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Introducció. Arrel de l’entrada en vigor l´1 de juny del 2009 del Codi IAM a Catalunya, 
s’ha realitzat a l’àrea d’urgències, un full de registre infermer per consensuar l’atenció 
sanitària i augmentar la qualitat de l’atenció als pacients amb IAM.  
Objectius: Omplir el full de registre Codi IAM i disminuir el dolor i ansietat del pacient 
amb infart. 
Mètode. Es realitza un estudi descriptiu observacional transversal, mitjançant un grup 
de treball format per 4 infermers. Durant l’any 2015 es realitza un protocol, una guia 
ràpida d’actuació i un full de registre en pacients diagnosticats d’infart. El treball es 
valida amb la gestora del servei d’urgències i de la Unitat de Gestió del Coneixement i 
es fa difusió a tot el personal d’urgències.  
Resultats. Durant el període de l´1 de Novembre 2015 fins al 31 de Gener 2016 s’han 
registrat 9 casos, dels quals 7 han estat CODI IAM traslladats des del servei 
d’urgències a l’hospital de referència; 1 cas on no s’ha omplert el registre i un altre cas 
que no va ser Codi IAM. S’analitzen els 7 registres i observem que no estan 100% 
omplerts. Els pacients. refereixen un EVA moderat, dolor centre-toràcic i opressiu. Dels 
registres omplerts només 3 estan complimentats els Diagnòstics Infermers (NOC) més 
prevalents: dolor i ansietat.  
Conclusions. Després d’haver fet difusió sobre el protocol i el full de registre als 
diferents professionals del servei d’urgències, observem que en la majoria dels casos 
s’ha complimentat el registre Codi IAM adequadament, encara que hem d’incidir més 
en el registre dels diagnòstics infermers. El dolor i l’ansietat es valora i controla en tots 
els pacients, però ens falten dades per realitzar un estudi més ampli.  
Paraules claus: infart agut de miocardi, codi IAM, diagnòstics infermers, angioplàstia 
primària. 


