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3a Jornada. Canviar des de dins per millorar

http://experienciespladesalut.canalsalut.cat

Introducció

L’equip del CAP Igualada Nord de referents de residències geriàtriques és expert en l’abordatge

integral de la persona per a la prevenció i maneig d’úlceres. Proposa als treballadors de les

residències participar en un curs sobre úlceres per compartir, ampliar i actualitzar

coneixements.

Objectius

Material i mètodes

Resultats

Els 21 participants van valorar el curs amb un 9 sobre 10. El 100% que tenien dubtes els van

resoldre i un 84% voldrien fer sessió de record.

Conclusions impacte en els objectius del Pla de salut

Aquest treball: millora la coordinació entre professionals de diferents àmbits per prestar una 

atenció integral a les persones amb risc i/o amb úlceres, basada en l’objectiu de la prevenció i 

les evidències per al seu tractament.

G.González-Zobl, S.Vivas Solé, G.Solé Llop, A. Garriga Badia
CAP Igualada Nord. Consorci Sanitari de l’Anoia. Email contacte:ggonzalezzo@csa.cat

Abordatge integral de la persona per a la prevenció i maneig 

de les úlceres per pressió, per incontinència i vascular

Realitzar un curs amb un abordatge integral de la persona dirigit a per a personal sanitari de residències
geriàtriques i altres professionals sanitaris interessats en el tema. 

Capacitar als participants en la prevenció i maneig d’úlceres per pressió, per incontinència i vasculars.
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Taula 1. Característiques del curs

Durada 20 hores en 7 dies

Estructura 5 mòduls: 4 teòrics + 1 pràctic

Continguts
teòrics

Úlceres cròniques (impacte social, econòmic i 
psicològic) pacients geriàtrics (maneig de la pressió i 
requisits nutricionals)

Continguts
pràctics

Casos pràctics d’actuació davant d’una úlcera
(valoració, pressa de decisió i millors intervencions)

Taula 2. Característiques dels participants

Edat (anys) 46,3 +/- 9,98

Dones 100%

Estudis secundaris o inferiors 65%

1er curs d’educació sanitaria 33%

Gràfic 1. Valoració del curs pels participants. 

Percentatge de “molt o bastant satisfets”. 

.

Imatges 1 i 2. Tríptic informatiu del curs.
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