REGISTRES INFERMERS: APUNT DE TRIATGE.
Núria Agramunt Perelló, Maria Pilar Vallano Laina.
Hospital Comarcal Móra d'Ebre.

Introducció:
S'entén el triatge sanitari com el procés de classificació dels pacients en funció del
grau d'urgència amb l’objectiu de prioritzar la seva assistència .
El triatge es una de les competències infermeres,. Al nostre centre esta vinculat a la
HC que registra el nivell assignat (web_e-pat v4), no quedant constància a l’alta els
ítems valorats.
Des d’abril del 2013 hem inclòs un apunt de triatge als registres infermers.
Objectius:
- Registrar l'activitat infermera en aquest punt d’atenció.
- Disposar de suport mèdic-legal fonamentat en la presa de decisions basades en el
judici clínic infermer.
- Complementar els registres infermers existents al nostre servei
Metodologia:
Accions:
- Disseny de la plantilla que inclou: Hora, Identificació, constants (en ped TVP), dolor
segons edat, destí i observacions.
- Informació i difusió a tot el personal.
- Seguiment mensual/anual i propostes de modificació.
Indicadors:
- Realitzar l’apunt en el total de les urgències, en el 70% i 80%
- Complimentació de > 3 ítems del total
Resultats 2015:
- Anual, en total URG s’obté un estàndard 3% i -7%. respecte al límit superior
En els nivells (V-IV-III) l’ estàndard és 5%, i respecte al límit superior -3%.
- Segon semestre, en tots els graus l’ estàndard és 5% i 3% respecte al límit superior.
Segons els nivells (V-IV-III) els resultats són encara millors 19% i 7%

Conclusions:
- Millorar la seguretat durant l’espera.
- Deixar constància a l’historia clínica de l’activitat realitzades durant aquest subprocés,
a partir de l’evidencia científica i el coneixement de les cures d’infermeria com base
per la presa de decisions
- El seguiment dels indicadors ha permès fer les modificacions oportunes, i prendre
consciencia de la importància del registre tan des de la vesant competencial com de la
medico legal.

