
	

	

	

		
	
	
OPINIONS DELS PROFESSIONALS SOBRE LA REANIMACIÓ 
PRESENCIADA 
 
 

Pilar Vallano Laina, M Pilar Vallano Laina; Monica Folqué Vilanova; Maite Vigo Quindos; 
Montserrat Alcoverro Faneca ; Josefina Pey Puey 

 
Servei d'urgències i base aeria medicalitzada; Hospital Comarcal Móra d'Ebre 

 
 

 
Introducció: 
Les cures d’infermeria s’emmarquen en la cura total de la persona incloses les seves 
famílies, però la Reanimació Cardiopulmonar ha estat considerada durant molt temps 
com una situació estressant de la que s’havia de restringir la presencia als familiars. 
Objectius: 
•Conèixer la opinió dels professionals al respecte de la reanimació presenciada al seu 
lloc de treball. 
•Conèixer la practica habitual als centres sanitaris i prehospitalària Material i mètode: 
•Estudi descriptiu portat a terme durant un mes del 2018 mitjancen una enquesta 
realitzada als professionals del territori. 
•Recollia informació sociodemogràfica, opinions i experiències i motius a favor i en 
contra. 
•S’ha consultat als centres sanitaris sobre l’existència de recomanacions al respecte. 
 
Resultats: 
•Es van rebre 230 respostes vàlides. 
•Un 72,2% són dones. El rang de 35 a 55 anys és el més nombrós amb un 68,3%. 
•Van participar 124 DUI, 45 Facultatius, 26 TES, 24 TCAI, 11 Altres. 
•Un 14,3% d’urgències, 24,3% prehospitalaria, 27,8% hospitalització i 33,5% d’altres. 
•49% estan a favor i un 51% no. 
•Els més favorables són els TES (57%) i les Infermeres (54%) del professionals de la 
prehospitalaria (76%) seguit dels altres col·lectius amb un 50%. 
 
Conclusions: 
•No hi han recomanacions o protocols al respecte a cap dels 5 centres sanitaris ni a la 
prehospitalaria del territori. 
•La proporció a favor i en contra és quasi del 50% per cada opció lo qual ens dona una 
idea de la controvèrsia que provoca. 
•Necessitem més evidencies sobre l’impacte a les famílies i als professionals de la 
salut de cara a realitzar els nostres propis protocols. 
•La presencia de familiars hauria de ser incorporada a les simulacions en Suport Vital. 
•Més suport dels professionals de la prehospitalaria i de les infermeres en general i 
menys del personal dels serveis d’hospitalització. 
	


