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Presentació del curs   

La infecció de localització quirúrgica (ILQ) és actualment la infecció 

relacionada amb l’assistència sanitària més prevalent i té un impacte molt 

important tant en els pacients com en el sistema sanitari. 

El programa de prevenció de les infeccions quirúrgiques a Catalunya 

PREVINQ-CAT recomana paquets de mesures de prevenció en els 

procediments quirúrgics a fi de reduir la ILQ, l’aplicació dels quals s’ha 

demostrat molt eficaç. 

Fer arribar aquestes mesures a tot el personal implicat en els procediments 

quirúrgics és essencial per reduir les taxes d’infecció quirúrgica als hospitals 

de Catalunya. 

 

 

 

 

PREVENCIÓ DE LES INFECCIONS QUIRÚRGIQUES A 
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Objectius  

Objectius generals 

• Reduir les taxes d’infecció quirúrgica mitjançant la implementació 

d’un programa específic de prevenció de les infeccions quirúrgiques 

als hospitals de Catalunya en la població adulta. 

Objectius específics 

• Conèixer les implicacions que les infeccions de localització quirúrgica 

tenen per als pacients i per al sistema sanitari i afavorir un canvi de 

conductes. 

• Conèixer el paquet de mesures generals de prevenció d’infeccions 

quirúrgiques aplicable a tots els procediments quirúrgics.  

• Conèixer els paquets de mesures específics per a grups de 

procediments quirúrgics: cirurgia colorectal, cirurgia cardíaca i 

cirurgia ortopèdica amb implantació de pròtesis de maluc i de genoll.  

 

Destinataris  

Aquest curs s’adreça principalment als professionals dels equips quirúrgics: 

cirurgia, anestèsia i infermeria quirúrgica. 

Es creu, però, important fer extensible el curs als equips de control 

d’infecció hospitalària i a la infermeria quirúrgica de planta.  

 

Metodologia  

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés 

formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.  

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on 

trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que 

faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els 

participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació. 

A banda dels continguts formatius, l’alumne hi trobarà un seguit de casos 

pràctics on podrà posar en pràctica els coneixements que vagi adquirint.  
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Sempre estarà acompanyat pel docent, coautor del contingut i expert en la 

temàtica Miquel Pujol Rojo, que és Cap clínic de Servei de Malalties 

Infeccioses a Hospital Universitari de Bellvitge i Director del programa 

VinCat.  

 

Continguts  

1. Introducció a la infecció de localització quirúrgica 

1. La infecció de localització quirúrgica (ILQ) 

2. Vigilància i prevenció de la infecció de localització quirúrgica 

3. Mesures del PREVINQ-CAT per a la prevenció de la ILQ 

2. Mesures generals 

1. Dutxa o bany preoperatori 

2. Maneig adequat del pèl cutani 

3. Descontaminació de la pell del camp quirúrgic 

4. Profilaxi antibiòtica sistèmica 

5. Control de la glicèmia perioperatòria 

6. Normotèrmia 

7. Altres mesures 

3. Mesures específiques 

1. Cirurgia colorectal 

2. Cirurgia cardíaca 

3. Cirurgia ortopèdica amb implantació de pròtesi de maluc i genoll 

4. Cesària 

4. Mesures desaconsellades o de valor incert 

1. Hiperòxia peroperatòria 

2. Plàstics transparents adhesius per al camp quirúrgic 

3. Segelladors cutanis amb una base de cianoacrilat 

4. Instal·lació de flux laminar dins les sales d’operacions per a cirurgia 

total d’artroplàstia 

5. Retirada dels tractaments immunosupressors prèviament a la 

cirurgia 

5. La llista de verificació del PREVINQ-CAT 

1. Paquet de mesures generals 

2. Paquet de mesures específiques de la cirurgia colorectal 
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3. Paquet de mesures específiques de la cirurgia cardíaca 

4. Paquet de mesures específiques de la cirurgia ortopèdica 

6. Casos pràctics 

1. Cas 1. Cirurgia colorectal 

2. Cas 2. Cirurgia cardíaca 

3. Cas 3. Cirurgia ortopèdica amb implantació de pròtesi de genoll 

4. Cas 4. Cirurgia ortopèdica amb implantació de pròtesi de maluc 

5. Cas 5. Cesària 

 

L’autoria de cadascun els mòduls s’ha realitzar de forma conjunta entre tots 

els autors:  

- Miquel Pujol Rojo - Doctor en Medicina - Cap clínic de Servei de 

Malalties Infeccioses a Hospital Universitari de Bellvitge i Director del 

programa VinCat.  

- Xavier Guirao i Garriga - Doctor en Medicina i Cirurgia - Coordinador 

de la Unitat de Cirurgia Endocrina/Cap i Coll, Servei de Cirurgia 

General i Digestiva de la Corporació Sanitària del Parc Taulí. 

Coordinador del Programa de Prevenció de les Infeccions 

Quirúrgiques.  

- M. Pilar Barrufet Barqué - Doctora en Medicina - Medicina Interna a 

l’Hospital de Mataró. 

- Anna Abad Torrent - Especialista en Anestesiologia, Reanimació i 

Terapèutica del Dolor -  Cap Clínic de l’Hospital Universitari Vall 

d’Hebron.  

- Joaquín López-Contreras González - Doctor en Medicina - Cap clínic 

de la Unitat de Malalties Infeccioses de l’Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau. 

- Josep Maria Badia Pérez - Doctor en Medicina i Cirurgia. - Cap del 

Procés d’Infecció Quirúrgica en l’Hospital General Universitari de 

Granollers. 

- Marta Píriz Marabajan - Diplomada en Infermeria - Infermera Control 

Infecció en l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

- Cecilia Díez García - Graduada en Infermeria - Infermeria de l’Àrea 

Quirúrgica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
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- Laura Navarro Vila - Especialista en Medicina Preventiva i Salut 

Pública - Metge en el Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica 

del Departament de Salut 

 

Avaluació  

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari 

final de cada mòdul, que permet avaluar individualment els coneixements 

adquirits. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

• visualitzar tot el contingut; 

• que la nota obtinguda als qüestionaris sigui igual o superior a 7. 

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de 

satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació 

i coneixements i habilitats aconseguides. 

 

 

Horari      

Aquest curs es pot realitzar sense horari fix, ja que està disponible 24 hores 

al dia al ser en modalitat online. Atendrem les teves consultes en un termini 

màxim de 48 hores laborables.  

Les hores de realització del curs són 7, distribuïdes de la següent forma:  

1. Introducció a la infecció de localització quirúrgica - 0,5 hores.  

2. Mesures generals - 2 hores.  

3. Mesures específiques - 1 hora.  

4. Mesures desaconsellades o de valor incert - 0,5 hores. 

5. La llista de verificació del previnq-cat - 1 hora.  

6. Casos pràctics - 2 hores. 


