
INFERMERIA CLINICA!
TEMA 1: INFERMRIA CLÍNICA I ÀMBIT COMPETENCIAL INFERMER!!
• Definició d'infermeia clinica: coneixaets necessris pr oferi curs infemre a prsoes o grups qu 

pateixen o e trobenen en risc de patiruntrastorn de salut.!
• La nfermra e responsabilitatprofesional pel que fa a:!

• Promció de la salut/prevenció del malaltia/ restablimen del saut!
• Objectius:!

• Intetararibar a unestat d ben estar o de millor estat de salut.!
• Aconseguir que lapersona o grup assoleixi el grau màxim de salut -> satisfaccó 14necesitats!
• Intentar ajudar a una persona amb un trastor de salut amb inadaptació per arribar apatir de 

la adaptació a un desenvolupamet opti. D'independencia.!
• La infermera treballa sobre les arees de difficultat o de dependecia, es a dir, sobre els 

coneixamets, les forces i la voluntat de la persona.  !
• El desenvolupament dela infermeria es potfer desde un rol autonom i de col.laboració!!

!
ROL AUTONOM:!
• Identificar, validar i tractar el problema --> cuidar inferemes/ tractamet infermer!
• Responsable de la consequcio final de l'objectiu que ella mateixa estableix!
• Responsable de les accions u omissions seves i de les persones 

aqui ella delega les seves tasques (Auxiliar de clínica, Zelador).!
• Autonomia i autoritat per decidir què fer i com fer-ho.!
• Procés de cuidar és més efectiu i eficaç amb l’instrument!
• Procésd’Atenció d’Infermeria!
• PAI: Valoració / Diagnòstic/ Planificació/ Execució/ Avaluació!

DX INFERMER!
• Sempre anirà enfocat cap a --> es refereis a la persona o grup!
• El DxI (DxI) va lligat a la persona i les seves conductes, 

independentment de la malaltia o problema de salut.!
• L’actuació infermera es centra en ajudar a MODIFICAR aquelles 

conductes que causen, contribueixen o ajuden a mantenir o 
originar un problema de salut.!

�1



ESTRUCTURA DX ( apunts 1r)!
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1. ESTRUCTURA D'UN DxI: Quin problema té?   !
• Etiqueta diagnòstica o problema!
• Factor/s relacionat/s!
• Manifestacions (només per DxI real)!
• Àrea de dependència (AD)!!

2. OBJECTIU D'UN DxI: Que volem aconseguir?!
• Representa la meta on es preten arribar un cop 

implamentades les activitats escollides en el plade 
cures.!

• Subjecte(pacient, familia)!
• Verb( en futur)!
• Temps!
• Manera i mesura!

• A l’hora de formular els objectius específics cal tenir present les àrees de dependència que 
s’han detectat (Seguint VHenderson coneixements, força física, força psíquica, voluntat...)!!

3. DEFINIR LA INTERVENCIÓ: Quina estrategia utilitzarem?!
• Definició de la estrateguia que es portara a terme.!

- Prevenció de la infecció!
- Mediació de conflictes!
- Maneig del dolor!
- Foment de l’exercici!
- Assessorament dietètic!
- Promoció d’estils de vida saludables!

• Tractament infermer!!
4. CONCRETAR ACTIVITATS, RELACIONADES AMB L'INERVENCIONS!
• Les activitats han d'incloure:!

• Subjecte:qui ho ha de fer(infermera, persona, cuidador..)!
• Verd en infinitiu: Quina acció o accions s’han de realitzar.!
• Temps quan s’ha de fer: Moment del dia, durada.!
• Lloc: On s’ha de fer.!
• Hem de tenir present l'area de dependencia identifiades!
• EX: !

I→P: Determinar conjuntament estratègies per modificar l’estil de vida!
sedentari.!
I→P/F: Explicar al pacient i a la família les característiques de la nova!
pauta farmacològica i els seus efectes adversos, abans d’iniciar- la.!
I→P: El dia 2, abans de l’inici de l’àpat, explicar al pacient els beneficis!
que li comporta seguir una dieta hiposòdica.!!!

ROL DE COL·LABORACIÓ!
• Àrea d ’ac tuac ió i n te rd i sc ip l i na r o de 

col·laboració.!
• Aplicació del tractament prescrit i suport!
• Mesures de prevenció de complicacions!
• Control i deteccó precoç de complicacions!
• Responsable de les seves accions però no del 

resultat final del problema!!!
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• Els Problemes de Col·laboració (PC) es refereixen sempre a situacions fisiopatologiques i, per 
tant, s’associen amb un trastorn de la salut.!

• Quan es refereixen a un problema potencial parlem específicament de Complicacions 
Potencials (CP).!

• No són les malalties ni Dx mèdics, sinó aquells problemes que la infermera pot tractar dintre de 
la seva àrea de competència.!

• N o p o d e n t r a c t a r - s e / a b o r d a r - s e 
independentment!!

DEFINIR OBJECTIUS CP:!
• Trac ten sobre la p revenc ió de les 

complicacions i la detecció precoç!
• de signes i símptomes indicatius de la seva 

existència.!
• Indica estàndard on ha d’arribar el professional. Verb en infinitiu.!
• Exemples:!

- Prevenir la sobrecàrrega circulatòria.!
- Detectar precoçment signes i símptomes d’hemorràgia interna.!
- Instaurar mesures de prevenció de la HDA.!!

BENEFICIS ÚS LLENGUATGE INFERMER!
• Fer explícites les cures infermeres.!
• Optimitzar el pla de cures.!
• Millorar la comunicació interprofessional infermera.!
• Millorar la comunicació interdisciplinar.!!
ALGUNES FONTS D'ERROR EN L'ÚS DEL LLENGUATGE INFERER!
1) Identificar un DxI que no presenta el cas.!
 ! Cal aplicar raonament infermer per aconseguir precisió diagnòstica.!
2) Enunciar erròniament l’objectiu d’un DxI per:!
 ! Confondre un objectiu amb una activitat. Prendre la Tª!
 ! Posar la infermera com a subjecte de l’acció. !
! La infermera administrarà el tractament prescrit.!
!  Utilitzar verbs difícils d’avaluar. El pacient pensarà com modificar el seu estil de vida.!
 ! No documentar-se bé en els fonts.!
 ! No identificar conductes de la persona.!
3) Formular erròniament una CP per:!
! Formular un diagnòstic mèdic i no una CP. Malaltia de!
! Parkinson SA desmielinització del corpus níger.!
! Indicar manifestació en compte de problema. Melenes SA hemorràgia digestiva.!
! Terminologia incorrecta. Risc de deteriorament de l’intercanvi gasós SA broncoaspiració.!
! Causa incorrecta. Deshidratació SA hemorràgia digestiva alta  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TEMA 2: PREVENCIÓ I CONTROL DE LA INFECCIÓ!!
1. RECORD FISIOPATOLÒGIC!!

INFECCIÓ:Estat patològic que apareix com a 
resultat de la invasió i proliferació de 
microorganismes al cos - -> cadena 
epidemiològica!!

TIPUS D'INFECCIONS:!!
1. LOCALITZADA:Afecta a una zona concreta 
o a un òrgan específic de l’hoste!
• Signes i símptomes d’infecció localitzada:!

- Dolor o molèstia a la palpació o amb el 
moviment!

- Inflamació o edema!
- Calor palpable a l'area afectada!
- Envermellimnet!
- Pèrdua de la funció de la part del cos 

afectada!
- Fluctuació de pus a la compressió!!

2. GENERALITZADA: Invasió i multiplicació 
de gèrmens procedents d’un òrgan o teixit 
produint una alteració multisistèmica (amb 
afectació de tot organisme)!
• Conceptes: -->!
• Signes i símptomes d’infecció generalitzada:!

- SIRS( sindrome de resposta inflamatoria 
sistemica): Persona presenta 2 o més 
dels següents criteris:!
- Temperatura > 38°C o < 36°C!
-  FC > 90 batecs/minut!
-  FR > 20 rpm o PaCO2 < 32mm Hg!
-  Recompte leucòcits > 12,000/mm3, < 

4 ,000 /mm3 o > 10% cè l · l u l es 
immadures!

- Altres signes: Calfreds, sudoració, malestar general, astenia, debilitat, artràlgies, mialgies, 
anorèxia, nàusees, vòmits, diarrees, adenopaties...!

- inflamacio - sepsis(SIRS) - sepsis greu - shock septic!
- un cop ja fem servir drogues vasoactives parlarem d un shock septic.!!

VALORACIÓ DEL MALALT AMB INFECCIÓ: 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RECOLLIDA DE DADES EXPLORACIÓ FÍSICA METODES COMPLEMENTARIS

- Important recollir les constant vitals!
- Antecedents patològics.!
- Contactes d i rec tes amb persones 

infectades!
- Exposic ions ambientals (picadures 

d’insectes)!
- Viatges recents a països endèmics.!
- Vacunes rebudes.!
- Tractament amb atb o corticoides.!
- Contactes sexuals.!
- Professió!
- Clínica específica(proves complementaries

- Inspecció!
- Palpació!
- Percusió!
- Auscultació( amb el 
soroll poder arribar a 
determinar sorolls no 
fisiologics i poder saber 
si hi ha aigua o moc als 
pulmons)

CULTIUS.!
• De sang: Hemocultiu!
• D’orina: Urocultiu!
• De femta: Coprocultiu!
• Cultiu d’esput, LCR, 
abdominal, pleural, vaginal…!
Si el cultiu és positiu es confirma!
la infecció= SEPSIS!
– Rx, altres.



2.TRACTAMENT MÈDIC!!
• Objeciu: Destruir els microorganismes o frenar el creixement i millorar l’estat general del 

pacient.!
TRACTAMENT MEDIC: !
• Farmacologic: antibiotic, antivíric, antifungics o antimicotics!
• Quirúrgic: Desbridament d’abscesos i col·leccions de pus encapsulades i rentats i drenatge!!
TRACTAMENT ANTIBÒTIC: !
• ATB o agents antimicrobians: substàncies obtingudes de bacteris, fongs o a partir de síntesi 

química.!
• Via d’administració: oral, tòpica o injectable!
• Mecanismes d’acció:!

- Bactericida: destrucció i eliminació del microorganisme !
- Bacteriostàtic: impedeix la reproducció de les bactèries frenant el creixement. La 

destrució la realitzen els mecanismes defensius de la persona infectada.!
• Empírics, ampli espectre!
• Elecció d’atb depèn:!

- Antibiograma ( busca l antibiotic que 
millor va ) : tipus microorganisme, 
sensibilitat.!

- Diagnòstic: gravetat!
- Resistències!
-  AL·LÈRGIES!
- Toxicitat!
-  Cost!!

TRACTAMENT ANTIVÍRIC:!
• Tractament de les infeccions causades 

per virus en malalts immunodeprimits.!
• S acustumen a donar poc, o en infeccions 

determinades com:!
- Aciclovir: (herpes simple i zoster)-- pot ser perillos per a dones embarasades!
- Ganciclovir: citomegalovirus (CMV)!
- Efectes secundaris: Nefrotòxics!!

TRACTAMENT ANTIFÚNGIC:!
• Tractament de les infeccions causades per fongs.!

- Imidazols (fluconazol, voriconazol,miconazol)!
- Nistatina (micostatin)!
- Anfotericina B (infeccions fúngiques greus)!!!

3. CURES INFERMERES DE LA PERSONA AMB INFECCIÓ 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• Normes d’administració antibioteràpia!
- Esbrinar AL·LÈRGIES prèvies.!
- Iniciar tto. Atb SEMPRE DESPRÉS de realitzar 

cultius( si nopodem esperar li donaremun 
antibiotic de ampli espectre)!

- Administrar el tractament farmacològic prescrit 
a l’HORA EXACTA.!

- Ajustar les dosis en cas d’insuficiència hepàtica 
i/o renal per prevenir toxicitat.!

- Controlar l’eficàcia del tractament i /o aparició 
d’efectes adversos.!

A. AJUDA A LA VENTILACIÓ. MILLORAR L'EFICÀCIA DE LA VENTILACIO PULMONAR

- Capçal aixecat 45º.!
- Oxigenoteràpia sempre amb humidificació!
- Mantenir via aèria permeable: aspiració secrecions, 

nebulitzacions.!
- Observar signes fatiga muscular respiratòria!
- Prevenir broncoaspiracions!
- Evitar sondes nasogàstriques!
- Fomentar sedestació i deambulació

- Fisioteràpia respiratòria.!
-  Drenatge postural de secrecions.!
- Ensenyar exercicis de respiracions profundes.!
- Fomentar tos i expectoració. Utilització incentivador 

inspiratori.!
- Higiene oral amb clorhexidina



4. INFECCIO RELACIONADES AMB L ASSISTENCIA SANITARI!
• S’adquireix durant l’hospitalització per una causa aliena al procés patològic del malalt, que no 

existia, ni en període d’incubació quan va ingressar i que es pot manifestar durantl’estada o 
després de l’alta hospitalària!

- Infecció nosocomial o infecció hospitalaria--> augment de la morbi-mortalitat --> es poden 
prevenir !
- Pot ser !
       IATRÒGENA o creuada: agent infecciós extern al pacient!
            Ús i abús inadequat d’antibiòtics.!
            Ús il·limitat o inadequat d’antisèptics i desinfectants.!
            Pràctiques innecessàries de tècniques traumàtiques.!
 No rentar-se les mans.Inadequació del personal i material (roba, uniformes, sabates, utilització de 
mascaretes, circulació del personal!
       AUTÒCTONA: alteració flora propi pacient!
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B. ACONSGUIR ESTAT NUTRICIONAL ADECUAT. MANEIG DE LIQUIDS I ELECTROLITS

- Valorar signes de deshidratació.!
- Control de pes.!
-Fomentar ingesta. Dieta nutritiva. Evitar picants

- Administrar líquid per via oral o parenteral (2-3L/dia si no 
contraindicació) (grans pèrdues per taquipnea i sudoració)!
- Promoure / realitzar higiene bucal.

C. CONTROLAR L'ELIMINACIÓ RENAL I DIGESTIVA. MANEIG DE LA DIARREA

- Mesurar diüresis i observar aspecte orina.!
- Administrar líquids via oral/parenteral.!
- Balanç d’entrada i sortida de líquids.!
-  Moni tor i tzar ions en sang (h iponatrèmia, 
hipopotassèmia)!
-  Mantenir zona perianal neta i seca.

- Observar aspecte de la femta (color, consistència, 
freqüència i l olor)!
-  Recollir mostra coprocultiu .!
- Dieta astringent, hiperproteïca, d’alt valor calòric!
- Avaluar medicació. Diarrea secundària a tractament

TEMPERATURA

- Aplicar mesures físiques (compreses mullades!
amb aigua tèbia, plaques refredades, aire fred.!
- Administrar antitèrmics (paracetamol)!
-  Mantenir al pacient poc abrigat

- Higiene general aigua tèbia.!
- Vigilar que els llençols estiguin nets i secs.!
- Control temperatura c/4h.



BACTERIEMIA RELACIONADA AMB CATÈTER (BRC)!
• La bacterièmia pot aparèixer tant relacionada amb catèter venós perifèric com central i a 

qualsevol àmbit d’hospitalització!
• Mesures de prevenció:!

- Col.locar un catetèr tan sols si esta indicat!
- Retirar-lo el més avat possible!
- Seleccionar el catèter amb menys risc!
- Tenir cura a l'hora d'inserir-lo i mantenir-lo!!

BACTERIEMIA RELACIONADA AMB CARACTER VENOS PERIFERIC!

!
CURES INFEREMRES EN LA COL.LOCACIÓ I MANTENIMENT DELS CVP!

• Lloc d inseció: a les EESS evitant les zones de flexió. Exitar EEII.!
• Rentat de mans i tècnica asèptica:!

- Higiene de mans amb solució alcohòlica!
- Guants nets o estèrils!

• Asèpsia en la pell: !
- Neteja de la pell amb aigua i sabó!
- Antisèpsia amb clorhexidia 2%. Aplicar durant 30 segons i esperar que s’assequi.!

• Apòsit: !
- Estèril transparent semipermeable.!
- Permetre visualització punt 

d’inserció. Retirar si flebitis!
• Recanvi d'aposit:!

- Cada 72h!
- Abans de 48h si s’ha col·locat 

a urgències.!!!!!
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CURES INFERMERES EN LA COL.LOCACIÓ DEL CATETERS VENOSOS CENTRALS!
• Lloc d inseció: ena basílica---subclàvia---jugular. Evitar les femorals.!
• Rentat de mans i tècnica asèptica:!

- Higiene de mans amb solució 
alcohòlica!

- Guants estèrils, gorro, mascareta, 
bata estèril i talles per cobrir al 
pacient de cap a peus!

• Asèpsia en la pell: !
- Neteja de la pell amb aigua i sabó!
- Antisèpsia amb clorhexidia 2%. 

Aplicar durant 30 segons i esperar 
que s’assequi!

• Apòsit: !
- E s t è r i l t r a n s p a r e n t 

s e m i p e r m e a b l e . P e r m e t r e 
visualització punt d’inserció. Canvi 
c/7 dies.!

• Recanvi catèter:!
- No cal canviar-los de rutina!!!

5. MESURES DE LA PREVENCI´O DE LA INFECCIÓ!!
1. Precaucions estàndard!
2.- Precaucions basades en la transmissió!

– Per contacte!
– Per gotes!
– Per l’aire.!

3.- Mantenir mesures d’asèpsia en procediments invasius.!
4.- Rebuig adient de residus!
5.- Desinfecció i esterilització de material contaminat!
6.- Política i administració acurada d’antibiòtics!!!

PRECAUSIONS ESTÀNDARD: !
• Són d’aplicació a tots els pacients, 

sigui quin sigui el nivell de sospita 
o de confirmació d’una possible 
infecció, i en qualsevol tipus de 
centre sanitari.!

• Es basen en el principi que la sang, 
els fluids corporals, les secrecions i 
excrecions (exceptuant la suor), la 
pell no intacta i les membranes 
mucoses de qualsevol pacient 
poden contenir i transmetre agents 
infecciosos 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• PRECAUSIONS ESTÀNDARD HIGIENE DE MANS!!
- La higiene de les mans és la mesura 

m é s i m p o r t a n t p e r e v i t a r l a 
transmissió de  microorganismes del 
personal al pacient i del pacient al 
personal.!

- Cal rentar-se o desinfectar-se les 
mans sempre abans i després de 
tenir contacte amb un  malalt i durant 
l’atenció a un mateix pacient.!

- L’ús de guants no substitueix el rentat 
de mans!!

PRECAUSIONS ESTÀNDAR : EPI!
• Uti l i tzació d ’equips de protecció 

individual (EPI)!
• Conjunt d’estris necessaris que fan de 

barrera i que el personal!
• sanitari usa per tal de protegir-se del 

contacte amb els agents!
• infecciosos procedents dels pacients o de l’entorn.!

- Guants!
- Mascareta quirúrgica!
- Protector respiratori de partícules (FP2, FP3)!
- Davantal impermeable!
- Bata!
- Protector ocular.!!

EQUIPS DE PROTECCIÍ INDIIDUAL: EPI!
• Utilizació de davantal impermeable per fer la higiene diària o ajudar al pacient a rentar-se i 

canviar la roba del llit.!
• Utilizació de bata en cas de risc d’esquitxades.!
• Treure’s la bata abans de sortir de l’habitació. No reutilitzar-la.!
• Protecció ocular en cas de previsió d’esquitxades de sang o fluids o risc d’inhalació de partícules 

líquides i sòlides --> (ex. Preparació citostàtics)!!
PREVENCIÓ EXPOSICIONS ACCIDENTALS A SANG I FLUIDS ORGÀNICS!

• Material punxant (agulles, bisturís...)!
• Utilitzar contenidors especials rígids, per a les agulles i el material punxant o tallant!
• Han d’estar fàcilment accessibles.!
• Entrar els recipients per al material punxant i tallant als llocs on es realitzen les tècniques!
• No tornar a posar el protector a les agulles !
• No doblegar ni manipular amb les mans les agulles brutes!
• És recomanable utilitzar els sistemes de separació d’agulla i xeringa.!
• No omplir-los mai més del 75-80% de la seva capacitat.!
• Tancar-los hermèticament!!!!!!!!!!
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TEMA 3: CURA DE LA PERSONA AMB DOLOR!!
• El dolor es junto con la muerte la experiencia humana mejor compartida: ningún privilegiado 

reivindica su ignorancia o se vanagloria de conocerla mejor que cualquiera.!!
DEFINICIÓ DEL DOLOR:!
• El dolor és una experiència sensorial i Emocional desagradable associada a una lesió hística 

present o potencial, o descrita en termes de l'esmentada lesió.!
• Experiencia no sensorial!
• la mateixa persona es lamilllor que en pot dir que li 

pasa.!!
EXPERIÈNCIA DOLOROSA: (Segons model dolor de 
Loeser) !
• Nocicepció: dimensió fisiològica, qualsevol estimul 

mecanic, electric, quimic,s produeix a impus.!
• Dolor: dimensió sensitivodiscriminativa/cognitiva!
• Sufriment: dimensió emotivoafectiva Tambe 

influeixen experiencies previes i altres questions que 
afecten a la persona ales experiencies futures.!

• Conducta del dolor: pot paralar malament o tenir 
mal humo a causa del malestar del pacient!!

• Consideracions a l’hora de valorar l’Experiència 
dolorosa:!
- Influència dimensions!
- Articulació de les dimensions!!!

RELACIÓ ENTRE DOLOR I LESIÓ:!
• Lesió sense dolor:. !

- Analgèsia congènita: gent amb analgesia cronica, que no sent 
dolor fisic!

- Analgèsia episòdica: lesio que en el moment no fa malt, pero despres si.!
• Dolor sense lesió: exemple la cefalea tensional desprs d'u dia de molta feina per que s'enva 

relaxant-se o dormint!
• Dolor desproporcionat a la severitat de la lesió: com el colic nefritic, tot i que hi ha poques 

terminacions nervioses pero el dolor es molt fort!
• Dolor després de la curació de la lesió: una cicatriu que despres de curar-se fa dolor o la 

mateixa persona es aprensiva amb la seva cicatriu.!!
CLASSIFICACIONS DEL DOLOR !

L'anomenat "dolor psicogen" és un diagnòstic obsolet, que no apareix ni al DSM-IV (Diagnostic!
and Stadistical Manual of Mental Disorders) ni a Association for the Study of Pain's Classification!
of Chronic Pain.!!

SEGONS LA CAUSA SEGONS EL CURS SEGONS LA DURADA

· Nociceptiu: aquell impuls que 
es genera normalment!
 - Somàtic: orien ossi, connectiu i 
localitzat !
 - visceral: dificil de localitzar

· Continu: quan es un dolor que 
es dona durant tot el dia que pot 
variar en les diferents hores i anar 
a mes o menys

· Agut:  proces que es dona en 
un moment determinat
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!
CLASSIFICACIÓ DEL DOLOR DE LA IASP:!

• Regió dolorosa!
• Òrgan o sistema implicat!
• Característiques temporals!
• Intensitat percebuda!
• Etiologia!!

• Totes aquestes classificacions reflecteixen un enfocament exclusivament biomèdic!!!
- Des de la perspectiva infermera falta un criteri tan essencial com és la repercussió del dolor a 

la vida de la persona, el significat que aquesta situació té per a ella, tan pel que fa al moment 
actual com a la repercussió en els seus projectes i perspectives de futur.!

  

· Neuropàtc: la resposta del 
sistema nervios es inadecuat.

·Episòdic!
  - Incidental: quan fas algu 
concret et fa malt!
  - Intermitent: el dolor apareix per 
sorpresa sense cap causa previa!
  - Crisi de dolor :el dolor que el 
mante latent ( ambmedicaments), 
pro que algu dia no funcions.!

· Crònic:  persona amb proces 
tarapeutic que no 

SEGONS LA CAUSA SEGONS EL CURS SEGONS LA DURADA
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VALORACIÓ DEL  DOLOR: dades subjectives: sensacions referides pel pacient !
• – ON LI FA MAL ? Localització: zona dolorosa, com la indica el pacient i si és puntual, difusa 

o segueix una trajectòria.!
• – QUANT LI FA MAL? Intensitat: grau de dolor – Escales de valoració. Veure evolució!
• – COM ÉS EL DOLOR? Qualitat o naturalesa del dolor –Intens, punxant, sord, opressiu, 

cremant (en paraules del malalt)!
• – QUAN DURA? Temps: inici, duració, ritme i freqüència!!

• Factors que desencadenen o precipiten el 
dolor: postures,alimentació, exercici, fred!

• Factors que alleujen el dolor: calor, 
descans, postures!

• Signes que l’acompanyen: nausees, 
vòmits, sudoració!

• Influències sobre l’estat emocional: 
irritabilitat, depressió, malhumor!

• Influències sobre l’estil de vida: patró de la 
son, treball, oci, relacions familiars!!!
TRACTAMENT MÉDIC DEL DOLOR!

1. Farmacológic: !
• Analgésics:!

- AINEs!
- Opiacis menors!
- Opiacis majors!

• Fàrmacs coadjuvants: cor t isona, 
antiapileptics...!!

Principis clau en el tractament farmacològic 
deldolor!

• Individualizar el tractament!
- Fàrmac!
- Via d'administració!
- Dosis!

• Optimizar l'administració: tenir un 
enfocament preventiu!
- Dolor continuat!
- Dolor esporàdic!!

2. Bloqueigs nerviosos; a nivell quirurgic es fa un bloquig de la terminacions nervioses!
3. Ionoforesis!
4. Radioteràpia!
5. Unitats o clíniques del dolor: equips que treballen globalment el dolor amb la persona per 
intentar controlar el dolor.!!

TRACTAMENT NO INVASIU DEL DOLOR!
1. Rehabilitació!
2. Estimulació cutània!
3. Distracció!
4. Relaxació!
5. Visualització!
6. Teràpies complementàries!
7. Psicoteràpia!
8. Mesures ambientals!
9. Associacions de malalts o participació en grups d'ajuda!
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CONSEQÜENCIES DEL DOLOR NO ALLEUGERIT!
Efectes negatius, que afecten a gairebé tots els 
sistemes corporals!
•  Patiment innecessari!
•  Disfunció física i psicosocial!
•  Dificultat en la recuperació!
•  Immunodepressió!
•  Trastorns de la son,trastorns respiratoris,cardíacs!
•  Augment de la morbilitat



TRACTAMENT INFERMER A LA PERSONA AMB DOLOR!

!
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TEMA 4 : CURES INFERMERES A LA PERSONA DURANT EL PROCÉS 
QUIRÚRGIC!!

PROCÉS QUIRURGIC: S’anomena Procés quirúrgic a totes les fases per les que passa una 
persona quan es sotmet a una intervenció quirúrgica (IQ). La infermera parteix d’una visió 
humanitzadora del cuidar i una visió holística de la persona.!!
OBJECTIU DE LA INFERMERIA QUIRÚRGICA:!
• Aconseguir que la persona estigui en les millors condicions tan físiques com psíquiques per 

afrontar la IQ.!
• Intervencions infermeres en l’Àrea quirúrgica:!

- Preservar i potenciar la seguretat del pacient.!
- Prevenir la infecció nosocomial en el quiròfan.!
- Prevenir les complicacions relacionades amb la IQ.!
- Fer ensenyament prequirúrgic.!
- Realitzar recolzament emocional.!!

EL BLOC QUIRÚRGIC:!
• El bloc quirúrgic és un espai físic propi de l’hospital format per un conjunt de dependències, 

vinculades entre sí, on es fan les intervencions quirúrgiques.!
• Caracteristiques:!

- Unitat de màxima asèpsia (net, asèptic, estèril)!
- Comunicada amb altres serveis !
- Propera a les unitats de reanimació.!
- Gran avenç tecnològic. Quiròfan intel·ligent!!

ESTRUCTURA DEL BLOC QUIRÚRGIC!
• Sistema ventilació. !
• Pressió positiva: que l aire surticap a fora i no 

entri ( amb l ebola es negatiu perquè no volem 
qeu surti)!

• Filtres Hepa:!
• Fluxe laminar: cascada d`aire.!
• Superfície de fàcil neteja i desinfecció.!
• Sistema electrogen independent.!
• Il·luminació potent.!
• Suministre de gasos medicinals i buit!
• Ben comunicada amb l’exterior!
• PROHIBIT que si una persona surt a la zona 

bruta no pot tornar a entrar.!!
NORMES D'ASÈPSIA QUIRÚRGICA!
• Respectar els circuits. Prohibit passar de zona bruta a neta.!
• Vestiment adequat (pijama, barret, polaïnes,..).!
• Zona estèril: mascareta. !
• Rentat de mans quirúrgic.(5 min.) -Bata i guants estèrils per tot l’equip al camp estèril. -

Preparació correcta de la zona d’incisió!!
PROTOCOL DE SEGURETAT EN CIRURGIA: CHECK LIST ( BUSCAR IMATGE)!
• Check List és un protocol de seguretat que recull elements i accions que cal comprovar abans, 

durant i després d’una IQ. !
• Comprovació que la fan el cirurgià, l’anestesista i la infermera. Garantir la seguretat de la 

persona que es sotmet a una intervenció!!!
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CLASSIFICACIÓ DE LES CIRURGIES!
• Seguint criteri biomèdic: CGD, NCR.,ORL, OFT,…!
• Seguint objectiu de la cirurgia: diagnòstica, curativa, reparadora, paliativa i estètica.!
• Seguint criteri temporal: urgent ( immediata o relativa) i programada (essencial, electiva i 

opcional)!
- Urgent inmediata: per exemple un apunyalat!
- Urgent relativa: apendicitis, tens més marge !
- Programada essencial: el metje li recomana el 105 com per exemple com colics que 

molesten molt, el metje insisteix en que s'operi!
- Programada lectiva: com si una persona es va quedant sorda i el metje li sogereix que 

s'operi!
- Programada opcional: la persona diu que es vol operar (normalment d'estetica)!

• Seguint el temps estada hospitalari (CMA)cirugia major ambulantoria. Entres i surt al mateix 
dia.!!

ANESTÈSIA!
• És la privació total o parcial de la sensibilitat.!
•  Anestèsia general: Estat de narcosi, analgèssia, relaxació muscular i pèrdua de 

reflexos, provocada per l´administració de certes sustàncies i amb caràcter reversible.  !
- Està basada en : hipnosis, relaxació muscular, analgèssia i la protecció 

neurovegetativa. !
- A diferència, la SEDACIÓ és un estat que permet tenir el pacient tranquill i 

relaxat,mitjançant fàrmacs, però que li permeten respondre a estímuls. !
• Anestèsia locoregional:Pretén interrompre la transmissió nerviosa a un territori fent 

servir anestèsic local. Hi ha diferents tipus : plexular, raquídea, epidural, 
retrobulbar(radera l'ull),…!!
ELECCIÓ TIPUS ANESTÈSIA!
• Tipus d´intervenció:!
• Localització!
• Durada IQ!
• Experiències prèvies anestèsiques!
• Criteri mèdic!
• Preferències del pacient!!

EQUIP QUIRÚRGIC!
• Equip cirurgià--> Cirurgià i cirurgians ajudants!
• Equip anestesista -->  Metge anestesista!
• Equip infermer: !

- Infermera instrumentista!
- Infermera circulant !
- Infermera d’anestèsia( no esta sempre, es 

molt nova)!
- infermera perfusionista (nomes en 

cirurguia cardiaca)!!
PROCÉS QUIRÚRGIC!
• PREOPERATORI: comença quan s´ha pres la decissió de la IQ fins que el pacient entra a 

quiròfan.!
• TRANSOPERATORI: comprén el periode des de que el pacient entra a quiròfan fins que surt a 

la Unitat de Despertar.!
• POSTOPERATORI: comença quan el pacient arriba a la Unitat de Reanimació i acaba quan és 

traslladat a la Unitat d´Hospitalització o al domicili. 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febres molt altes



!!!!
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- Monitoorització signes vitals: FC, TA, Sat o2!
- Branes (prevenció de caigudes)!
- Oxigenoterapia (VKM: !
- Manta térmica!
- Control dolor!
- Control apósits i drenantjes!
- Ambient tranquil


