
 CURA DE PERSONES AMB FERIDES!!
DEFINICIONS!
• Els traumatismes: son el resultat de les lesions produides per agents externs sobre el nostre 

organisme, afectant a teixits, òrgans i sistemes!
• Agents externs poden ser de tipus:!

- Mecanic: energia mecanica!
- Fisic: fred, calor, radiacions electricitat!
- Quimic: productes quimics!

• Ferida: pérdua de la solució de continuitat de la pell o de les mucoses. Provoca la cominicació 
entre l'interior i l'exterior del cos. Impresindible saber el mecanisme lesional!!

TIPUS DE FERIDES!
• Erosions: alteracions de la primera capa suprficial de la pell --> la epidemis ( també inclou les 

abresions)!
• Laceracions: Poden afectar a una o més capes de la pell !

Són ferides que es produeixen per esquinçament directe sobre la pell!
• Avulcions o Scalp :son el resultat de forces que actuen sobre la pell arracant-la i fent que es 

perdin capes de la mateiza (perdua d capes de la pell) Tipiques dels accidents laborals amb 
maquines amb moviment!

• Penetrans o punxants: Ferides fetes per objecetes punxants, amb forma crónica. La seva 
gravetat vindria determinada per la grandària del objecte i l'energia ambla que impacta sobre el 
cos.!
- ferides amb arma blanca!
- ferides per arma de foc!

• Incisions: fetes amb objectes esmolats, amb fil. Solen tenir més superficie que profunditat 
( les quirurgiques no)!

 !!
COMPLICACIONS POTENCIALS!
Hemorragia/ isquemia: SA!!
FONAMENTAL QUAN ES CURA LA FERIDA:!
• Exploració circulació vascular: control de polsos distals, ompliment capil.lar i test Allen( per 

mirar el funcionament del sistema circulatori d'una extremitat )!
• Exploració motora: : mobilitat, forca , contracció i to muscular i exploracio articular!
• Exploracio sensitiva: nivells sensitius en ferides profundes i membres distals  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!
ABC DE LA CURA DE FERIDES!
• RENTAT --> !

1. Identificar el tipus de ferida, mecanisme d'acció i símptomes!
2. Prepara la zona per la cura: retirar roba, joies!
3. Netejar ferides i bores:  resurar!
4. Control del sagnat!
5. Control del dolor!
6. Controlde la infecció( preofilaxi antitetàtinca)!
7. Preparació camp esteril( Cp infecció)!
8. Netejar cap enfora( anestesia local0!
9. Retirar cossos extranys petits!

- Es rentarà amb aigua i respall sobonós iodat!
- H2O2 en ferida per mosegada( animals o humanes)!
- Neteja quirurgica (laceracions, necrosis, regularitzar vores)!
- Desinfecció amb serúm fisiologic amb iode (1/4)!

VACUNACIO ANTITETANICA!
• Tres dosis durant la infantesa, essent l’última dosi  als 14-15anys i 2 dosis de record: 40 

anys i 65 anys !
• NO vacunació durant la infantesa, la primovacunació en l’adult indica:  !

- 1a dosi in situ quan es produeix la ferida!
- 2a dosi al menys 4 setmanes després de la 1a i 3a dosi almenys sis mesos després de 

la 2a !
• Adult amb primovacunació incompleta a la infància: !

- cal  completar la pauta de primovacunació  fins a les tres dosis.!
- Es donen com a vàlides les dosis administrades  !

• Dosi de record en adults, si primovacunació correcta: dues  dosis de record amb un 
interval de 10a. entre dosis, fins que completin un total de cinc dosis !!

LES FERIDES ES DIVIDEIXEN EN :!
FERIDES INFECTADES:!

• Tires adhesives i sutura: hi ha us d'anestesia local i s'utilitza tires adhesives esterils o punts de 
sutura!

• Grapadores de pell: Quan es tanca ha d’abastar totes les capes tissulars. Els espais 
asseguren una bona micro-vascularizatció i redueixen el risc de necrosis. Mantenen 
aproximades les vores de la ferida!

• Adherents de pell:  Adherents quirúrgics -->  Principi actiu: Cianocrilato 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• Pasades 6 hores es considera la ferida infectada i es curarà per segona intenció!
• Apòsits estèrils i un embenat oclusiu  !
• Profilaxi antitetànica.  VAT i/o GGAT i ATB. !

- Si hemorràgia  !
- Control de l’hemorràgia  !
- Compressió directa o indirecta  !
- Valorar la pèrdua hemàtica  !
- Reposar les pèrdues amb sèrums !
- Valorar tipus de ferida i complicacions !
- Realitzar proves diagnòstiques  !
- Avaluar la necessitat de dieta absoluta!
- Preparar al pacient per a IQ, si cal  



FERIDES INFECTADES O CONTAMINADES!
• Calor, tumefacció envermilliment i dolor!
• Neteja rigorosa de la ferida!
• Desbridament quirurgic: tipus Friedrich!
• Desbridament enzimatic!
• Valorar l necesitat de drenatge!
• Profilaxis antitetànica!
• Valorar la necesitat de ATB (antibiotic)!
• Immobilització a la zona atada de s/p!

!
TRACTAMENT POSTERIOR!
• Afavorir la cicatrització!
• Aportació de nutrients en la dieta !
• Prevenir la infecció!
• Cures de la ferida!
• Aplicació correcta d’apòsits i embenats!
• Recuperació de l’activitat normal!
• Educació del pacient i familiars !
• Reconèixer signes d’infecció!!
TIPUS DE CICATRITZACIO!

CICATRITZACIO PER PRIMERA INTENCIO!
• En ferides netes: !

- teixits aproximats per plans!
- Absencies d'espais!

CICATRITZACIO PER SEGONA INTENCIO!
• En ferides amb perdua de substancia!
• Perdua important de teixits!
• No es poden aproximar les vores!
• Els teixits de granulacio emplena els buits!
• Curacio lenta!
• Cicatritzacio extensa i irregualar!!
DRENATGES DE LES FERIDES!
• Dispositius que s’utilitzen per a evacuar fora de la ferida:!

- Secrecions orgàniques sèptiques!
- Sang i altres líquids orgànics!
- Gasos i aire!

• Estableixen una comunicació amb l’exterior!
• Es col·loquen en teixits o cavitats orgàniques!
• Objectius:!

- Afavorir la cicatrització!
- Reduir el risc d’infecció!
- Aïllar el drenatge de la ferida infectada!
- Reduir la fase exsudativa!!

DRENATGES PER GRAVETAT!
• Acció de tipus mecànic per gravetat!
• Depenen de la pressió en la cavitat!
• Desnivell entre els dos extrems!
• Es poden connectar a borses col·lectores!
• Penrose  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- una ferida contaminada es pot netejar!
- una ferida infectada no es pot convertir en ferida 
neta nomes neteja-la!!



• Tubs o sondes de silicona, làtex, polietilè, etc!
- Drenatge de Kher o tub en T!
- Catèter de silastic!
- Sonda de Foley!!!

DRENATGES D'ASPIRACIÓ!
• Oberts amb entrada parcial d’aire!
• Potencien els avantatges del drenatge amb aspiració!
• Permeten augmentar els gradients de pressió!
• Col·locar el dispositiu de recollida per sota del punt d’inserció!
• Redon:!

- Tancats sense entrada d’aire!
- Redueixen les cavitats creades per la IQ!
- Aspiren els exsudats amb eficàcia!

• Tancat amb aspiració!
- Pleur-evac®!!!

ÚLCERES PER PRESSIÓ (UPP):!
Què és una Úlcera per Pressió (UPP)?: És una lesió de la pell i dels teixits adjacents d’origen 
isquèmic.!
• Causes:!!!!

MESURES PREVENTIVES DE LES UPP: !
• Actuar sobre les causes!
• Actuar sobre els factors de risc associats a les UPP!
- Factors interns: Edat, immobilitat, malnutrició, nivell de consciència, factors psicològics, 

medicació, incontinència urinària i fecal, patologia afegida, pes corporal.!
- Factors externs: humitat local, repòs prolongat, dispositius (sondes, catèters,...), calor, 

forces de pressió, cisallament i fricció.!!
Puntuació:!

-  de 5 a 9 – risc molt alt!
-  de 10 a 12 – risc alt!

-  de  13 a 14 – Risc mig!
- + de 14 – risc mínim/no risc!
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TRACTAMENT INFERMER!
CP ASOCIADES A LES UPP!
• SA pèrdua integritat cutania!
• SA isquemia tissular!!
NETEJA!
• Amb moviments suaus des de l’interior a l’exterior!
• Amb gases impregnades de sèrum fisiològic!
• Amb la mínima força mecànica possible controlant la pressió i la temperatura!
• No es aconsellable la utilització rutinària d’antisèptics locals: povidona iodada, 

clorhexidina, aigua oxigenada, etc.!
- la citotoxicitat per als nous teixits i la seva absorció sistèmica, poden generar 

problemes al pacient!
• Assecat suau i meticulós de la pell circumdant, per a reduir el risc de contaminació 

bacteriana i eliminar possibles barreres a la cicatrització!!
DESBRIDAMENT ENZIMÀTIC 1/3!
• El teixit necròtic en les úlceres afavoreix la infecció i impedeix la curació.!
• S’aconsegueix l'eliminació del teixits necròtics per a impedir la proliferació bacteriana i 

afavorir la curació de la úlcera sense lesionar el nou teixit de granulació!
• Amb l’aplicació tòpica d’enzimes (proteolítiques, fibrinolítiques) que indueixen la 

hidròlisi del teixit necròtic superficial i estoven l’escara!!
DESBRIDAMENT AUTOLÍTIC 2/3!
• A través d’un apòsit oclusiu es crea un ambient humit i anòxic!
• S’afavoreix que els fagòcits junt a macròfags i enzimes proteolítiques i neutròfils 

presents en els fluïts, actuïn eliminant el material necròtic i estimulin la granulació.!
• Canvi d’apòsit freqüent.!!
DESBRIDAMENT QUIRÚRGIC 3/3!
• El desbridament més ràpid per a eliminar àrees d’escares seques adherides a plans 

profunds o de teixits necròtic humit!
• S’extreu amb bisturí i pinces, mai arrancant!
• Procediment dolorós!
• Pretén aprofundir fins a teixits sa i sagnant, no es recomana en pacients amb trastorns 

de la coagulació.!
• Si apareixen petites hemorràgies, s’han de controlar amb pressió directa i apòsits 

hemostàtics!!
ESTIMULACIÓ DE LA GRANULACIÓ I L'EPITELITZACIÓ!

Hi ha dues formes de curar una úlcera: la cura seca i la cura en ambient humit i calent!
• La primera, s’ha de mantenir la úlcera neta i seca per a prevenir infeccions, encara 

que alenteixi la cicatrització!
• L’apòsit és de gases estèrils que s’adhereixen al llit ulceral i al retirar-les ocasionen 

dolor i arrastren teixit sa en formació!
• L’ambient humit evita la deshidratació tissular i la mort cel·lular!
• Promou l’angiogènesi!
• Estimula l’eliminació de fibrina i teixit mort!
• Permet la interacció cel·lular i de factors de creixement per a la cicatrització!
• Absorbeixen i mantenen major quantitat d'exsudat!
• Disminueix el dolor!
• Protegeix de la contaminació exterior!
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• Disminueix el temps i número de cures locals!
• L'exsudat amb l'aïllament de la úlcera, es gestiona amb apòsits hidrocel·lulars 

combinats amb hidrogels o alginats!!
APOSITS!
• Acció desbridant i mantenir ambient humit!
• Inclouen nutrients per regeneració tissular!
• Contraindicats quan hi ha infecció (real o sospitada)!
• Elecció d’un apòsit... -->!!!!!!

!!
Depèn del grau de profunditat de la úlcera, del estat general de salut del pacient 
(inclou estat nutricional) i del tipus de cures que li dediquem!!
PREVENCIÓ ÉS LA MILLOR ACCIÓ CONTRA LES UPP!

• Úlcera grau I, pot tardar en curar-se dos dies aproximadament!
• Úlcera grau II, una a dues setmanes!
• Úlcera grau III, un a tres mesos!
• Úlcera grau IV, mesos o anys, i en alguns casos no s’aconsegueix la seva curació 

total 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- Alginats 
- Apòsits hidrocel·lulars o 

espumes de poliuretà 
- Hidrocoloïdes 
- Hidrogels 
- Silicona 
- Carbó activat 
- Plata

SENYALS D'INFECCIÓ SENYALS D'INFECCIÓ SISTÈMICA

- Secrecció purulenta, groga o verda!
- Un mal olor (diferent que teixit necrotic)!
- Envermelliment o calor al voltant de la nafra!
- Inflor al voltant de la nafra (edema)!
- Sensibilitat al tocar al voltant de la nafra!
- Eritema 

- Hipertemis, calfreds!
- Taquicardia!
- Confusió mental!
- Dificultat per concentrar-se!
- Debilitat generalitzada

ANTIBIOTIC LOCAL ANTIBIOTIC EV/ORAL



CURA DE LA PERSONA AMB FERIDES!!
CREMADES!!
CLASSIFICACIÓ DE LES CREMADES!

Profunditat: l’espessor de la pell afectada en la lesió!
• 1er Grau o epidèrmiques!
•  2on Grau superficial o dèrmica superficial!
•  2on Grau profund o dèrmica profundes!

-  Les que epitelitzaran espontàniament en <15d!
-  Les que precisaran de tractament quirúrgic!!

A. EPIDÈMIQUES O DE 1R GRAU!
• Eritema cutani que afecta a l’epidermis!
• Produeixen pruïja!
• Lesions no exsudatives!
• Funcions protectores de la pell intactes!
• Hiperestèsiques: dolor al contacte, fregament o pressió!
• Curació espontània en 7 dies!
• No deixen cicatriu residual!
• Causades per exposició al sol o flamarades molt breus!!

B. DÈRMIQUES O DE 2N GRAU SUPERFICIAL!
• Afecten l’epidermis i una part de la dermis!
• Presenten flictenes!
• Són doloroses i exsudatives!
• Els fol·licles polisebacis no estan afectats!
• Amb tractament acostumen a curar en 1 o 2 setmanes!
• Causades per escaldament o flamarades!!

C. DERMIQUES O DE 2N GRAU PROFUNDES!
• Afecten a l’epidermis i dermis!
•  No presenten flictenes!
•  Lesió: crosta necròtica!
•  Són “hipoestèsiques”. Poc doloroses!
•  Els fol·licles polisebacis estan afectats en un gran nombre!
•  Poden ser quirúrgiques si no epitelitzen en menys de 15 dies!!

D. SUBDÈRMIQUES O DE 3R GRAU!
• Afecten tota la pell i estructures subjacents!
•  Lesió: escares / carbonitzacions!
•  No... són doloroses!
•  Aspecte necròtic!
•  Sempre són quirúrgiques!
•  Causades per electricitat i focs!!
QUIN ÉS L'AGENT ETIMOLÒGIC QUE HA CAUSAT LA LESIÓ?!
• Tèrmic: flama, contacte, escalfament!
• Químic: àcids, àlcalis!
• Elèctric: alt voltatge, baix voltatge!
• Radiacions!
• Congelació!!!
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FACTORS AGREUJANTS!
• Profunditat!
•  Extensió!
•  Ferides brutes!
•  Cossos estranys impactats!
•  Hemorràgies!
•  No tractament!!
TRACTAMENT DE LES CREMADES!
• Reduir la profunditat i el dolor de la cremada aplicant aigua o sèrum a 20º!
• Tractar el dolor i l’ansietat!
• Prevenir infeccions, deshidratació,hipotensió i la hipotèrmia!
• Profilaxi antitetànica!
• Cura de les cremades!
• Cures d’altres patologies associades!
• Valorar l’estat psíquic (por, ansietat)!
• Asèptica, de forma breu i eficaç!
• Evitar maniobres que donin dolor!
• Rentar les lesions amb sèrum fisiològic estèril a 20º!
• La pell despresa i necrosada s’ha de desbridar amb pinces i bisturí!
• Les flictenes s’han de desbridar!
• Cura amb compreses de Nitrofurazona (Furacín®) o!
• sulfadiazina argèntica (Silvederma®) sobre l’àrea!
• cremada cada 24 horas!
• No s’ha d’aplicar embenats circumferencials ni!
• compressius!
-  Els dits s’han de curar per separat i cobrir total!
-  Col·locar els embenats de manera que permetin mobilitat al pacient!
• Una vegada cicatritzada la cremada s’ha d’hidratar intensament amb crema base d’aloe vera, 

Crema de caritè, oli de l’arbre del té i oli de rosa mosqueta 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TEMA 5: CURA DE LA PERSONA AMB CANCER!!
Segons l'organització mundial de la salut, càncer ésun terme genéric per un grup de més de 
100 malalties que poden afectar a qualsevol part de l'organisme. Altres termes mes 
otilitzats son neoplasia !!
• El concepte càncer va associat a mal incurable peró, afurtunadament els avenços han fet que 

sigui una malaltia crónica amb recidives!
• Es pot prevenir i curar, si bé hi ha una proporció de càncer que són mortals!
• L'abordatge clínic va des de la !
• L'augmetn a nivell mundial està associat, en el primer món, a l'augment de l'esperça de vida i 

l'estil de vida!
• Representa, en el nostre entorn, la 1a causa de mort en 

els homes i la segona en les dones ( 1r malatia aparell 
circulatoriL’augment a nivell mundial està associat, en el 
primer món, a l’augment de l’esperança de vida i l’estil de 
vida!

• Els més freqüents són el càncer de pulmó, pròstata i 
colorectal en els homes, i càncer de mama i el colorectal, 
en les dones!

• En el tercer mon la morbi-mortalitat és molt superior a la 
occidental pels dèficits higiènics, nutricionals, d’estructura 
i cobertura sanitaria!!
MESURES PREVENTIVES!
• Es pot prevenir en més d’un 50%, si s’eviten factors de risc associats!
• Primària: identificació dels agents que provoquen càncer i eliminació, si es possible Farem tot 

el necesari per evitar el càncer --> PREVENCIÓ!
• Secundària: detecció precoç del càncer, als inicis, en moltes ocasions abans de que comenci 

a donar simptomatologia --> DETECCIÓ!
• Terciaria : Mesures destinades a tractar el cancer amb la minima agressivitat --> 

INTERVENCIÓ!
• La intervenció infermera procura la promoció de la salut i prevenció de la malaltia fent 

educació en tots el àmbits!!
TIPUS DE PREVENCIÓ!

!
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PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA

• No fuma!
• Control de l'obesitat!
• Disminució de la ingeta de 

grases!
• Augmentar el consum de 

fibra!
• Limitar l'alcohol!
• E v i t a r e x p o s i c i ó s o l a r 

desmesurada!
• Vacunes antivirals!
• Hepatitis B !
• HPV

• Mamografia!
• Colpsoscopia i papanicolau!
• Control de lunares!
• Colonoscopia i test de sang 

oculta

• Cirurgia conservadora en 
cancer de mama

ELS PROFESSIONALS , LES 
O R G A N I T Z A C I O N S I E L S 
GOVERNS LLUITEN AMB:!
• Investigació!
• Preenció a tota la població!
• Detecció precoç!
• Tractament curatiu!
• Tractament paliatiu !
• Suport al pacient i a la familia 



FACTORS DE RISC ASSOCIATS AL CANCER!
• Tabaquisme!
• Alcoholisme!
• Obesitat!
• Estil de vida sedentaria!
• Dieta rica en greixos i sucres!
• Treballar en un entorn laboral desprotegit front carcinògens!
• Exposició solar sense protecció i/o en excés!
• Virus carcinògens!!!
TABAQUISME !
• El tabac és lesiu i cancerígen (pulmó, orals, laringe, faringe, esòfag, pàncreas, bufeta urinària i 

ronyó), i causant de patologies cardíaques, vasculars respiratòries (MPOC) que ocasiones 
morts prematures!

• Les variables que condicionen l’aparició d’aquestes lesions són:!
- Anys de consum!
- Edat d’inici (sobretot en l’adolescència) Quantitat de cigarretes per dia (>20-30 c.pateixen 

de 10-20 veg. més risc de càncer) Tipus de tabac consumit!
- Ser fumador passiu!
- Fins i tot les exposicions moderades al fum de tabac, incrementen el risc de patir càncer, 

així com els fumadors passius!!
ALCOHOLISME!
• Incrementa el risc de càncer oral, laringe, esòfag, estómac, fetge i mama!
• Més de 14 mesures de beguda alcohòlica per setmana en els homes i 7 en les dones, és la 

quantitat que representa un risc (1 mesura= cervesa 250cc)!!
OBESITAT!
•  Augmenta el risc de patir càncer i malalties cardiovasculars i diabetes!
• Prevalent en dones de nivell baix socioeconòmic i associat a un consum d’anticonceptius, 

analgèsics, antimigranyosos, ansiolítics i antidepressius!
• Estil de vida!
• La manca d’exercici fiśic està associat a problemes fiśics (sobrepes, dolors articulars i 

musculars, problemes cardíacs i vasculars, endocrins i trastorns digestius) i psíquics!
• Fer exercici (caminar 30’ diaris a pas àgil) redueix el risc de patir càncer de còlon i mama!!

ESTIL DE VIDA!
• La manca d’exercici físic està associat a problemes físics !
• (sobrepes, dolors articulars i musculars, problemes cardíacs i vasculars, endocrins i trastorns 

digestius) i psíquics!
• Fer exercici (caminar 30’ diaris a pas àgil) redueix el risc de patir càncer de còlon i mama!!

DIETICA RICA EN GREIXOS I SUCRES I POBRE EN VEGETALS I FIBRA!
• Determinats trastorns alimentaris s’associen a l’aparició de càncer de còlon, mama, pulmó, 

estómac, pròstata, esòfag i pàncreas, així com malalties cardiovasculars i endocrinològiques!
• Recomanacions:!

- Risc associat al consum elevat de carn vermella i greix animal!
- Risc associat al consum de nitrosamines, presents en embotits i fumats!
- Risc citoprotector dels vegetals i la fruita fresca!!!
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TREBALLAR EN UN ENTORN LABORAL DESPROTEGIT FRONT ELEMENTS 
CARCINOGENS!
• Per evitar la contaminació a les persones i a l’ambient, la legislació regula les indústries 

(químiques, automobilístiques, nuclears..)!
• Obliga a prendre mesures de protecció i revisions períodiques als treballadors per detecció 

precoç!
• Cancerígens: Crom, niquel, cobalt, asbest, plom, arsènic, !
• mercuri , hidrocarburs aromàtics i radiacions ionitzants o fugues nuclears!
• S’ha de contemplar el tipus de substància, quantitat de dosi rebuda i temps d’exposició!!
EXPOSICIÓ SOLAR SENSE PROTECCIÓ I/O EN ÉXCÉS!
• El 80% de càncers de pell es poden prevenir !
• L’exposició sense protecció ocasiona cremades,envelliment de la pell i arrugues predisposants 

de càncer de pell!
• Més prevalent en edats avançades, i en pells molt blanques (sensibles a les radiacions 

ultraviolades) que tenen dificultat per broncejar-se i facilitat per cremar-se!
• Recomanacions:!

- Evitar exposicions entre les 12-16 hores!
- Fotoprotector adequat!
- Hidratació tòpica diària!!

VIRUS CARCINÓGENS!
• Provoquen infeccions que poden esdevenir càncer, els més evidents (virus papiloma: cancer 

de coll uterí i virus hepatitis B: cancer de fetge) !
• La prevenció es realitza amb vacunacions:!

- VPH: a nenes de 11- 12 anys!
- VHB: a tota la població pero sobretot sanitaris i cossos de seguretat!

PROGRAMES DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL 
CÀNCER!
• Es preten identificar de forma ràpida i segura un càncer incipient fent un cribatge de les 

persones no afectades per identificar el càncer en la fasepreinicial o inicial, i això reduiex la 
mortalitat!

• La detecció precoç junt amb la prevenció són les eines més efectives enfront del càncer!!
CRIBATGE DE CANCER DE MAMA: MAMOGRAFIA !
• El més freqüent en les dones catalanes (30% de tots els tumors)!
• Les estratègies de prevenció primària no són efectives, en canvi, la detecció precoç en dones 

de 45-69 anys (cada 2 anys)!
•  L’autoexploració es recomana en dones de <45anys!
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COSULTAR  L'EQUIP SANITARI SI ES 
DETECTA 
Nòduls 
• Dolors persistents sense focus aparent 
• Dificultat cicatrització 
• Pigues que canvien de color, mida i forma 
• Sagnats sense causa 
• Tos i/o afonia persistent 
• Pèrdua de pes injustificada, etc…

CODI EUROPEU CONTRA EL CÀNCER 
• No fumar 
• Evitar excés de pes 
• Fer exercici físic regularment 
• Consumir fruites i verdures fresques 
diariament 
• Moderar consum d’alcohol 
• Evitar exposició excessiva al sol 
• Respectar normes i mesures de seguretat 
amb els cancerígens 
• Programes de detecció precoç 
• Vacunació dels virus que es relacionen amb 
el càncer



!
CRIBATGE DE CANCER DE COLL D'UTER: CITOLOGIA PAPANICOLAU O CERVIC-
VAGINAL!
• Poc freqüent en les dones catalanes (3% de tots els tumors)!
• El factor de rics més important és VPH!
• Citologia a partir 25 anys cada 3 anys!!
CRIBATGE DE CANCER COLORECTAL: DETECCIÓ SANG OCULTA EN FEMTA!
• 2on més freqüent en dones i 3er en homes Els principals factors de risc:!
• Dieta alta en greixos d’origen animal!
• Ingesta excessiva de carn vermella!
• Dieta baixa en vegetals i fruites fresques  Sedentarisme!
• Obesitat!
• Edat!
• Antecedents familiars!
• La detecció de sang oculta en femta cada 2 anys entre els 50 i 70 anys!
• Colonoscòpia cada 2-5 anys en persones amb trastorns intestinals diagnosticats!!

OPCIONS TERAPÈUTIQUES FRONT EL CANCER!
• Segons les caracteristiques de la neoplasia, la seva localització les condicions fisiques!!

A. CIRURGIA !
• La cirugia oncologica preten extreure les tumoracions i la cadena ganglionarlimfàtica 

associada per garantir la retirada de teixit contaminat i evitar la disseminació!!
B. QUIMIOTERAPIA!

• Tractament adjuvant o complementari de la cirurgia, amb fàrmacs citostàtics que inhibeixen el 
creixement cel·lular sa i maligne amb repercussió sistèmica (anèmies, coagulopaties, etc.)!
- La elecció del tractament i dosi depèn de:!
- Mida tumoral!
- Localització!
- Característiques individuals de la persona!
- Efectes adversos: nausees i vòmits, depressió medul·lar, mucositis, esterilitat, alopècia 

transitòria, alteracions cutànies, trastorns d’eliminaci!
• Les vies d’administració:!

-  La via endovenosa es la mes habitual de administració (en sales de tractament ambulatori, 
Hospital de Dia!

-  Altres (via intratecal, intraperitoneal, etc. menys freqüent)  Via oral cada cop mes freqüent i 
en desenvolupament!

-  La administració ev mitjançant via perifèrica (catèter curt) o via central. Aquesta pot ser 
mitjançant catèter venós central de 2 o 3 llums o un reservori subcutani (port-a-cath)!
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• Port-a-cath!
-  catèter que s’introdueix sota la pell!
-  S’implanta habitualment en la vena subclàvia!
-  Funció doble: per a l’administració de medicaments (principalment citostàtics) i per facilitar 

l’extracció de mostres de sang!!
C. RADIOTERAPIA!

• Tractament local mitjançant radiacions X o gamma per detenir la proliferació de cel·lules 
malignes!

• Poden ser:!
- Tècniques teleteràpiques (radioacions a distància) !
- Braquiteràpiques (amb introducció en el cos de marcadors radioactius)!
- Es pot utilitzar en tractaments combinats: CURATIVA /PAL·LIATIVA!
- Dosi precisa en zona determinada!
- Produeix l’alteració del ADN cel·lular!
- Actua a nivell de totes les cèl·lules!
- Protecció de les zones adjacents!
- Radiacions externes: s’administren de forma fraccionada!
- Indicats en càncers de mama, limfomes, pròstata, úter, pulmó, cap i coll!
- Efectes adversos: eritema, descamació cutània, alopècia, estomatitis, sequedat bucal i 

disminució de la salivació, disfagia, anorèxia, nàusees, vòmits i diarrea, anèmia, 
leucopènia i trombocitopènia, ansietat o estré!!!

DIAGNÒSTICS INFERMERS MÉS PREVALENTS!
• Recordeu que els DxI van lligats a la persona i no a la malaltia.!
• Tot i així, en un context determinat , podríem trobar-nos persones que presenten aquests DxI.!
• La infermera ha d’estar preparada per recolzar al pacient i la família amb formació adequada i 

experiència!
1. AFRONTAMENT INAFECTIU!

És la incapacitat de la persona de:!
• Valorar els agents estressants als que s’enfronta!
• Escollir les respostes pràctiques adequades!

• Utilitzar els recursos de que disposa!
• Es pot manifestar:!

• Conductes d’incapacitat per enfrontar la situació!
• Absència de conductes adequades per aconseguir objectius!
• Alteració del patró de son, ansietat! !

INTERVENCIO!
• Recolzament emocional!
• Recolzament en la presa de decisions!
• Augmentar els sistemes de recolzament (parella, família, ...) • Escolta activa!
• Assessorament!
• Potenciació de l’autoestima!!

2..ANSIETAT DAVANT LA MORT!
• La persona experimenta una sensació vaga i preocupant d’inquietud o temor per la 

percepció d’amenaça real o imaginada a la pròpia existència !
• L’ansietat davant la mort està relacionada amb la incertesa del pronòstic o amb 

experiències prèvies!
• Manifestacions:!

- Profunda tristesa!
- Verbalització de por a una situació terminal o al sofriment!
- Preocupació sobre l’impacte de la pròpia mort a tercers!
- Pensaments negatius relacionats amb la mort 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- L’agonia i el sofriment!
-  Pessimisme extrem



!
• Intervencions:!

- Recolzament emocional!
- Facilitar el dol!
- Afavorir l’expressió de sentiments!
- Tècniques de relaxació!
- Disminuir l’ansietat!!

3. EL DOL!
• Complex procés normal que inclou respostes i conductes emocionals, físiques, espirituals i 

socials a través d’elles les persones i famílies incorpores la pèrdua real o anticipada !
• El dol està associat a pèrdues objectives (mort d’un familiar), però també a la pèrdua del 

ritme de vida personal i/o professional pel tractament i recuperació, als canvis físics, etc.!
• Manifestacions: !

- Patiment!
- Dolor físic!
- Dolor psíquic!
- Sentiments de culpa!
- Desesperança!
- Desorganització!
- Alteració de son!
- Ira !!!
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• Intervencions:!
- Ajudar a buscar el sentit de la pèrdua!
- Identificar les repercusions!
- Recolzar emocionalment!
- Facilitar el dol!
- Escoltar activament


