les 12 hores conse-

cutives i que s’ajustaran als horaris establerts per les 

unitats del SEM, llevat que les parts, de comú acord, 

en pactin un altre (l’horari habitual és de 8 a 20h).

Les pràctiques es duran a terme durant el decurs del 

màster.

TREBALL DE FI DE MÀSTER

El TFM es portarà a terme en grup i durant tot el curs 

acadèmic i sempre tutoritzat per professorat del màs-

ter, que guiarà a l’alumnat durant tot el procés,

Es defensarà davant un tribunal format per professo-

rat del màster.

www.fif.udl.cat
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/2751

El Màster d’infermeria avançada 
aplicada a les cures en l’àmbit 
de l’emergència i el pacient crí-
tic és un màster propi de la UdL 
i professionalitzador, que ha estat 
dissenyat d’acord amb les millors 
evidències formatives, tant naci-
onals com internacionals, per tal 
de poder gestionar els recursos 
assistencials de l’àmbit de la ur-
gència i el pacient crític amb cri-
teris d’eficiència i qualitat.

MÀSTER
UNIVERSITARI

INFERMERIA 
AVANÇADA 
APLICADA 

A LES CURES 
EN L’ÀMBIT DE 
L’EMERGÈNCIA 

I EL PACIENT 
CRÍTIC

Fitxa tècnica

Dates: 2021/2022
Crèdits: 60 crèdits ETCS
Preu matrícula: 3.300 euros
Modalitat: Semipresencial
Lloc: Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF-UdL)
Idiomes lectius: Català i castellà
Places: 20
Coordinació acadèmica: Joan Blanco Blanco 
i Elena castro Naval



MATRÍCULA 2021/2022 OBERTA

Objectius i programa

El postgrau –adreçat a tots els professionals del món 

sanitari, ja sigui de l’àmbit hospitalari, residencial o 

de l’atenció domiciliària– té com a objectiu mostrar 

a l’alumnat, la forma més adequada d’actuar d’acord 

amb els recursos que disposa, però sempre afavorint i 

respectant la seqüència natural del procés de cicatrit-

zació, per la qual cosa és imprescindible conèixer-lo 

al detall.

PROGRAMA

Les sessions presencials del postgrau s’impartiran 

des del 31 de gener fins al 20 de juny de 2022, tots els 

dilluns i en horari de 9.30 a 14h. A partir del mes de 

març, hi haurà quatre dilluns (per concretar) que es 

completaran amb sessió de tarda de 15.30 a 20h.

• Ferida complexa

• Nafres per pressió

• Ferides vasculars

• Cremades

• Peu diabètic

• Nafres neoplàsiques

• Preparació del llit de la ferida

• Ferida aguda

• Ostomies

• Ferides per humitat

• Sutures i Teràpia de pressió negativa

• Ferides en pediatria

• Treball de fi de postgrau

www.fif.udl.cat
http://www.cfc.udl.cat/fc/curso/3117

Les úlceres i ferides en general, 
són un tipus de lesió amb les que 
es troben molts pacients, sobre-
tot d’edat avançada. Aquest post-
grau proporciona a l’alumnat les 
claus per recrear les condicions 
fisiològiques més adequades de 
manera que l’organisme sigui 
capaç de reposar les perdudes 
en el menor temps possible, amb 
les menors seqüeles possibles i 
intentant que sigui amb el menor 
cost possible, tant des del punt de 
vista econòmic, com de l’organis-
me pròpiament.

POSTGRAU
UNIVERSITARI

INFERMERIA 
DE PRÀCTICA 

AVANÇADA 
EN L´ATENCIÓ 

INTEGRAL A LES 
PERSONES AMB 

FERIDES

Fitxa tècnica

Dates: 2021/2022
Crèdits: 30 crèdits ETCS
Preu matrícula: 1.550 euros
Modalitat: Semipresencial
Lloc: Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF-UdL)
Idiomes lectius: Català i castellà
Places: 35
Coordinació acadèmica: Joan Blanco Blanco
i Jordi Ballesté Torralba 





COL·LEGI OFICIAL
D’INFERMERES I INFERMERS

DE LLEIDA

infermeres
de lleida

o DIGIT@L
paper

LA REVISTA INF DIGITAL A www.coill.org

Donada la bona acollida de l’edició digital i unida a la voluntat 
del COILL de vetllar pel medi ambient, si ho desitgeu, a partir 
d’ara us podeu donar de baixa de l’edició en paper enviant un 
correu electrònic a coill@coill.org, indicant l’assumpte “Baixa 
edició paper INF”. 

Tot i això, pensem que l’adaptació ha de ser progressiva i 
adequada a la realitat tecnològica del col·lectiu, perquè ningú 
no es ‘desconnecti’. Així que, si no manifesteu el contrari, la 
continuareu rebent a casa en edició impresa.              Gràcies!




