Taula 2:
INFERMERIA PRÀCTICA AVANÇADA

1. JUSTIFICACIÓ
Els professionals d’infermeria sempre han estat presents en el sistema sanitari i
són un pilar fonamental en l’engranatge d’aquest, no únicament en la pràctica
assistencial hospitalària o extrahospitalària sino també en el camp de la
investigació, la gestió i la coordinació.
En l’actualitat, la tasca del personal infermer del Servei d’emergències Mèdiques
(SEM) en recursos mòbils assistencials es desenvolupa en diferents tipus
d’unitats ( SVAm, SVAi, VIR) dotades amb equips assistencials diversos (un/a
metge/ssa, un/a infermer/a, un/a tècnic/a en transport sanitari (TTS/TES).
És necessari, però, que les guies d’actuacions infermeres del SEM, dins el marc
conceptual de la professió d’infermeria, utilitzin un llenguatge infermer propi, i
que els processos d’actuació utilitzin una metodologia infermera abordant els
problemes de salut que presenta el malalt des d’una perspectiva holística i
biomèdica.
La infermeria, com tota disciplina professional, necessita utilitzar un mètode
rigorós de treball per dur a terme les seves prestacions als usuaris. L’aplicació
del mètode científic a la pràctica assistencial infermera, és el mètode conegut
com a “Procés Infermer (PI)”. Aquest mètode permet a les infermeres prestar
cures d’una manera racional, lògica i sistemàtica d’acord amb l’estil bàsic, ja que
cada persona o grup respon de forma diferent davant d’una alteració real o
potencial de la salut.
Les guies estandarditzades, contemplen els criteris per a la pràctica professional.
Representen una mesura descriptiva, específica i explicativa del què ha de fer
el/la infermer/a d’Urgències i Emergències en cadascun dels processos

assistencials que abasta, proporcionant un marc professional disciplinar i legal
d’actuació.
Però cada cop la realitat és tradueix en escenaris més diversos i la pràctica
avançada de la infermeria en les emergències extrahospitalàries és un tema
d’actualitat.
D’altra banda els serveis d’urgències són la part més vulnerable de l’hospital
degut als desequilibris entre la oferta i la demanda, que tenen un impacte directe
sobre la qualitat i seguretat del servei assistencial. El nombre d’usuaris dels
serveis d’urgències es xifren en milions a l’any, de manera que invertir en els
serveis d’urgències, des d’un punt de vista professional, econòmic i tecnològic te
un impacte molt positiu.
La percepció més important que te un usuari del servei d’urgències és el factor
temps. La urgència és temps, per això mateix seria absurd disposar d’excel·lents
professionals i equipament quan no existeix un sistema que permeti identificar
aquells pacients que requereixen una assistència immediata.
Una manera d’agilitzar la sobrecàrrega assistencial i el col·lapse és incidir en el
triatge estructurat dels pacients a l’arribada, el qual classifica als pacients en
funció del seu grau d’urgència.
El sistema de triatge garanteix la categorització dels pacients en cinc nivells
basant-se en els signes i símptomes que presenten i prioritza l’assistència del
mateixos garantint que els valorats com a més urgents siguin visitats
prioritàriament.
El triatge estructurat el realitza infermeria i queda registrat amb el programa
informàtic web e-PAT que permet que diferents hospitals d’àmbit nacional
treballin d’una manera homogènia i estandarditzada, amb infermers/es formats
especialment per aquesta tasca.

Aquest sistema de triatge està en desenvolupament constant i actualment
s’introdueixen avenços tant en el programa informàtic com en el triatge avançat.
Actualment els diferents hospitals no treballen el triatge avançat de manera
conjunta i hi ha discrepàncies en les competències a assumir per les infermeres
per tant és un camp en el que queda molt per fer.

2. OBJECTIU
L’objectiu de la taula es donar una visió global del paper avançat de la infermeria
en el triatge hospitalari i en les emergències extrahospitalàries.
3. OBJECTIUS ESPECIFICS
a) Definir les competències de la infermeria en el triatge avançat en un servei
d’urgències

hospitalàries

i

en

la

pràctica

avançada

en

emergències

extrahospitalàries.
b) Comparar i unificar les tasques avançades d’infermeria als diferents àmbits
territorials on es poden desenvolupar, tant al triatge hospitalari com a les
emergències extrahospitalàries.

