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Articles 

10/09/2013 

Residents d'infermeria 

Judit Vila 
Presidenta de la subconissió d'lnfermeria 
Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitaria UDACEBA 

A la Unitat Docent UDACEBA estem de celebració. B rraig de 2014 donarem la benvinguda a dos Residents d'infermeria Faniliar i 
Comunitaria. 

Des que l'any 2011 va comern;:ar el llarg viatge cap a l'especialitat, UDACEBA ha treballat perqué fos una realitat, ja que creiem que pot 
ser rnolt enriquidor per als nostres centres, la població, els docents d'infermeria i els cornpanys d'altres disciplines com els residents de 
medicina. 

Els futurs residents d'infermeria, han de passar un examen de caracter estatal, que es realitzara tots els anys en diferents comunitats 
autónomes. La convocatoria es publica a l'entorn deis mesos de seternbre-octubre al BOE. 

11/09/2013 

L'ús de productes i aposits en el procés de cicatrització de les ferides croniques 

Anna Soteras Prat. lnfermera i Tutora. EAP Sardenya 

El procediment de cura de les ferides cróniques (les que no han epitelitzat en un període de 6 setrranes), siguin de la etiología que siguin, 
a rrés a rrés de requerir uns coneixements previs per part del professional qui les rraneja i controla, esdevé també un procés diari 
d'aprenentatge. 

En aquest document explicarem les diferencies entre els diferents productes que existeixen en el mercat, i com utilitzar-los segons les 
característiques de la ferida. 

Per tal d'assegurar-nos l'éxit en el procés de curació, a !'iniciar el procediment, ens cal recollir i registrar la inforrració obtinguda de les 
següents valoracions: 

VALORACIÓ INICIAL ! INTEGRAL DB.. PACIEI\IT 
Cornorbiditats que poden interferir en el procés de cicatrització Habits tóxics Tractaments farrracológics Factors de risc (sondatges, 
ostomies, guixos/ortesis .. 
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