
 

Nota Premsa/ 18 de desembre de 2014 

L’Arnau de Vilanova, el Santa Maria i la 
Facultat d’Infermeria de Lleida,  
millor candidatura a Centre Compromès 
amb l’Excel·lència en Cures Infermeres 

El grup d’infermeria lleidatà implantarà el programa de Guies de 
Bones Pràctiques de l’Associació d’Infermeres d’Ontàrio  
(RNAO-Canadà) entre 2015-2017, obté la millor puntuació de les 
candidatures catalanes presentades  
 
El programa conjunt d’infermeria presentat per l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV), l’Hospital de Santa Maria (HSM) i la Facultat 
d’Infermeria de la Universitat de Lleida (UdL) ha estat admès com a 
candidat a Centre Compromès amb l’Excel·lència junt amb altres 9 
institucions sanitàries de l’estat espanyol que han estat valorades en 
aquesta segona convocatòria llançada per lnvestén-Isciii (Unidad de 
Investigación de Cuidados en Salud del Instituto de Salud Carlos III), un 
centre que col·labora amb l’Institut Joanna Briggs per a les Cures en 
Salut Basades en l’Evidència i l’Associació d’Infermeres d’Ontàrio 
(RNAO-Canadà). Cal destacar que, de les gairebé cinquanta propostes 
inicials, ja es va fer un primer cribratge quedant-ne 7 d’Andalusia, 1 
d’Astúries, 2 de Balears, 2 Canàries, 1 Cantàbria, 2 de Castella-La 
Manxa, 5 de Castella-Lleó, 7 de Madrid, 1 de Galícia, 2 de Múrcia, 2 de 
Navarra, 2 de País Basc, 3 de València i 12 de Catalunya (amb hospitals 
com Sant Joan de Déu, el Clínic o Bellvitge). 
 
Aquesta admissió com a candidata farà que el grup HUAV-HSM-Facultat 
d’Infermeria implanti en un període de tres anys (2015-2017) un 
programa de Guies de Bones Práctiques en Infermeria de la RNAO –
centrades en quatre àmbits: Atenció orientada al pacient, Cuidatges i 
maneig de l'ostomia, Valoració del risc de caigudes i lesions derivades i 
Valoracio i prevenció de les nafres per pressió– que compta amb 
reconegut prestigi i reconeixement internacional. Els centres seran 
avaluats durant aquest temps i també al final del període. Si l’avaluació 
és positiva, es rebrà l’acreditació com a centres BPSO, una acreditació 
concedida a institucions sanitàries que amb la implantació de les 
esmentades guies permeten obtenir dades sobre el paper que juguen les 



infermeres en la salut i el benestar dels pacients i determinar com 
l’aplicació d’aquestes guies ajuden a millorar tant els resultats clínics 
dels pacients com l’eficàcia i eficiència dels sistemes de salut. A més, els 
alumnes de la Facultat d’Infermeria, podran treballar amb els mateixos 
protocols que s’apliquen en els centres. Cal dir que està demostrat que 
l’ús d’aquestes guies de pràctica clínica de la RNAO suposen una 
constatable millora de la cura dels pacients, l’enriquiment de la pràctica 
professional amb innovació en el treball assistencial, així com la millora 
dels resultats en salut. També s’ha demostrat que la seva aplicació 
contribueix a l’estalvi de costos pel sistema sanitari. 
 
El programa de l’RNAO va arrencar el 1999 i es va ampliar el 2003, per 
tal de divulgar internacionalment les guies que elaboren per assolir 
entorns laborables saludables. Fins al moment ha desenvolupat un total 
de 44 guies de diversos àmbits entre els quals figuren les dedicades a la 
promoció de la salut, la lactància materna, la prevenció de caigudes en 
persones grans o l’abandó de l’hàbit del tabac. També han fet guies 
específiques, entre altres, sobre el tractament de les úlceres per pressió 
o l’abordatge de malalties cròniques com la diabetis o el dolor. La RNAO 
és una Associació de gran prestigi i un referent internacional en l’àmbit 
de la infermeria que compta amb més de 50 mil persones afiliades. 
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