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INTRODUCCIÓ 
El malalt crític es troba en una situació de salut complexa i greu, dins d’un procés 
dinàmic i inestable. Davant aquesta situació infermeria ha d’estar qualificada i 
capacitada per a la detecció precoç de signes i símptomes d’alerta, així com per a 
realitzar procediments i tècniques avançades. 
La revaloració continua i l’observació exhaustiva juntament amb la determinació de 
constants vitals serveix per a identificar i alertar de complicacions. Oferint una resposta 
ràpida, eficient i de qualitat en benefici del pacient. 
 
OBJECTIU 
Conèixer si els professionals d’infermeria de l’àrea d’urgències hospitalàries 
identifiquen i coneixen els signes i símptomes d’alerta en relació al malalt crític. 
 
MATERIAL I MÈTODES 
L’Estudi s’ha centrat en l’àrea d’urgències hospitalàries d’adults amb nivell de prioritat 
I-II-III. 
El disseny de l’estudi: metodologia quantitativa amb caràcter descriptiu, transversal i 
estructurat. La mostra es compon per 118 professionals d’infermeria del servei 
d’urgències. 
La recollida de dades es realitza mitjançant un qüestionari tancat, anònim i voluntari, 
amb variables quantitatives i qualitatives i posterior explotació estadística. 
 
RESULTATS I CONCLUSIONS 
La mitjana d’edat és de 35,4 anys. Obtenint la mostra més gran dins el rang de 20-30 
anys, que va disminuint segons avança l’edat. 
El 96,6% d’infermeria del servei coneix els signes d’alerta en el malalt crític respecte 
un 3,4% que no coneix, aquest percentatge correspon a infermeres amb una 
experiència en crítics < 5 anys. Dins d’aquest grup no hi ha diferències significatives 
en relació a la seva formació. 
Respecte a la formació, els grups de menor experiència en malalt crític preval la 
categoria de màster/postgrau que va disminuint a mesura que s’augmenta el rang 
d’anys i va augmentant en percentatge la formació continuada. 
Concloent que no és només la formació específica en crítics sinó que la formació 
continuada juntament amb els anys d’experiència ens fa tenir un millor ull clínic. 
 
 
	


