
AUTORS:  Impulsors de la guia “Valoració i maneig de les lesions per pressió per equips interprofessionals.” 

RECOMANACIONS A IMPLANTAR 

GBP: Valoració i maneig de les lesions per 

pressió 

Durant l'exploració inicial, avaluar el risc de desenvolupar noves lesions per pressió i 

observar si hi ha canvis significatius en l'estat de salut del pacient mitjançant una eina 

de valoració del risc de lesions per pressió vàlida i fiable. 
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Avaluar la lesió per pressió del pacient amb la mateixa eina de valoració en l’exploració 

inicial i sempre que es produeixi algun canvi significatiu en la lesió. 

Avaluar la lesió per pressió per a detectar possibles signes i símptomes  d’infecció 

(colonització crítica superficial / infecció localitzada o infecció profunda i circumdant / 

infecció sistèmica) mitjançant una perspectiva estandaritzada en l’exploració inicial i 

en cada canvi d’apòsit. 

Realitzar una valoració de la mobilitat i les superfícies de recolzament en l’exploració 

inicial i sempre que es produeixi un canvi significatiu en l’estat de salut del pacient o en 

el seu pes, mobilitat, en l’equip que te disponible o en la cicatrització de les lesions per 

pressió. 

Desenvolupar un pla de cures de les lesions per pressió que incorpori els objectius 

consensuats entre el pacient, els seus cuidadors i l’equip interprofessional. 

Oferir les cures necessàries per a tractar les lesions per pressió, segons procedeixi: 

- Neteja (nivell d’evidència = V); 

- Control de la humitat (cicatritzable) o reducció de la humitat (no cicatritzable, 

manteniment) (nivell d’evidència =la –b, V); 

- Control de la infecció (això és, colonització crítica superficial/infecció localitzada o 

infecció profunda i circumdant/ infecció sistèmica) (nivell d’evidència = la –b, V); 

- Desbridament (nivell d’evidència = V). 

Col·laborar amb el pacient i les persones del seu entorn per a implantar un pla de 

maneig autonom de les lesions per pressió. 

Utilitzar l’eina inicial de valoració de risc per revaluar de forma regular el risc del 

pacient de desenvolupar noves lesions per pressió i sempre que es produeixi algun 

canvi significatiu en el seu estat de salut. 

Desenvolupar i aplicar de forma integral i sostenible uns programes formatius 

interprofessionals de maneig de les lesions per pressió, dirigits a personal clínic i a 

estudiants de les diverses especialitats sanitàries. 

Les organitzacions i institucions han d’impulsar i oferir els recursos necessaris per a 

integrar les bones pràctiques de maneig de les lesions per pressió en els estandars i la 

pràctica clínica interprofessional, a traves d’una avaluació continua dels resultats. 


