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Línia estratègica 5: pràctiques segures

Línia estratègica 5.2

Cures segures: úlceres per pressió

Les úlceres per pressió són un problema de salut important, tant per la incidència i la prevalença com
per les repercussions. L’aparició d’una úlcera per pressió i/o l’empitjorament d’una úlcera s’han de
considerar sempre un esdeveniment advers relacionat amb la qualitat de les cures, i per això és un
4
indicador negatiu de la qualitat assistencial. En la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca hi ha el
Grup Assessor d’Úlceres per Pressió i Ferides Cròniques, que té l’objectiu d’assessorar als
professionals sanitaris de l’atenció primària sobre la prevenció i el tractament dels pacients amb
ferides cròniques i úlceres per pressió. El PLA ESTRATÈGIC recull els objectius, les actuacions i els
indicadors previstos pel Grup Assessor.

Objectius
1. Incrementar els coneixements i les habilitats dels professionals dels centres de salut a fi que
contribueixin a l’atenció i a la prevenció correctes de les úlceres per pressió.
2. Promoure les cures de qualitat al domicili per prevenir les úlceres per pressió i les ferides
cròniques i millorar la qualitat de vida dels pacients susceptibles de patir-ne.
3. Augmentar la qualitat de les cures que presten les persones cuidadores als pacients inclosos en el
Programa d’Atenció Domiciliària.

Accions
1. Desenvolupar un pla formatiu específic de bones pràctiques en l’abordatge, la prevenció i la
curació de les úlceres per pressió que inclogui la formació específica de la persona cuidadora en la
prevenció de les úlceres per pressió.
2. Difondre i promoure les consultes al Grup Assessor d’Úlceres per Pressió i Ferides Cròniques.
3. Col·laborar en el Protocol d’Educació per a la Salut de Persones Cuidadores incidint en les cures
que les persones cuidadores han de prestar per prevenir les úlceres per pressió.

Indicadors
1. Proporció de professionals amb formació específica sobre la Guia d’úlceres per pressió.
2. Proporció de professionals que han sol·licitat assessorament sobre úlceres per pressió.
3. Proporció de pacients inclosos en el Programa d’Atenció Domiciliària que han estat valorats amb
l’escala de Braden.
4. Proporció de pacients inclosos en el Programa d’Atenció Domiciliària amb úlceres per pressió
segons el programa vigent.
5. Nombre de centres de salut on s’ha impartit el taller de persones cuidadores segons el programa
vigent.

