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 Introducció:                                                                                                                                                                                   

L’atenció de les ferides, a més d’afectar a la qualitat de vida dels pacients/famílies i dels seus entorns,  representa un important repte per les 
diferents institucions sanitàries. En temes d’eficiència, tenen una dimensió econòmica molt rellevant. També estableixen una relació molt 
directa amb la seguretat dels pacients,  i a nivell organitzatiu, la seva atenció esdevé un veritable repte organitzatiu per a les diferents 
institucions sanitàries, tant en l’organització de l’equip interdisciplinari a nivell del propi centre, com en la coordinació entre els diferents 
nivells assistencials  implicats, amb la finalitat de donar una assistència sanitària basada en l’excel·lència. L’evidència científica existent i totes 
les innovacions en temes de ferides es desenvolupen en la població adulta i geriàtrica, essent els pacients pediàtrics, tant aguts com crònics, 
un àmbit de la població amb poca prevalença en aquests estudis. El pacient pediàtric, també ha de disposar d’una adequada cura de les 
ferides, amb la introducció d’estudis i nous avenços en aquest camp, més enllà de la mera  adaptació del que es fa en els adults als nens.        

La Idea innovadora:                                                                                                                                                                         

Amb l’objectiu de millorar l’atenció als pacients pediàtrics en el camp de les ferides, la Direcció d’Infermeria del nostre centre, va decidir que 
dues professionals d’infermeria expertes en ferides, liderarien tots els processos de cura de ferides a la població pediàtrica atesa a nivell 
institucional, tant en la seva vessant preventiva, com en la cura de les mateixes. Es va crear una consulta infermera de ferides, per donar 
resposta a tots els usuaris/famílies atesos en les consultes externes o a les diferents unitats d’hospitalització.  

Com hem transformat la idea en acció: 
A nivell institucional s’ha posat en marxa una consulta d’infermeria de ferides per a pacients pediàtrics, amb l’objectiu de proporcionar unes 
cures de qualitat als nostres pacients, coordinant els diferents professionals de l’equip interdisciplinari implicats en el procés, afavorint el seu 
abordatge i tractament amb tècniques innovadores centrades en el pacient/família.  Aquest element ha permès millorar l’eficiència i la qualitat 
assistencial a nivell institucional, optimitzant el tractament de pacients amb ferides,  consolidant la utilització habitual i  racional de recursos 
avançats com la cura en ambient humit (CAH), la teràpia de pressió negativa (TPN), així com millorar la seva qualitat de vida i la de les seves 
famílies. 
 
Quins resultats hem obtingut: 
A més a més de millorar la qualitat de les cures i la qualitat de vida dels nostres pacients/famílies, també ha augmentat la coordinació de les 
diferents disciplines implicades. Paral·lelament la Consulta d’infermeria de ferides per a pacients pediàtrics, ha permès fer arribar, a aquest 
tipus de pacients, nous avenços de avantguarda en el tractament de ferides, els quals s’han definit o adaptat específicament en pacients 
pediàtrics, entre ells es poden destacar:  

Nova 
tecnologia 

Problema resolt i  
població diana 

Importància Grau d’innovació Impacte 
dels resultats 

Replicabilitat 

Utilització 
d’òxid nitrós 

Reducció d’ansietat en 
pacients amb 
procediments 

dolorosos 

El dolor és una de les 
barreres més importants a 
l’adhesió dels tractaments i 

repercuteix molt 
directament en la qualitat 

de vida dels pacients 

És la primera 
vegada que es fa 
servir en pacients 

pediàtrics amb 
ferides. 

Els resultats obtinguts ens 
han fet incorporar aquest 
recurs a la nostra consulta 

en procediments 
dolorosos. 

Aquest nou 
procediment és 

replicable a 
unitats similars 
amb personal 
d’infermeria 

amb formació 
específica. 

Utilització 
d’àcids grassos 
hiperoxigenats 

en la 
disminució de 
complicacions 

cutànies en 
pacients amb 

púrpura 
fulminans 

Reducció de les 
seqüeles cutànies amb 

necrosis distals en 
pacients afectes de 

púrpura f. 

Reduint les seqüeles, estem 
contribuint a minimitzar el 
nombre d’amputacions, i 
en el cas de que aquestes 

s’hagin de fer, estem 
contribuint a disminuir els 

seu abast. 

És la primera 
vegada que es fa 

servir, tant  en 
pacients pediàtrics, 

com en pacients 
adults  amb 
púrpura f. 

Els resultats obtinguts ens 
han fet incorporar aquest 

recurs de manera empírica 
en pacients amb púrpura f. 

I a fer una recerca 
específica sobre l’efecte 

del AGHO en pacients amb 
complicacions cutànies per 

púrpura f. 
 

Aquest nou 
procediment és 

replicable a 
unitats similars. 

Utilització de 
factors de 

creixement 
autòlegs 

derivats de 
plaquetes 

Afavorir la 
cicatrització en 

pacients amb ferides 
cròniques de molt 

llarga evolució 
(estancades) 

Els factors autòlegs de 
creixement afavoreixen i 
optimitzen el procés de 

cicatrització de les ferides 
de llarga evolució 

És la primera 
vegada que es fa 
servir en pacients 

pediàtrics amb 
ferides. 

En el cas en que hem fet 
servir aquest procediment 

hem aconseguit una 
millora constatable de 

l’estat del llit de la ferida. 

Aquest nou 
procediment és 

replicable a 
unitats similars. 

Utilització de 
teràpia larval 

Afavorir el 
desbridament i neteja  
en ferides cròniques 

de molt llarga evolució 

La teràpia larval és un 
mètode de desbridament 

ràpid, eficient i molt 
selectiu per al teixit 

desvitalitzat tou 

És la primera 
vegada que es fa 
servir en pacients 

pediàtrics amb 
ferides. 

En el cas en que hem fet 
servir aquest procediment 

hem aconseguit una 
millora constatable de 

l’estat del llit de la ferida. 

Aquest nou 
procediment es 

replicable a 
unitats similars. 

Conclusions: 
La Consulta d´infermeria de ferides per a pacients pediàtrics representa una excel.lent iniciativa que ha permés que els nostres pacients rebin 
tractaments d’avantguarda en ferides, alguns d’ells ja incorporats a la dinàmica habitual del nostre centre en aquest camp, i d’altres en 
contextes de generació d’evidències més robustes, millorant la seva qualitat de vida, la qualitat assistencial brindada a nivell institucional i la 
eficiència del nostre centre. 


