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Resum 

Introducció: Les complicacions més freqüents en pacients amb ostomies intestinals 

(enterostomies) són les de la pell periestomal. Aquestes acostumen a aparèixer 

precoçment després de la intervenció per falta de coneixements i de pràctica dels propis 

pacients. Solen ocórrer posteriorment de l’alta hospitalària, i provoquen malestar físic, 

psicològic i social. 

Objectiu: Crear una programa d’EpS complementari a la feina realitzada en la consulta 

d’ostomies per promoure l’auto-maneig de la pell periestomal i per detectar de forma 

precoç les seves complicacions dels pacients ostomitzats novells de la província de 

Lleida. 

Mètode: A partir de l’evidència trobada en diferents bases de dades i altres fonts fiables, 

s’ha dissenyat una intervenció de 8 etapes per donar solució a aquestes complicacions. 

Resultats: El programa consistirà en captar als pacients ostomitzats durant l’ingrés 

hospitaliari: se’ls explicarà de qu tracta el programa i se’ls demanarà el CI si volen 

participar-hi. Serà clau preguntar-los si tenen accés a Internet i de quins dispositius 

tecnològics poden disposar. El responsable de la intervenció serà l’estomaterapeuta, i 

amb l’ajuda de pacients experts i de les TICs, es realitzaran cinc sessions amb els 

participants per millorar la cura de la pell periestomal, per prevenir les seves possibles 

complicacions i per detectar-les de forma precoç. 

Conclusió: Amb aquesta intervenció, els pacients podran identificar precoçment les 

complicacions de la pell periestomal, reduint la possibilitat que apareguin i la seva 

gravetat. A més a més, s’apoderarà i es donarà autonomia als pacients per manejar-se 

la cura ells mateixos de forma correcta, les possibles complicacions que apareguin les 

podran identificar precoçment i evitaran la seva gravetat. 

Paraules clau: enterostomia, complicacions de la pell, auto-cura, TIC, pacient expert.  

 

 

 



 
  

Abstract 

Introduction: The most common complications in patients with intestinal ostomies 

(enterostomies) are those of the peristomal skin. These usually appear early after the 

intervention due to the lack of knowledge and practice of the patients themselves. They 

subsequently occur after the hospital discharge, and cause physical, psychological and 

social discomfort. 

Objective: To create a health education programme complementary to the work done 

in the HUAV ostomies consultation to promote self-manage of the peristomal skin and 

to precociously detect their complications from novice ostomized patients in the 

province of Lleida. 

Method: Based on the evidence found in different databases and other reliable sources, 

an 8-stage intervention has been designed to solve this problem.  

Results: The program will consist of capturing ostomized patients during hospital 

admission: they will be explained what the program is about and will be asked to sign 

the informed consent if they wish to participate in it. It will be important to ask them if 

they have access to the Internet and what technological devices they may have. The 

person in charge of the intervention will be the stoma therapist, and with the help of 

expert patients and TIC, five sessions will be held with the participants to improve the 

care of the peristomal skin, to prevent its possible complications and to detect them 

early. 

Conclusion: With this intervention, patients will be able to identify early complications 

of the peristomal skin, reducing the possibility of them appearing and their gravity. In 

addition, patients will be given autonomy and empowered to handle the cure 

themselves correctly, and any emerging complications will be able to identify them early 

and prevent their severity. 

Key words: enterostomy, skin diseases, skin care, self-care, TIC
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1. Introducció 

L’estil de vida d’una persona pot canviar radicalment degut a una malaltia, als seus 

tractaments i al pronòstic que rep.  

Hi ha situacions de salut com un càncer colorectal, diverticulitis, obstrucció intestinal o 

malaltia intestinal inflamatòria on el tractament més adequat és realitzar una ostomia 

(1).  

El nombre de persones portadores d’ostomies és elevat i totes elles necessiten abans i 

després de la intervenció, professionals d’infermeria especialitzats en ostomies els 

informin i ajudin a viure el seu dia a dia amb una bona qualitat de vida. 

El fet de ser portador d’una ostomia provoca que hi hagi un impacte físic, ja que s’evacua 

per un lloc diferent del “normal” i la imatge corporal de la persona canvia; psicològic, 

perquè afecta a l’autoestima; i social per la dificultat de sentir-se integrat en un grup (2).  

Conviure amb complicacions, les quals afecten a moltes persones amb ostomies, no 

només afecta a l’hora de tenir més cura de l’estoma, sinó que també compromet la 

qualitat de vida d’una persona. Per aquest motiu, és molt important la prevenció i 

detecció precoç d’aquestes complicacions, i del paper d’infermeria per educar i 

promoure l’auto cura d’aquests pacients. 

 

1.1. Marc teòric 

1.1.1. Ostomia 

1.1.1.1. Definició i classificació 

Una ostomia és una obertura creada quirúrgicament a la paret abdominal per on 

s’excreta orina o femta (1). Hi ha diferents tipus d’ostomies, depenent de la durada 

d’aquesta (temporal o definitiva), de la seva localització en l’abdomen (hemiabdomen 

dret o esquerre), del tipus de procediment (terminal, en escopeta, en ansa...) i de la part 

del cos que s’exterioritza i el contingut que hi surt (colostomia, ileostomia, urostomia). 



                  “Ser l’expert en la teva ostomia”                           Elma Chimeno Mañas 

 

2 
  

Una colostomia és una obertura creada quirúrgicament a la paret de l’abdomen 

(ostomia) d’una part del colon o intestí gruixut que es porta a la pell abdominal per a 

excretar femta (3). 

Una ileostomia és una ostomia de l’intestí prim o ili. El contingut que s’excreta és més 

líquid que el del colon. 

Una enterostomia és una ostomia de qualsevol part del tracte intestinal, és a dir, que 

s’inclouen colostomia i ileostomia. 

L’estoma, la part exterior de l’ostomia, acostuma a sobresortir d’un a tres centímetres 

per sobre del nivell de la pell (3) o a estar al mateix nivell que la pell (1). Presenta un 

color molt característic que pot variar des de rosat fosc (colostomia) a vermell 

(ileostomia), degut a la gran vascularització de la mucosa de l’intestí. Hi ha situacions 

com l’anèmia o la hipòxia que poden canviar el color de l’estoma, i que si se solucionen 

també ho farà el color. És important saber d’on prové el canvi, si de l’estoma o si és 

sistèmic (3). 

 

1.1.1.2. Complicacions 

Qualsevol intervenció quirúrgica té uns riscos i unes possibles complicacions recents o 

tardanes. La realització de la ostomia i la nova forma de funcionament de l’organisme, 

no és una excepció.  

Entre un 20 i un 70% de portadors d’estoma presenten complicacions, incloent en 

aquestes dades complicacions tant de l’estoma com de la pell periestomal (4). Les 

segones s’explicaran en l’apartat 1.1.2.2. 

 

1.1.1.2.1. Complicacions recents 

Les complicacions recents són aquelles que apareixen en els primers 30 dies des de la 

intervenció quirúrgica, les quals estan classificades en la taula 1. 
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Tipus de 

complicació 

Descripció i prevalença 

Desequilibris de 

fluids i electròlits 

de l’enterostomia 

d’alt rendiment  

Complicació, generalment de les ileostomies, que acostuma a 

aparèixer durant els primers dies després de la intervenció 

Edema Complicació freqüent després de la intervenció. 

L’edema persisteix durant sis o vuit setmanes i disminueix fins a 

quedar-se a la mida real de l’estoma 

Isquèmia Complicació normalment temporal que acostuma a succeir a 

persones que acostumen a tenir distensió abdominal o si la 

obertura de la fàscia o múscul és més petita de l’òptim 

L’estoma adquireix un color més lila que vermell 

Necrosi  Complicació més greu de la isquèmia 

Apareix 2 a 20% si és tracta d’una necrosi parcial o superficial i 

0,37 a 3% en casos de completa o profunda 

Preval d’un 2 a un 20% si és tracta d’una necrosi parcial o 

superficial i 0,37 a 3% en casos de completa o profunda 

Sagnat Complicació comú perquè l’estoma està molt vascularitzat i és 

fàcil que sagni poc 

Separació 

mucocutània  

Complicació en la que l’estoma unit a la pell periestomal amb 

sutures se separa d’aquesta 

És més comú en persones diabètiques, desnodrides o amb 

tractaments quimioteràpics o d’esteroides a altes dosis abans de 

la intervenció 

La seva incidència es d’entre un 3,96 a un 25,3% 

Taula 1. Complicacions recents de l’estoma (1,3,4-7)                                            
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1.1.1.2.2. Complicacions tardanes 

Les complicacions tardanes són aquelles que ocorren després dels primers 30 dies de la 

creació de l’ostomia, les quals es troben indicades en la taula 2. 

Tipus de 

complicació 

Descripció i prevalença 

Estenosi Complicació en la que el diàmetre de l’obertura de la pell que 

envolta l’estoma disminueix, causant que aquest és quedi al nivell 

de la pell o més a baix d’aquesta  

Pot ser provocada per una separació mucocutània o per necrosi de 

l’estoma 

La prevalença varia d’un 2 a un 15% 

Hernia Complicació en la que apareix una protuberància de l’intestí a 

través del múscul a la zona paraestomal  

Si l’estoma presenta un color correcte i el seu estat és funcionant, 

no es tracta d’una urgència a tractar 

La incidència en colostomies és del 39%, mentre que s’estima que 

en ileostomies (problema asimptomàtic), detectades per imatges 

tranversals, es troba al voltant del 80% 

Prolapse Complicació en la que l’intestí que tècnicament s’ha de trobar dins 

de l’abdomen sobresurt a la superfície. Es presenta més amb 

colostomies que amb ileostomies 

És més comú en colostomies que en ileostomies 

Retracció Complicació en la que l’estoma retrocedeix respecte la pell i pot 

produir-se per una separació mucocutània, isquèmia o 

despreniment o per tensió relacionat amb l’augment excessiu de 

pes 

També pot aparèixer en els primers dies després de la intervenció, 

i es consideraria una conseqüència recent 

Té una prevalença d’entre l’1,4 i el 9% 
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Respecte altres complicacions, és de les més comuns amb un 32,2-

40,1%  

Taula 2. Complicacions tardanes (1,3,4-7)                                             

 

1.1.2. Pell periestomal 

1.1.2.1. Definició 

La pell periestomal és la pell que hi ha al voltant de l’estoma. Aquesta ha de ser com la 

resta de pell de l’abdomen, tant d’estat com de color (3). 

 

1.1.2.2. Tipus de complicacions 

Les complicacions que afecten a la pell periestomal es poden classificar en diferents 

grups: dermatitis, infecció, canvis específics de l’ostomia i relacionades amb altres 

malalties sistèmiques. 

1.1.2.2.1. Dermatitis 

La dermatitis és la irritació de la pell i es pot classificar en tres grups: al·lèrgica, irritant i 

mecànica, tal i com s’indica en la taula 3. 

Tipus de complicació Descripció 

Dermatitis al·lèrgica Complicació que apareix quan la persona presenta al·lèrgia 

a algun component de la bossa d’ostomies 

Dermatitis irritant Una de les complicacions més comuns de la pell 

periestomal  

Pot presentar-se en forma de eritema fins a ferides obertes  

Acostuma a succeir per el contacte dels productes 

d’eliminació de l’estoma (femta més irritativa i líquida en 

ileostomia) amb la pell, i com més temps en contacte més 

gravetat de la dermatitis irritant 

Dermatitis 

mecànica/traumatismes 

Complicació causada bàsicament per la part adhesiva de 

les bosses per al contingut d’eliminació 
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Taula 3. Complicacions caracteritzades per dermatitis (1,3,8-9) 

 

1.1.2.2.2. Infecció 

Una infecció en la pell periestomal pot ser causada per bacteris, fongs o per agents 

externs que provoquen que s’infectin els fol·licles pilosos, explicats a la taula 4. 

Tipus de 

complicació 

Descripció 

Candidiasi/fongs Complicació per fongs en la pell periestomal causada per 

humitat i foscor de la pell per la bossa 

Poden aparèixer en forma de pàpules, pústules o simplement 

vermellor, i hi ha prurit o sensació de cremor 

Fol·liculitis Complicació en la que els fol·licles pilosos s’inflamen a l’estirar 

els pèls al treure la bossa 

Es presenta en forma de pústules en els mateixos fol·licles  

Apareix més en homes ja que acostumen a tenir més pèl a 

l’abdomen 

Infecció bacteriana  Complicació poc freqüent 

Quan es tracta de cel·lulitis,  acostuma a aparèixer per flora 

bacteriana de la pròpia pell (exemple, Staphylococcus aureus); 

però quan aquesta s’infecta i surten abscessos, provocats per 

microorganismes intestinals 

Poden aparèixer abscessos dolorosos en cas d’infecció, sobretot 

en pacients amb malaltia de Crohn, en els que es poden formar 

fístules 

Taula 4. Complicacions d’origen infecciós (1,3,8-9)                                  
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1.1.2.2.3. Canvis específics d’ostomies 

Existeixen complicacions que són específiques de la pell periestomal i que no apareixen 

en cap altra part del cos (com la dermatitis irritant o al·lèrgica que poden aparèixer en 

altres zones). Aquestes complicacions es detallen en la taula 5. 

Tipus de 

complicació 

Descripció 

Granulació 

excessiva 

Apareix per inflamació crònica provocada per la fricció i el 

fregament de la pell per dispositius d’ostomia massa petits. 

Es tracta d’un creixement benigne però pot provocar problemes 

per adherir el dics i pot sagnar amb facilitat. 

Hiperplàsia 

periestomal o 

lesions 

pseudoverrugoses  

Sobrecreixement de l’epiteli al voltant de l’estoma per una 

irritació crònica de la pell periestomal, provocada per l’exposició 

crònica de fugues/humitat o per tallar massa gran el diàmetre 

del disc 

Taula 5. Complicacions especifiques de l’ostomia (1,3,8-9) 

 

1.1.2.2.4. Complicacions relacionades amb altres malalties sistèmiques 

Aquest tipus de complicacions no estan relacionades amb el contacte de la pell amb fluid 

o amb l’estoma. Hi ha malalties autoimmunes, entre d’altres, que provoquen que la seva 

simptomatologia característica, també aparegui en la pell periestomal. Aquestes 

s’indiquen a la taula 6. 

Tipus de 

complicació 

Descripció 

Psoriasi 

periestomal 

Aparició de psoriasi en la pell periestomal com en qualsevol part 

del cos  

Pyoderma 

gangrenosum 

Complicació que apareix com a empitjorament de malalties com 

l’artritis reumatoide, el lupus, diabetis o la malaltia de Crohn 

S’inicia en forma de pústules que es converteixen ràpidament en 

úlceres doloroses  
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Varius 

periestomals 

(caput medusae) 

Complicació causada per la hipertensió portal del fetge que 

provoca que venes sobresurtin, donant un color morat al voltant 

de l’estoma  

Aquestes varius sagnen amb facilitat 

Taula 6. Complicacions relacionades amb altres malalties sistèmiques que afecten a la 

pell periestomal (1,3-4,8-10)                                                               

 

1.1.2.3. Valoració i cures de dels complicacions de la pell periestomal 

Les complicacions que poden sorgir en la pell són diverses i és important saber-les 

valorar i identificar correctament per poder realitzar la intervenció més adequada. 

Un factor molt important en la prevenció i cura de la pell periestomal és mantenir la pell 

neta i seca (11). Tot i això, poden aparèixer complicacions per altres causes. Quan se’n 

presenta una, és important valorar-la i identificar-la per poder curar-la de la forma més 

adequada possible, tal i com s’indica en la taula 7. 

Complicació de la pell 

periestomal 

Característiques de la lesió Prevenció i cures 

Candidiasi/fongs Zona eritematosa i amb 

lesions 

Acostuma a aparèixer per 

fugues 

Evitar fugues 

Detectar la causa de la fuga i 

corregir-la (canviar disc, 

afegir pasta de barrera, etc.) 

Aplicar barrera antifúngica 

Dermatitis al·lèrgica La pell es presenta 

eritematosa, edematosa i 

erosionada només en la 

zona amb contacte amb 

l’al·lergen 

Retirar l’agent que provoca 

l’al·lèrgia 

Utilitzar barreres protectores 

entre la pell i la bossa 

Canviar a productes d’una 

altra casa comercial 

Dermatitis irritant La pell es troba 

envermellida, macerada i 

encetada 

Evitar fugues 

Canviar la casa comercial de 

les bosses d’ostomia 
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Utilitzar barreres protectores 

Detectar la causa de la fuga i 

corregir-la (canviar disc, 

afegir pasta de barrera, etc.) 

Dermatitis 

mecànica/traumatismes 

Pot presentar-se en forma 

d’eritema o de erosió, 

d’ampolles o úlceres 

Canviar la casa comercial de 

les bosses d’ostomia 

Utilització de barreres 

protectores 

Canviar la forma de 

desempegar el disc de la pell 

Canviar el disc amb menys 

freqüència 

Fol·liculitis Els fol·licles pilosos de la pell 

periestomal del voltant de 

l’estoma es troben 

infectats, i s’observen 

eritematosos o en forma de 

pústula 

 

Prevenció que torni a 

aparèixer 

Rasurar el pèl amb una 

maquineta elèctrica 

Utilitzar un treure-adhesiu 

per retirar el dispositiu de la 

pell 

Utilitzar barrera protectora 

Granulació excessiva És una sobre-creixement de 

teixit de granulació al marge 

entre l’estoma i la pell 

Pot sagnar amb facilitat 

Utilitzar dispositius de la mida 

adequada 

Fer servir nitrat de plata per 

cremar-lo o fàrmacs 

esteroides d’aplicació tòpica 

En casos extrems es pot 

considerar retirar-ho 

quirúrgicament 

Aplicar pressió en cas de 

sagnat 
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Hiperplàsia periestomal 

o lesions 

pseudoverrugoses 

Sobrecreixement de l’epiteli 

amb probable pruït i sagnat  

Tallar el diàmetre del disc de 

la mida correcta de l’estoma 

Utilitzar una bossa adequada 

Fer servir nitrat de plata per 

cremar-lo 

Infecció bacteriana  És una placa eritematosa en 

la que poden aparèixer 

abscessos dolorosos i 

drenants  

Aplicar tractament antibiòtic 

Drenar abscessos 

Psoriasi Plaques eritematoses 

delimitades amb escates 

escamoses i brillants que es 

poden estendre per 

qualsevol zona 

Reduir la inflamació amb 

fàrmacs esteroides 

d’administració tòpica o intra-

lesional 

Pyoderma 

gangrenosum 

Les vores de l’estoma són 

púrpures i  molt doloroses 

 

Manejar el dolor 

Curar la ferida 

Evitar fugues 

Prescriure fàrmacs 

esteroides, no en format 

crema perquè no permet 

d’adhesió de la placa a la pell  

No desbridar 

Varius periestomals 

(caput medusae) 

S’observen venes dilatades 

superficialment de color 

púrpura al voltant de 

l’estoma amb tendència a 

sagnar 

Fer servir nitrat de plata per 

cremar-lo 

Utilitzar fàrmacs esteroides 

tòpics  

Intervenció quirúrgica en cas 

extrem 

Aplicar pressió en cas de 

sagnat 

Taula 7. Valoració i cures de les complicacions de la pell periestomal (1,4,8) 
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1.1.2.4. Prevenció i cures de la pell periestomal 

La pell del voltant de l’estoma no és estèril, pel que la seva cura tampoc ho és. Però 

aquest fet no és el que provoca que a la pell hi puguin aparèixer complicacions. Tampoc 

s’ha de considerar una ferida, per tant, no s’ha de desinfectar.   

La pell periestomal està exposada a factors que la pell d’altres parts del cos no hi existeix: 

adhesiu del disc, el possible contacte amb el contingut de rebuig de l’organisme (femta) 

en cas de fugues, la humitat... pel que s’ha de tenir cura de forma similar a la resta de 

pell i estar més alerta si hi ha algun canvi en ella. 

Per prevenir l’aparició de complicacions en la pell periestomal, s’ha de realitzar una 

higiene correcta, tal i com indica l’evidència consultada (12-14)(veure l’annex 1).  

Per prevenir i curar algunes de les complicacions exposades en l’apartat 1.1.2.3. 

s’utilitzen protectors o barreres protectores que poden ser: 

o Pols protectora: serveix per absorbir la humitat de la pell i crea un capa 

protectora per a qualsevol tipus de pell que ajuda a l’adherència del dispositiu. 

o Pasta: és una pasta ajustable que ajuda a que no hi hagi fugues. Pot fer olor 

perquè porten alcohol.  

o Crema barrera: hidrata i restitueix la integritat de la pell, a més de prevenir 

l’excoriació d’aquesta. 

o Capa protectora: protegeix la pell. 

o Brida extensora: ajuda a adherir el dispositiu. La pell ha d’estar neta abans 

d’aplicar-la sobre ella. 

o Disc convex: redueix les fugues. 

o Collar de l’estoma: evita les fugues. 

o Disc hidrocoloide: protegeix la pell i absorbeix la humitat. 

Algunes de les complicacions de la pell periestomal són causades per problemes del 

dispositiu, ja siguin per fugues, el material o la mida que es retalla del disc, el que les 

converteix en complicacions evitables (15). 
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1.1.2.5. Bosses i accessoris dels estomes 

La pell periestomal pot estar alterada per diferents causes, però acostumen a estar 

relacionades amb els dispositius recol·lectors de les deposicions que estan en contacte 

amb la pell (9). 

El contingut que s’elimina per una enterostomia es diposita en unes bosses especials, 

que es canvien quan es necessita o segons les recomanacions dels experts i/o fabricants 

(variarà si el dispositiu que s’utilitza és d’una peça, de dues o més). 

El disc o placa és la peça que es col·loca directament sobre la pell i que s’uneix a la bossa 

(si és de dos o més peces) o ja va amb la bossa.  

Aquests dispositius també poden ser tancats i amb filtre (per evitar que l’olor traspassi 

i que pugui sortir el gas) o oberts. Normalment s’utilitzen els primers en colostomies i 

els segons en ileostomies (16). 

Abans d’adherir el disc a la pell periestomal, aquesta s’ha de netejar i eixugar, s’ha de 

mesurar el diàmetre de l’estoma i retallar el disc adequadament, ja que sinó pot 

provocar fugues i que apareguin complicacions en la pell periestomal. 

Les ileostomies són les que acostumen a tenir fugues (per que el contingut que s’elimina 

és més líquid) i provoquen dermatitis irritant o altres complicacions que afecten 

directament a la pell periestomal, degut als enzims digestius del contingut intestinal de 

l’intestí prim (17). 

 

1.1.3. Paper d’infermeria en el maneig de les ostomies i de les lesions de la 

pell 

Els professionals d’infermeria tenen un paper molt important en la cura de la pell dels 

pacients i amb això, la prevenció i tractament de lesions del tipus que siguin. 

La pell és un òrgan molt important que pot ser lesionat amb molta facilitat i que després 

tarda molt temps i esforç a curar-se. L’objectiu principal d’infermeria respecte la pell és 

millorar o mantenir el seu estat i la seva integritat tant en processos aguts com crònics. 
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Pacients amb diferents problemes de salut i/o immobilitat són els que pateixen més 

complicacions de la integritat de la pell, com úlceres per pressió (UPP) o dermatitis 

irritant. 

Per a prevenir lesions i mantenir la pell íntegra, és imprescindible realitzar una higiene 

adequada i després hidratar la pell (excepte si hi ha una ferida oberta o es tracta de pell 

periestomal) amb cremes, olis o locions. Sempre és important tenir en compte el tipus 

de pell de cada pacient, ja que depèn de les característiques d’aquesta, es recomanaria 

un manteniment específic o el comú (18).  

En el cas de les ostomies, infermeria valora i realitza un seguiment de la integritat de la 

pell periestomal i s’encarrega d’educar als pacients sobre la seva cura (11).  

 

1.1.4. Educació per a la salut 

L’educació per la salut és una de les funcions que té el professional d’infermeria. Es 

tracta de donar informació real i actualitzada sobre un tema de salut concret i realitzar 

un seguiment de l’evolució i de les cures dels pacients, sempre de forma 

individualitzada. Es realitza per minimitzar les possibles complicacions que puguin 

aparèixer, reduir els costos sanitaris que pot comportar una mala gestió d’una o diverses 

malalties, permet millorar la qualitat de vida i donar seguretat i autonomia als pacients 

i als seus entorns més propers. 

En el pacient portador d’enterostomia, l’educació sanitària es realitza a l’hospital abans 

de la intervenció, després de la intervenció i després de l’alta hospitalària. L’educació 

permet millorar la qualitat de vida, reduir l’aparició de complicacions, facilitar 

l’adaptació als nous estils de vida d’aquest pacient i estalvia costos de reingressos (2). 

 

 

2. Justificació 

La quantitat de complicacions que apareixen en els pacients amb enterostomies és un 

nombre elevat, i molts d’aquests pacients creuen que és normal tenir complicacions. 
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Tenir complicacions de la pell periestomal no és “normal” i el fet de dur una ostomia no 

prohibeix tenir una qualitat i estil de vida bons. 

I per evitar l’aparició les complicacions de la pell periestomal o que la seva gravetat 

augmenti, és important ensenyar-los-els a prevenir-les i a detectar-les. El meu treball es 

basarà en el disseny d’una intervenció d’educació per a la salut (EpS) que respongui a 

aquesta finalitat.  

 

 

3. Mètodes 

Per poder dissenyar la intervenció, he realitzat una cerca bibliogràfica per trobar 

intervencions amb impacte en la millora dels coneixements i de l’auto-cura de pacients 

amb enterostomia. 

Per realitzar la cerca, he consultat les següents bases de dades: Pubmed, Scopus, 

CINAHL, Google Schoolar, CercaTot i Encuentr@. També s’ha extret informació de 

societats científiques especialitzades en ostomies, d’experts d’infermeria en ostomies, 

d’associacions de pacients i familiars, i de cases comercials especialitzades en productes 

per a ostomies.  

Per a la cerca, s’han utilitzar les següents paraules claus i operadors booleans, tal i com 

es pot veure en la taula 8. 

peristomal skin AND intervention AND expert patient 

OR  OR  AND 

peristomal skin 

care 
AND 

health care 

education 
AND nurse 

OR  OR   

peristomal skin 

complications 
AND teaching  

self-care 

management 

OR  AND  AND 
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ostomy AND skin care AND self-management 

AND     

TIC OR 
internet-based 

intervention 
AND elderly people 

Taula 8. Paraules clau de la cerca bibliogràfica 

 

Criteris d’inclusió: 

- pacients adults enterostomitzats (tant temporals com permanents) independents  

- període de temps: 10 últims anys 

- articles d’accés gratuït i complet 

- idioma: anglès i castellà 

- tipus d’estudis: que mostrin resultats 

 

Criteris d’exclusió: 

- pacients amb deteriorament cognitiu 

- pacients dependents  

 

Amb tota la informació recollida, pretenc dissenyar un programa d’EpS per a adults 

independents amb ostomies digestives. Per dissenyar la intervenció sobre el maneig de 

la pell periestomal de les enterostomies, m’he basat en el model d’intervenció de les 8 

etapes (19), que són les següents: anàlisi de la situació, identificació de necessitats i 

problemes de salut, establir prioritats, formulació de metes i objectius, determinació 

d’activitats i recursos, implementació, avaluació i seguiment i aspectes ètics i legals. 
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4. Disseny del programa 

4.1.  Anàlisi de la situació 

Una ostomia és més que la seva definició, involucra l’estoma, la pell periestomal, la 

dieta, les relacions, la cura, a la pròpia persona... Representa un canvi important en la 

vida de les persones afectades i els professionals d’infermeria especialitzats donen 

suport a tot els àmbits que s’han modificat amb la realització de l’ostomia. 

Apoderar a aquestes persones a manejar-se l’estoma i la pell, a més de realitzar 

seguiments d’aquests i dels altres àmbits, millora la seva qualitat i s’observa una menor 

incidència de complicacions de la pell periestomal (1). 

Aquest tipus de complicacions afecten a un terç de persones portadores de colostomia 

i a dos terços de les d’ileostomia (1), a més que les de les ileostomies també acostumen 

a ser més greus que les de les colostomies (20).  

Les complicacions de la pell periestomal poden aparèixer recentment o tardanament 

després de la intervenció. Les primeres complicacions acostumen a aparèixer durant les 

primeres dues setmanes després de la intervenció, tot i que poden sorgir als mesos o als 

anys de la creació de l’ostomia (9). Són el tipus de complicacions que més apareixen 

relacionades amb l’ostomia (21), amb un 18-73% de pacients que en pateixen, sent les 

ileostomies les més problemàtiques (9). 

No hi ha moltes dades de prevalença sobre totes les complicacions de la pell periestomal 

en la bibliografia, a excepció de la dermatitis al·lèrgica, que equival a un 0,6% de les 

complicacions de la pell periestomal, el pyoderma gangrenosum que és una complicació 

poc comú amb un 0,7% de prevalença (8) i la dermatitis irritant que és la complicació 

més comú (3, 8).  

La paraula ostomia o estoma no acostuma a aparèixer fàcilment en el nostre dia a dia, 

però a Espanya, hi ha al voltant de setanta mil persones portadores d’ostomies, i 

s’estima que, cada any, n’hi ha setze mil de noves. El tipus més prevalent de les ostomies 

són les colostomies, amb un percentatge de més del 50%, seguit de les ileostomies, amb 

un 35%, i per últim les urostomies (2). El 80% els pacients portadors d’ostomies pateixen 

complicacions en l’estoma i pell periestomal, provocant que la seva qualitat de vida 
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disminueixi (dolor, menys interacció social, etc.) (21). Les que tenen més prevalença són 

les complicacions de la pell periestomal (2, 21, 24). 

 

4.1.1. Maneig de les ostomies a Lleida 

A l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) de Lleida, existeix una consulta 

d’infermeria especialitzada en ostomies. Aquesta es troba a la segona planta de l’edifici 

antic. Consta d’una taula i cadires, per parlar i atendre als portadors d’ostomies; una 

llitera, per avaluar i curar l’estoma; i prestatgeries plenes d’informació i de materials 

d’ostomies.  

A la consulta hi treballa l’estomaterapeuta, la infermera especialitzada en ostomies. 

Quan el pacient es troba en situació pre-intervenció i post-intervenció, també és visitat 

pel facultatiu especialista; però quan l’estoma està en bon estat, li donen l’alta i només 

realitzen controls, pel que el seu seguiment el realitza la infermera. 

Aquest seguiment comença des de la pre-intervenció (si aquesta és programada), on es 

realitza educació sanitària sobre què és una ostomia, com canviarà el seu estil de vida i 

el marcatge. En cas de ser no programada, el primer contacte amb el pacient i la primera 

educació sanitària es faria durant l’ingrés hospitalari post-intervenció.  

Durant l’ingrés, els professionals d’infermeria de la planta realitzen educació sanitària 

quan fan la cura de l’estoma i canvien els dispositius, però l’estomaterapeuta acut a la 

planta per realitzar una educació sanitària completa i practicar la higiene i el recanvi de 

material abans de l’alta hospitalària.  

Després de la intervenció, es torna a realitzar educació sanitària sobre el nou estil de 

vida i les cures. A partir de llavors, la primera visita a la consulta es realitza als 14-15 dies 

de la intervenció quirúrgica (IQ), on també es valoren totes les esferes afectades per 

l’ostomia, i, cada pocs mesos, es realitza un seguiment presencial. Si el pacient no té cap 

problema, les visites es programen a l’any o als dos anys. 

La majoria de les ostomies de la província de Lleida es realitzen a l’HUAV, ja que una 

petita part es realitza en hospitals privats però, alguns pacients de l’últim grup esmentat, 

també els atén l’estomaterapeuta. 
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Els Centres d’Atenció Primària (CAP) no realitzen seguiment ni visiten a persones amb 

problemes amb l’estoma o la pell periestomal, tot aquest tipus de problemàtica ho 

aborda l’estomaterapeuta de l’HUAV. 

En relació a les dades epidemiològiques sobre les complicacions de la pell, la infermera 

especialitzada em va confirmar que són de les més freqüents, sobretot en els primers 

mesos després de la cirurgia. El percentatge de persones que pateixen complicacions de 

la pell periestomal és elevat (75%), tal i com es descriu a la bibliografia (25). Ella també 

enregistra el motiu de consulta (i les complicacions que detecta) en un Excel, pel que 

realitza un registre de les complicacions en la història clínica del pacient i en l’Excel. 

Se segueix la guia Buenas prácticas clínicas (BPSO): cuidado y manejo de la ostomía que 

es té present en tot moment a l’hora de valorar les ostomies i als pacients. Fins i tot, les 

parets de la consulta estan cobertes per pòsters de la guia. I també se segueix un 

protocol redactat per l’antiga infermera especialista en ostomies i per l’actual (16). 

 

4.1.2. Àmbit i població diana 

La intervenció és durà a terme en una consulta externa de l’HUAV, al costat de la 

consulta externa de l’estomaterapeuta (consulta 238).  

Pot participar qualsevol persona amb una enterostomia de qualsevol edat que tingui 

accés a internet i que pugui accedir a aplicacions de videotrucada per si sola o amb ajuda 

d’algú altra persona. 

L’estomaterapeuta de l’HUAV duu un registre de persones intervingudes, i em va 

facilitat les següents dades: l‘edat mitjana dels pacients intervinguts és de més de 70 

anys, tant per a homes com per a dones; l’any 2020, es van realitzar 114 ostomies 

digestives, que es poden veure en la taula 9; i l’any 2021, s’han fet 26 ostomies fins al 

març, les quals estan indicades en la taula 10. Els pacients del mes de març de 2021, 9 

persones en total, seran la població diana de la intervenció. 

Mes Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul Ag. Set. Oct. Nov. Des. 

Nº 
IQ 

9 11 7 7 13 13 9 8 6 10 10 11 

Taula 9. Número d’enterostomies realitzades l’any 2020 
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Mes Gener Febrer Març 

Nº IQ 9 8 9 
Taula 10. Número d’enterostomies realitzades l’any 2012 fins el mes de març 

A partir de les dades dels pacients intervinguts d’enterostomia, se’ls informarà sobre 

aquest programa d’EpS durant el període d’ingrés hospitalari post-intervenció i, en cas 

d’estar d’acord en participar en ell (tant sessions individuals com grupals), signarien el 

consentiment informat (CI). També se’ls donarà un full informatiu amb una taula amb 

imatges de complicacions de la pell periestomal (veure en l’annex 2) que servirà per 

detectar i identificar les complicacions que puguin aparèixer en la pell. 

 

4.2. Identificació de necessitats i problemes de salut 

Segons el que s’ha pogut observar en la bibliografia trobada i a falta de grups focals, la 

necessitat identificada és la falta de coneixements per part de les persones ostomitzades 

(26-27) per la curta estada a l’hospital després de la intervenció, la poca informació 

donada per part d’infermers no especialitzats i la falta de pràctica i auto-maneig per part 

del pacient.  

El problema de salut identificat és l’alta prevalença de complicacions de la pell 

periestomal d’una ostomia intestinal en les persones que s’autocuren a domicili durant 

els primers mesos amb l’estoma. 

 

4.3. Establir prioritats 

Independentment del que digui l'evidència, durant el primer dia de la intervenció 

s’indagarà amb els pacients sobre quines són les seves necessitats, interessos i 

expectatives, de manera que la intervenció anirà dirigida a donar resposta a aquestes. 

Perquè, la prioritat d’aquesta intervenció, és facilitar l’auto-cura de l’estoma i 

l’adquisició de coneixements per tal de prevenir complicacions de la seva pell en 

pacients novells amb ostomia. 

 



                  “Ser l’expert en la teva ostomia”                           Elma Chimeno Mañas 

 

20 
  

4.4. Formulació d’objectius 

4.4.1. Objectiu general  

- Millorar els coneixements de la pell periestomal dels portadors d’ostomies que s’auto-

cuidin l’estoma 

4.4.2. Objectius específics  

- Valorar el nivell d’auto-cura de la pell periestomal per prevenir les seves possibles 

lesions. 

- Avaluar les complicacions de la pell periestomal precoçment. 

- Valorar la participació i la satisfacció dels participants en relació al programa de EpS. 

 

4.5. Determinació d’activitats i recursos 

A partir dels objectius plantejats, es descriuran una sèrie d’activitats per a respondre a 

cada objectiu. Aquestes activitats no s’interposen amb la feina de l’estomaterapeuta de 

l’HUAV, sinó que pretenen complementa-la. 

S’acostuma a fer educació sanitària al pacient abans i després de la intervenció, però al 

ser donat d’alta de l’hospital i al ser el propi responsable de l’ostomia, provoca que 

surtin inseguretats i dubtes al respecte i que es busqui informació en fonts no fiables, 

que pot acabar provocant complicacions, sobretot en la pell periestomal. Per això, es 

facilitarà informació segura a través de vídeos i de trucades o videotrucades, amb l’ajuda 

de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), de la figura del pacient 

expert i del professional d’infermeria especialitat.  

Les TIC són totes aquelles eines i coneixements relacionats amb la transmissió i gestió 

d’informació a través de la tecnologia (28), les quals es posen en pràctica en diferents 

àmbits, com el sanitari, per a gestionar informació, diagnosticar, aplicar tractaments, 

investigar o planificar cures (29). 

Amb l’ajuda de les TIC, concretament de videotrucades i de la pàgina web en el cas de 

la intervenció, es pretén prevenir i detectar precoçment l’aparició de complicacions de 

la pell periestomal i de promoure l’autonomia i l’apoderament dels pacients. Un altre 
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avantatge de les TIC és que ells mateixos poden valorar l’aprenentatge i l’experiència 

del procés, que és molt útil pels professionals sanitaris per poder conèixer l’opinió dels 

pacients respecte les intervencions realitzades. També permet que el professional 

sanitari i el pacient puguin comunicar-se a distància de forma ràpida sense necessitat 

d’estar ambdós presents en el mateix lloc, el que significa més participació, i sobretot 

tenint en compte la situació de pandèmia que vivim actualment (30).  

La població d’adults grans, tenint en compte que l’edat mitjana dels pacients 

intervinguts a l’HUAV és de 70 anys, està més familiaritzada amb ús de tecnologies del 

que la resta de població creu, i més, des del confinament per Covid-19 del 2020, quan 

ells i les seves famílies no podien visitar-se (31). Continua existint una gran part de la 

població major però, que no utilitza les tecnologies o les utilitza poc i, això pot suposar 

una bretxa digital (29, 31). Aquest fet provocaria que alguns pacients no poguessin 

realitzar la intervenció per falta de coneixements i/o recursos tecnològics, però si tenen 

alguna persona propera que pugui ajudar-los-els, no suposaria un problema real. 

El pacient expert és una persona que presenta una patologia crònica i que es totalment 

responsable d’ella: de l’auto-cura, de detectar símptomes anòmals i de posar-los una 

solució i de saber gestionar l’impacte bio-psico-social de la malaltia per incrementar i 

conservar la seva qualitat de vida (30). Aquests pacients experts poden compartir 

experiències, coneixements i recomanacions sobre com manejar-se la malaltia crònica, 

com realitzar-se les cures i com gestionar-se la malaltia amb la seva vida amb els pacients 

novells (32) . La figura del pacient expert seria un recurs útil per als pacients ostomitzats.  

Amb aquests elements (les TIC, el pacient expert i l’estomaterapeuta) és realitzarà la 

intervenció de sis activitats, cinc de les quals són sessions amb els participants 

ostomitzats. 

 

Activitat 1 – Contactar amb Associació Catalana d’Ostomitzats (ACO) (33) i crear 

d’enquesta de satisfacció. 

Descripció: Posar-se en contacte amb l’ACO per incorporar vídeos (34-35) específics de 

pacients experts (36) sobre com tenir una pell periestomal saludable, que incloguin 
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cures, aplicació de dispositius i detecció precoç de complicacions de la pell. També crear 

una enquesta de satisfacció per a enviar-la als participants després de cada sessió grupal. 

A la pàgina web de l’ACO s’ofereixen diferents tipus de serveis: suport en alimentació, 

psicològic i social, de teràpia sexual i de parella, orientació jurídica-laboral, entre altres; 

activitats i tallers; apartats per enviar dubtes o posar-se en contacte; i apartat per 

realitzar donacions. En cas de voler o de necessitar quelcom dels anteriors, les persones 

han de contactar amb el telèfon mòbil que es facilita en la mateixa web i se’ls dona hora 

per donar la informació.  

En cas de necessitat d’una consulta sobre la cura de l’estoma i de la pell periestomal, el 

pacient hauria d’esperar a rebre una hora acordada. Per aquesta raó, es proposarà a 

l’ACO la creació d’un apartat que contingui vídeos visuals i explicatius de la cura d’aquest 

per a que puguin ser consultats i obtinguin resposta de forma immediata. 

Objectiu: Facilitar l’auto-maneig de la seva ostomia i conèixer si els són d’utilitat els 

recursos. 

Recursos necessaris: Ordinador, connexió a internet, personal que s’encarregui de la 

pàgina web de l’ACO, una càmera o un mòbil, informació basada en evidència científica, 

llista de pacients ostomitzats, pacients experts voluntaris per sortir en els vídeos, 

material per realitzar els vídeos (dispositius, mirall), Google forms. 

Estructura: Posar-se en contacte amb els encarregats de l’ACO i amb les persones que 

gestionen la seva pàgina web i demanar-los de crear una secció o apartat en ella per 

pujar vídeos sobre l’auto-cura i l’auto-maneig de la pell periestomal gravats per 

pacient/s expert/s. Es contactarà amb pacients per participar voluntàriament en la 

realització d’aquests vídeos demostratius i informatius i se’ls explicarà i se’ls ajudarà a 

gravar-los. També es crearà una enquesta de satisfacció amb un Google forms per poder 

enviar-la als participants després de cada sessió i que puguin valorar-la. 

Avaluació: Amb la resposta dels encarregats de l’ACO i dels pacients experts i amb la 

brevetat i concisió de l’enquesta. 
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Activitat 2 – Primer contacte 

Descripció: Una setmana més tard de l’alta hospitalària, un professional d’infermeria 

especialitzat trucarà per telèfon als pacients independents, sense demència i amb 

recursos per utilitzar les TIC que es van captar durant l’ingrés hospitalari. 

Objectiu: Resoldre dubtes urgents i conèixer les seves preocupacions. 

Recursos necessaris: Informació dels nous pacients (nom, edat, situació de vivenda, 

telèfon, data de la intervenció quirúrgica, localització i tipus d’ostomia), ordinador per 

veure i registrar informació, telèfon mòbil amb possibilitat de videotrucada, infermera 

especialitzada. 

Estructura: Es trucarà al pacient i se l’informarà de qui es tracta i del motiu de la trucada. 

Es preguntaran dubtes urgents i es respondran (si és necessari fer videotrucada, se’n 

farà). Finalment, es preguntarà per preocupacions que l’incomoden respecte l’ostomia. 

També s’informarà sobre l’existència dels recursos formals, com seria la consulta 

externa, i dels informals, com les associacions de pacients i familiars (recomanant 

especialment la pàgina web de l’ACO i la informació i els vídeos als que poden recórrer 

d’informació fiable). Abans de finalitzar, se li preguntarà quina plataforma de 

videotrucada utilitza o coneix. 

Avaluació: Preguntar al final de la trucada si li ha estat útil la trucada. 

 

Activitat 3 – Primera videotrucada grupal 

Descripció: Es realitzarà una videotrucada, prèviament pactats el dia i l’hora amb un 

missatge, per fer un taller virtual amb una infermera especialitzada, un pacient expert 

(36) i els 9 pacients participants (si es que han volgut participar-hi tots) abans del primer 

mes després de la intervenció (37), de la durada d’una hora aproximadament. 

Objectiu: Resoldre dubtes grupals (de les preocupacions preguntades en la primera 

trucada), introduir la detecció precoç de complicacions de la pell periestomal i repassar 

les cures de l’estoma i de la seva pell. 
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Recursos necessaris: Ordinador amb aplicació de videotrucada (Skype, Zoom, etc.) 

prèviament pactada amb els participants segons les seves preferències, connexió a 

internet, llista dels participants (nom, edat, situació de vivenda, telèfon, data de la 

intervenció quirúrgica, localització i tipus d’ostomia), infermera especialitzada, pacient 

expert, material per demostració. 

Estructura: S’iniciarà la videotrucada i s’esperarà a que tots els participants estiguin 

presents per a fer les introduccions. S’explicaran quins dubtes van sorgir de forma 

individual sense dir qui els va formular. Es farà una petita introducció sobre la pell 

periestomal i sobre la importància d’una bona cura (38) i detecció de possibles 

complicacions, amb l’ajuda dels vídeos de la pàgina web i del pacient expert present. Es 

demanarà als participants que ensenyin l’estoma, si se senten còmodes, i així valorar 

tots junts la pell. Per finalitzar, el pacient expert explicarà als participants la seva 

experiència i s’acabaran de resoldre dubtes que sorgeixin.  

Avaluació: A l’acabar, s’enviarà pel xat de la plataforma de la videotrucada l’enllaç amb 

l’enquesta de satisfacció (Google forms) per a que l’expressin, així com el seu 

aprenentatge respecte la sessió. 

 

Activitat 4 – Segona videotrucada grupal 

Descripció: Es realitzarà una videotrucada grupal amb les mateixes persones que 

l’anterior a partir del mes des de la intervenció (37), de durada d’una hora 

aproximadament.  

Objectiu: Comprovar com s’adapten a l’ostomia i com tenen la pell periestomal, resoldre 

més dubtes i conèixer si la primera videotrucada els va ser d’utilitat. 

Recursos necessaris: Ordinador amb aplicació de videotrucada (Skype, Zoom, etc.) 

prèviament pactada amb els participants segons les seves preferències, connexió a 

internet, llista dels participants (nom, edat, situació de vivenda, telèfon, data de la 

intervenció quirúrgica, localització i tipus d’ostomia), infermera especialitzada, pacient 

expert. 
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Estructura: S’iniciarà la videotrucada i s’esperarà a que tots els participants estiguin 

presents per començar. Es demanarà que els tots parlin de com han viscut i com s’han 

trobat amb la cura de l’estoma des de l’última sessió (38). Se’ls preguntarà si han tingut 

complicacions de la pell periestomal, si les han detectats ells mateixos i com han actuat 

al respecte. També es resoldran possibles dubtes que tinguessin. 

Avaluació: A l’acabar, s’enviarà pel xat de la plataforma de la videotrucada l’enllaç amb 

l’enquesta de satisfacció (Google forms) per a que l’expressin, així com el seu 

aprenentatge respecte la sessió. 

 

Activitat 5 – Trucada de control 

Descripció: Trucada telefònica o videotrucada per comprovar la situació del pacient als 

dos mesos de la última videotrucada grupal amb durada de 15-20 minuts 

aproximadament. 

Objectiu: Assegurar-se que no té cap problema o dificultat amb l’estat o cura de la pell 

periestomal, detectar complicacions de la pell i resoldre possibles dubtes. 

Recursos necessaris: Informació dels pacients (nom, edat, situació de vivenda, telèfon, 

data de la intervenció quirúrgica, localització i tipus d’ostomia), ordinador per veure i 

registrar informació, telèfon mòbil amb possibilitat de videotrucada, infermera 

especialitzada. 

Estructura: Es trucarà al pacient i es preguntarà com ha estat des de la última sessió. Se 

demanarà que expliqui (i que mostri, si se sent còmode) com es cura la pell periestomal, 

per saber si ho fa correctament o no. I se li preguntarà si ha detectat alguna complicació 

en ella (comparant el seu estoma amb el full informatiu (veure annex 2) de 

complicacions facilitat en la captació) i que ha fet al respecte. Es resoldran dubtes, si en 

té. 

Avaluació: Es tindrà en compte l’evolució del pacient respecte la situació amb l’ostomia 

i l’estat de la pell periestomal. 
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Activitat 6 – Última videotrucada 

Descripció: Es realitzarà una videotrucada grupal amb els participants de les anteriors 

sessions durant una hora aproximadament. 

Objectiu: Avaluar la seva satisfacció amb les sessions individuals i grupals i saber si els 

han estat útils per les cures de la pell i per detectar les complicacions precoçment. 

Recursos necessaris: Ordinador amb aplicació de videotrucada, connexió a internet, 

llista dels participants (nom, edat, situació de vivenda, telèfon, data de la intervenció 

quirúrgica, localització i tipus d’ostomia), infermera especialitzada, pacient expert. 

Estructura: Es donarà la benvinguda i les gràcies a tots els participants. Es deixarà que 

parlin de com s’han sentit amb les sessions i si han après suficientment per ser uns 

experts. Es passarà una enquesta per a que valorin (pot ser anònimament) tota 

l’experiència i que donin el seu nivell de satisfacció. 

Avaluació: Amb els qüestionaris omplerts pels participants s’avaluarà tot el programa (5 

sessions). 

 

4.6. Implementació  

La intervenció s’implementarà seguint el cronograma detallat en la taula 11. Les dates 

són hipotètiques i estan confirmades com si la intervenció hagués estat a finals de març 

(exemple: 24 de març). 

Activitats Número de persones 
participant 

Realització Data (hipotètica) 

Activitat 1  Prèvia a l’inici del 
programa 

24 de març 

Activitat 2 Individual A la setmana de l’alta 
hospitalària 

8 d’abril 

Activitat 3 Grupal Abans del primer mes des 
de la intervenció 

22 d’abril 

Activitat 4 Grupal Després del primer mes 13 de maig 

Activitat 5 Individual Als tres mesos de la 
intervenció 

25 de juny 

Activitat 6 Grupal Als sis mesos de la 
intervenció 

27 de setembre 

Taula 11. Cronograma de les activitats 
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També es facilitarà un full informatiu amb diferents complicacions de la pell periestomal 

(veure en Annex 2) que els poden ocórrer als participants. La finalitat d’aquesta és 

facilitar la detecció de les complicacions de la pell, afavorir el seu auto-maneig i un 

abordatge precoç. 

 

4.7. Avaluació i seguiment 

A partir de les activitats del programa creat, es confirmarà que els objectius específics 

plantejats es compleixin i es puguin avaluar: 

- El nivell d’auto-cura de la pell periestomal per prevenir les seves possibles lesions es 

valorarà a través de la seva demostració i explicació en l’activitat 5. 

- La detecció de complicacions de la pell periestomal precoçment s’avaluarà amb la 

iniciativa d’identificar la lesió, comparar-la amb el full informatiu donat quan es va firmar 

el CI i avisar a la ostematerapeuta de la lesió quan aquesta encara sigui menor. 

- La participació i la satisfacció dels participants sobre el programa de EpS es s’avaluarà 

amb l’assistència a les activitats i amb el Google Forms que se’ls facilitarà després de 

cada sessió. 

Respecte a l’objectiu general, el millorar els coneixements de la pell periestomal dels 

portadors d’ostomies que s’auto-cuidin l’estoma, s’avaluarà amb la informació que 

donin els participants en cada activitat, en l’auto-detecció precoç de complicacions i en 

la baixa incidència d’aquestes.  

Tenint en compte que alguns pacients poden haver estat intervinguts a principis de mes 

i altres al final d’aquest, possiblement s’haurien d’organitzar dos grups diferents de 

pacients per intentar respectar al màxim els períodes de temps establerts de cada 

activitat. En cas que el programa es dugués a terme, s’hauria de valorar la situació. 

El seguiment del pacient pretén dur-se a terme durant tot el programa, en especial, amb 

la trucada individual que es realitzarà en l’activitat 5, als dos mesos de la intervenció, i 

amb la última videotrucada grupal de la intervenció, en l’activitat 6. Aquest seguiment 

té com a finalitat afavorir l’autonomia dels participants (41) i que tinguin recursos fiables 

a mà si tenen algun dubte o problema, ja sigui la pàgina web o l’estomaterapeuta. Amb 
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aquest, es podrà comprovar que els participants realitzen correctament la cura i que 

saben detectar de forma precoç les possibles complicacions que els apareguin.  

4.8. Aspectes ètics i legals 

Per dur a terme aquesta intervenció, es necessitaria una llista de pacients ostomitzats 

des de mínim dos anys amb la única intenció de trobar i contactar amb un o més pacients 

experts que accedissin participar i ajudar amb el programa.  

També seria important tenir l’aprovació de l’ACO per penjar els vídeos explicatius en la 

seva pàgina web.  

Abans de començar les activitats amb un pacient, s’hauria de revisar que el CI estigués 

signat, no se’ls forçaria a realitzar accions que els incomodessin i s’asseguraria la 

confidencialitat. 

També es demanaria permís a l’HUAV per utilitzar la consulta externa contínua a la que 

utilitza l’estomaterapeuta, o alguna altra de disponible per realitzar les activitats des 

d’ella.  

   

                 

5. Limitacions 

Per realitzar les activitats amb els participants i amb el pacient expert, es necessitaria un 

professional d’infermeria remunerat i especialitzat en ostomies per poder realitzar-les 

adequadament, ja que l’actual estomaterapeuta no pot assumir més càrrega de treball.  

La intervenció també està limitada en si els pacients intervinguts tenen accés a internet 

o no i si saben fer ús de les TIC o disposen de l’ajuda d’algú o no, ja que si no fos el cas, 

no podrien formar part del programa.  

S’ha de tenir en compte que segons l’ Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), l’any 

2020 un 74,4% de les persones entre 65 i 74 anys van utilitzar internet mínim cinc dies 

a la setmana, el 20,5% el van fer servir totes les setmanes i el 5% el van utilitzar menys 

d’una vegada per setmana (42). No hi ha dades de majors de 74 anys, pel que no es 

poden valorar les xifres.  
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6. Reflexió d’aprenentatge 

A les pràctiques de segon d’infermeria, vaig estar a la unitat de cirurgia i un dia vaig anar 

a la consulta externa d’ostomies amb l’estomaterapeuta. Allí vaig comprovar que les 

ostomies eren un camp molt ampli i que m’agradava tot aquest àmbit. Però amb la cerca 

d’informació pel marc teòric, he comprovat que el que sabia de segon no era res 

comparat amb el que he après fent aquest treball. 

Amb la realització d’aquest, he après a consultar més fonts d’informació i bases de dades 

de les que estava acostumada a utilitzar. També m’ha estat difícil trobar certa informació 

i, malauradament, alguna que m’agradaria haver trobat i afegit, no ha estat possible per 

aquesta raó. Però estic satisfeta amb la feina feta. 

Ha estat un curs ple d’esdeveniments, d’aprenentatges i de situacions difícils que han 

afectat a la realització d’aquest treball, tant de forma positiva com de negativa, pel que 

la direcció de la intervenció ha canviat diverses vegades durant aquests mesos i, l’actual, 

no és la que tenia en ment al començament. Tot i això, crec que si es donessin les 

condicions i es disposessin dels recursos materials i personals seria una eina a utilitzar 

que ajudaria i reforçaria l’auto-maneig dels pacients i reduiria la càrrega de treball de 

l’estomaterapeuta. 
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8. Annexes 

8.1. Annex 1. Higiene de la pell del voltant de l’estoma 

Passos per realitzar una higiene de la pell periestomal correcta (12-14): 

o Es retira el dispositiu de dalt cap a baix amb cura i subjectant la pell. 

o Amb una esponja o paper de cuina humit es treuen amb suavitat les restes que 

puguin haver en l’estoma. 

o Amb una esponja mullada i amb sabó de pH neutre (d’un altre tipus pot canviar 

el pH de la pell, afavorir una sequedat, irritació o escletxes de la pell (11) sense 

perfums o amb aigua sola si el sabó fa que quedi un residu a la pell que no deixi 

que el dispositiu s’adhereixi correctament (25), es neteja la pell del voltant de 

l’estoma intentant no posar gaire pressió sobre l’estoma per evitar possibles 

sagnats. En cas que sagnés, s’hauria de fer pressió amb una esponja mullada amb 

aigua freda fins que la hemorràgia parés.  

o S’esbandeix la pell i s’eixuga amb suavitat sense fregar-la amb una tovallola o 

paper de cuina. 

o Abans de col·locar el dispositiu sobre la pell, aquesta ha d’estat totalment neta i 

s’observarà el seu estat: íntegra, eritematosa, amb ferides... És important que no 

s’hi apliqui cremes, olis o perfums, per evitar irritacions i problemes amb 

adherència del dispositiu. 
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8.2. Annex 2. Full informatiu: La meva pell s’assembla a alguna d’aquestes 

imatges? 

Taula que constarà en el full informatiu que es donarà als participants una vegada hagin 

signat el CI. 

Complicació de la pell 
periestomal 

Com es veu en la pell Característiques de la 
lesió 

Candidiasi/fongs 

 

Zona eritematosa i 
amb lesions 
Acostuma a aparèixer 
per fugues 

Dermatitis al·lèrgica 

 

La pell es presenta 
eritematosa, 
edematosa i 
erosionada només en 
la zona amb contacte 
amb l’al·lergen 

Dermatitis irritant 

 

La pell es troba 
envermellida, 
macerada i encetada 

Dermatitis 
mecànica/traumatismes 

 

Pot presentar-se en 
forma d’eritema o de 
erosió, d’ampolles o 
úlceres 

Fol·liculitis  

 

Els fol·licles pilosos de 
la pell periestomal del 
voltant de l’estoma es 
troben infectats, i 
s’observen 
eritematosos o en 
forma de pústula 
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Granulació excessiva 

 

És una sobre-
creixement de teixit de 
granulació al marge 
entre l’estoma i la pell 
Pot sagnar amb 
facilitat 

Hiperplàsia periestomal 
o lesions 
pseudoverrugoses 

 

Sobrecreixement de 
l’epiteli amb probable 
pruït i sagnat  

Psoriasi 

 

Plaques eritematoses 
delimitades amb 
escates escamoses i 
brillants que es poden 
estendre per qualsevol 
zona 

Pyoderma 

gangrenosum 

 

Les vores de l’estoma 
són púrpures i  molt 
doloroses 
 

Varius periestomals 
(caput medusae) 

 

S’observen venes 
dilatades 
superficialment de 
color púrpura al 
voltant de l’estoma 
amb tendència a 
sagnar 

(1, 3-4, 8, 39-40) 

 


