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Iniciem el projecte l’any 2011, amb una infermera experta 
 en cures de ferides i úlceres. 
 
 La seva finalitat és millorar el seu maneig en un territori  
de 20 centres de salut , rurals i urbans.  
 
S’utilitza una consultoria a distancia en que les infermeres  
poden enviar fotos de casos clínics a l’expert, mitjançant  
la historia clínica  o via WhatsApp ,  per poder  
            millorar el seu maneig  
                          
 
 
 
 

Introducció  Projecte Telecura 
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Es  realitza formació als equips per  unificar tant el tipus 
 de cura (protocols) com el material  que es fa servir.  
 
 
 
Per això es nomena un professional, en cada equip,  
interessat en la matèria que col·labora amb l’expert  
 
 
 
 

Projecte Telecura Introducció  
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q  Incrementar la resolució en els primers 
nivells d’atenció 

q  Ajudar a resoldre casos complexos i 
d’evolució tòrpida 

q  Disminuir el temps de resolució de les 
ferides 

Projecte Telecura Objectius 
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Projecte Telecura 

q  Unificar criteris de cura de ferides 

q  Millorar la despesa sanitària dels 
productes utilitzats. 

Objectius 



Institut Català de la Salut Gerencia d’Atenció Primària 
Tarragona Reus 

Direcció d’Atenció Primària 
Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre 
 

Projecte.Telecura 

v  Infermera experta referent de cures de ferides  
  
v Referents en cures de ferides en  els  
                      equips d’Atenció Primària (EAPs) 

v Equip de fotografia digital 

v Aplicació informàtica 

v Consentiment informat  
 

Metodologia  
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Projecte.Telecura Metodologia  

v Guies de practica clínica i protocols. 

v Els professionals d’infermeria de cada un dels 
EAPs participants poden realitzar la consulta 

a la infermera referent de l’EAP; aquesta, envia imatges 
de les ferides  dels pacients amb diagnòstics 

 actius de ferides a la pell de més de dos mesos 
d’evolució o dels casos complexos de diagnòstic 
recent a la infermera experta per a la seva valoració i 
orientació posterior. 

  
v Fer un bon ús dels productes de cures de 

ferides. 
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Projecte .Telecura Resultats 

q  S’han realitzat  entre 4-6 consultes diàries . 
Si ho considera necessari l’expert pot realitzar una visita presencial al pacient. 
Els pacients que realitzen ells la cura al domicili poden enviar imatges 
si detecten algun canvi o si tenen algun dubte. 
 
 
q  Apòsits 
(vademècum consensuat per tots els EAP i la comissió de qualitat I seguretat ) 
  
 
 
q  Realització de la I Jornada d’Expertesa de Cures de Ferides. 
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Projecte.Telecura Resultats 

  
q Formació : 
• al personal d’infermeria de tot el territori 
• als 20 referents de cures dels centres  
• S’ha convidat als professionals de les residencies geriàtriques . 

 
q Estudi  comparatiu  
Consum - despesa any 2012  vers  any 2013 .  
amb una diferencia de 7.112,75 euros 
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Projecte.Telecura Resultats 

q   Realitzar la consulta a distància mitjançant 
                        la plataforma de telemedicina  

q Integrar l’enviament d’imatges  
                   mitjançant la historia clínica  
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Projecte .Telecura 

La existència d’un professional clínic expert en la cura 
de ferides que serveixi de consultor per a la resta de 
professionals ens ha permès iniciar aquest projecte 
que incorpora la millora de resolució d’aquest 
problema de salut en els primers nivells d’atenció, i 
tanmateix, reduir el termini en temps de resolució  
d’una ferida crònica o complexa; aquestes accions  
milloren la qualitat assistencial en el maneig de les 
ferides així com  la despesa sanitària derivada del 
procés. 

Conclusions 

Pendent: 
Elaborar protocols de cura de ferides. 
Tall de prevalença a tots els centres 



Institut Català de la Salut Gerencia d’Atenció Primària 
Tarragona Reus 

Direcció d’Atenció Primària 
Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre 
 

Projecte .Telecura 


