
     NOTA DE PREMSA 
 UN ESTUDI DE LA UCI SOBRE LESIONS CUTÀNIES ASSOCIADES A LA HUMITAT ESDEVÉ 

EL GUANYADOR DE LA 25ª EDICIÓ DEL PREMI D’INFERMERIA  
El segon premi el va rebre un treball sobre una bactèria multirresistent realitzat per professionals de l’Equip 

de Control d’Infecció de la Fundació Assistencial i del laboratori d’anàlisis clíniques Catlab 
Ahir a la tarda es van lliurar els premis de la 25ª edició del tradicional Premi d'Infermeria MútuaTerrassa. Es tracta d'un 
certamen anual que se celebra per commemorar el "Dia Internacional de la Infermeria" -el 12 de maig- i que té per 
objectiu donar visibilitat als avenços de les cures infermeres des dels diferents àmbits assistencials dins la pròpia 
organització i impulsar la investigació infermera. L’edició d’enguany ha aconseguit aplegar un total de 22 treballs i el 
lliurament dels premis va anar a càrrec del Dr. Carles Fontcuberta, director-gerent de l’Àmbit de Servei Assistencial i del 
Sr. Ramon Ramells, gerent de l’Àmbit de Servei Sociosanitari. 
 
El primer premi ha recaigut en el treball “Eficàcia d’una estratègia global en la reducció de les lesions cutànies associades 
a la humitat a la Unitat de Cures Intensives”, obra de Mercedes del Cotillo, Josefa Valls, Rosa Ribal, Maria Pujol i 
Immaculada Sandalinas. L’estudi ha consistit en l’aplicació d’una intervenció per reduir les esmentades lesions -que 
sovint apareixen en pacients obesos i incontinents- i la conclusió ha estat que, gràcies a l’aplicació d’una sèrie de 
mesures (instauració de nous protocols, aplicació de nous productes i formació online a la infermeria de la UCI) hi ha 
hagut una disminució de les lesions d’un 50%. 
 
El segon guardó ha recaigut en dos treballs complementaris que formaven part del mateix projecte: “Dinámica de 
Transmisibilidad de Klebsiella pneumoniae productora de BLEE (KpBLEE) sin precauciones de contacto en un hospital de 
agudos” i “Precauciones de contacto en pacientes colonizados/infectados por Klebsiella pneumoniae BLEE. ¿Son 
necesarias?”. En aquest cas els resultats han servit per millorar la política de vigilància i control de microorganismes 
resistents als antibiòtics i han suposat un benefici en la seguretat del pacient. Els autors han estat Carol Porta, Maria 
López Sánchez, Úrsula Masats, Mariona Xercavins, Núria Freixas i Esther Calbo. 
 
25 anys de Premi d’Infermeria: prop de 400 treballs presentats i més de 700 autors participants 
En el marc de l’acte es va es va projectar un audiovisual commemoratiu d’aquests 25 anys de trajectòria del premi. 
Tanmateix també es van donar a conèixer algunes dades que posen en relleu la tasca desenvolupada en el sí del 
certamen: en el transcurs d’aquests 25 anys s’han presentat 391 treballs (50 dels quals han resultat premiats) i hi han 
participat 733 professionals. A més, també es va posar de manifest que la participació ha crescut en el temps, el rigor 
científic dels treballs s’ha incrementat i la difusió externa dels treballs se situa en el 50%. 
 
Més informació: 
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