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TEMA 1. LA INFERMERIA CLÍNICA I ÀMBIT COMPETENCIAL INFERMER  
 
Infermeria clínica: coneixements necessaris per oferir cures infermeres a les persones o grups que pateixen o es 

troben en risc de patir un trastorn de la salut.  
 

La infermera té responsabilitat professional pel que fa la: 

 Promoció de la salut. 

 Prevenció de la malaltia.  

 Restabliment de la salut.  

 Alleugeriment del sofriment.  
 

Quin és l’objectiu del professional d’infermeria? Quin és l’objectiu de les cures infermeres?  

 Ajudar a la persona o grup a assolir el nivell màxim de salut.  

 Aconseguir que la persona o grup assoleixi el grau màxim de salut entesa com la satisfacció adequada de les 14 

NECESSITATS BASIQUES (model V. Henderson).  

 La infermera treballa sobre les àrees de dificultat o de DEPENDÈNCIA, és a dir, sobre els coneixements sobre la 

enfermetar, les forces i la voluntat de la persona:  

 

CONEIXEMENTS FORÇA VOLUNTAT 

No sap què fer o com fer-ho Força física 

No pot fer-ho 

No té capacitat 

psicomotriu per fer-ho 

Força psíquica        

(valors / actituds) 

No sap per què fer-ho 

o per a què fer-ho 

No manté el canvi durant el 

temps o intensitat necessaris 

 

Explicar, adquirir, millorar, modificar, demostrar, executar, fer, suplir, superar, canviar, creure en, mantenir, motivar, 

pactar, reforçar... 

↓ 

I així aconseguir un desenvolupament òptim d’independència (VH) = 

Nivell màxim salut 

 

ROL INFERMER 

El desenvolupament de la infermera o infermer es pot produir a través de 2 vessants: 

• Rol AUTÒNOM: realització de les cures infermeres   CUIDAR i TRACTAR. 

• Rol de COL·LABORACIÓ: qüestions que en s deleguin altres professionals com metges, fisioterapeutes... 

Existeixen diferents àmbits en la infermeria, i tots son importants per el desenvolupament i progrés de la disciplina 

infermera: 

• Àmbit GESTIÓ. 

• Àmbit INVESTIGACIÓ. 

• Àmbit ASSISTÈNCIA.   

• Àmbit DOCÈNCIA.   

ROL AUTÒNOM   Identificar, validar i tractar el problema 
Cuidar infermer / Tractament infermer  

Responsable de la consecució final de l’objectiu que ella mateixa ha establert.  

Responsable de les accions u omissions seves i de les persones a qui 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. 

Procés d’Atenció d’Infermeria → PAI: Valoració / Diagnòstic infermer/ Planificació/ Execució/ Avaluació  

 



PROCÉS D’ATENCIÓ PRIMARIA (PAI) 

1. Valoració dades / cas 
↓ 

2. Formular DxI  
↓ 

3. Definir objectius  
↓ 

4. Definir la intervenció infermera 
↓ 

5. Concretar activitats 
 

1. Valoració dades i cas 

Inclou identificar les àrees de dependència. 

2. Diagnòstic Infermer (DxI)  Quin problema té la persona? 

El DxI es diferent al Dx mèdic, ja que el DxM esta dirigit al procés patològic (patologia), mentre que el DxI esta dirigit a 

la persona o grup de persones (pacient). 

DxI: és la resposta de la persona, família o comunitat davant processos vitals o problemes de salut reals o potencials.  

El 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. Estructura d’un DxI: 

 Etiqueta diagnòstica o problema.  

 Factor/s relacionat/s 

 Manifestacions (només per DxI real). 

 Àrea de dependència (AD). 

Exemple: 

 DxI: Restrenyiment.  

 FR: Baixa ingesta de fruita, verdura i aigua.  

 M: deposició cada 4 dies, evacuació dolorosa.  

 AD: Força psíquica / Motivació. 

Restrenyiment RA baixa ingesta de fruita, verdura i aigua MP una deposició cada 4 dies, evacuació dolorosa. 
 

3. Definir objectius → Què volem aconseguir? 

Representa la meta on es pretén arribar un cop implementades les activitats escollides en el pla de cures. Té que ser 

un objectiu REAL i EVALUABLE, que s’aconsegueix en un temps no determinat. La infermera s’encarrega de ajudar al 

pacient a aconseguir aquests objectius.  

Subjecte + verb + temps + manera i mesura 

 Subjecte: pacient, família...  

 Verb: en futur, objectiu i avaluable. 

 Temps.  

 Manera i mesura: opcionals. 

A l’hora de formular els objectius cal tenir present les AD que s’han detectat (coneixements, força, voluntat...). 
 

4. Identificar la intervenció infermera → Quina estratègia utilitzarem?  

Descriu de forma global l’actuació que es realitzarà → TRACTAMENT INFERMER  

 Prevenció de la infecció.  

 Mediació de conflictes. 

 Maneig del dolor. 

 Foment de l’exercici. 

 Assessorament dietètic. 

 Promoció d’estils de vida saludables.  
 

 

 

 

 



5. Definir les activitats (estan relacionades amb la intervenció)  

Les activitats han d’incloure els següents elements:  

 Subjecte: qui ha de fer-ho (infermera, persona, cuidador). 

 Verb d’acció 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.  

A l’hora de seleccionar-les cal tenir present l’àrea o àrees de dependència identificades. Exemples:  

 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 

Accions delegades per altres professionals com mèdics, fisioterapeutes...  

ÀREA D’ACTUACIÓ INTERDISCIPLINAR O DE COL·LABORACIÓ 

 Aplicació del tractament prescrit i suport.  

 Mesures de prevenció de complicacions.  

 Control i detecció precoç de complicacions.  

Responsable de les seves accions però no del resultat final del problema  (variables fora àmbit de competència 

infermera). 

Situació mèdica de la persona 
Diagnòstic mèdic, proves diagnòstiques, tractament mèdic 

↓↓ 
1. Formular PC / CP 

↓ 
2. Definir objectius 

↓ 
3. Concretar activitats 

1. Formular PC / CP 

 Problemes de col·laboració (PC): situacions fisiopatologiques i, per tant, s’associen amb un trastorn de la salut.  

 Complicacions Potencials (CP) o problema potencial: no són les malalties ni Dx mèdics, sinó aquells problemes que 

la infermera pot tractar dintre de la seva àrea de competència. No poden tractar-se / abordar-se independentment. 

Existeix la GPC (guia de practiques clíniques) que ens indica les diferents complicacions potencials que es poden 

presentar i els diferents protocols que s’han de dur a terme front aquestes CP, els quals estan vinculats a:  

- Malaltia o trastorn de la salut  

- Proves o procediments terapèutics  

- Tractament  

Objectius dels protocols: 

- Prevenir que es produeixin aquestes CP. 

- Detectar de manera precoç els diferents signes i símptomes. 
 

2. Definir objectius  

CP: tracten sobre la prevenció 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.  
 

 

 

PROTOCOLS GPC 



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 infermer  

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 

INFECCIÓ  

Estat patològic que apareix com a resultat de la invasió i proliferació de microorganismes al cos.  

 

 

TIPUS D’INFECCIONS – SIGNES I SÍMPTOMES 
 

INFECCIÓ LOCALITZADA INFECCIÓ GENERALITZADA 

Afecta zona concreta /òrgan específic de l’hoste. Invasió i multiplicació de gèrmens procedents d’un òrgan o  

teixit produint una alteració multisistèmica (amb afectació de 

tot organisme). 

 Dolor o molèsties a la palpació o amb el moviment.  

 Inflamació o edema. 

 Caloe palpable a l'àrea afectada. 

 Envermelliment. 

 Pèrdua de la funció de la part del cos afectada. 

 Fluctuació de pus a la compressió. 

 SIRS  (Síndrome de la resposta sistèmica inflamatòria) degut 

a diferents patologies (procés inflamatori): la  persona 

presenta 2 o + dels següents criteris:  

- Temperatura +38°C o –36°C  

- FC:  +90 batecs/minut  

- FR: +20 rpm  

- PaCO2: –32mm Hg  

- Recompte leucòcits: + 12,000/mm
3
 , –4,000/mm

3
 o – 10% 

cèl·lules immadures  

 Altres signes: calfreds, sudoració, malestar general, astenia, 

debilitat, artràlgies, mialgies, anorèxia, nàusees, vòmits, 

diarrees, adenopaties...  

AGENT INFECCIÓS  

RESERVORI  

• Animat 

• Inanimat (aigua, 
terra…) 

PORTA DE  SORTIDA  

•Secrecions  

•Excrecions  

•Pell  

•Gotes  

MODE DE 
TRANSMISSIÓ  

•  Exògena: contacte 
directe/indirecte  

•Endògena  

PORTA D’ENTRADA  

•Conducte gastrointestinal  

•Conducte genitourinari  

•Víes respiratories  

•Ferides a la pell  

HOSTE SUSCEPTIBLE  

•Inmunosupressió  

•Diabetis  

•Cirurgia  

•Cremades  

•Edat  

CADENA EPIDEMIOLÒGICA  

 



INFECCIÓ 

•Microorganisme 
invaeix un hoste 
sa. 

SIRS 

•La aparició de 
signes i 
símptomes, ens 
fa sospitar de la 
aparició de una 
malaltia (sepsis).   

SEPSIS 

•INFECCIÓ + SIRS 
Cultiu de 
microorganisme, 
per comprovar 
que existeix una 
malatia.  

SEPSIS GREU 

•SEPSIS + DANY 
ORGÀNIC           
La malaltia pot 
agreujar-se i 
produir un dany 
orgànic.  

SHOCK SEPTIC 

•SEPSIS SEVERA + 
HIPOTENSIÓ 

 

1. VALORACIÓ DEL MALALT AMB INFECCIÓ 

2. Recollida de dades: anamnesi (entrevista). 

 Antecedents patològics.  

 Contactes directes amb persones infectades.  

 Exposicions ambientals (picadures d’insectes).  

 Viatges recents a països endèmics.  

 Vacunes rebudes. 

 Tractament amb atb o corticoides.  

 Contactes sexuals.  

 Professió.  

 Clínica específica. 

  FR, FC i PA. 

3. Exploració física: inspecció, palpació, percussió, auscultació...  

4. Mètodes complementaris de diagnòstic: 

 Cultius  SEMPRE ESTÈRIL!!!! 

- 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 

 Objectius: 

- Destruir els microorganismes o frenar el creixement. 

- Millorar l’estat general del pacient.  

 Tipus:  

FARMACOLÒGIC 

A. Antibiòtics  

B. Antivírics  

C. Antifúngics o antimicòtics  

QUIRÚRGIC 

Esbridament d’abscesos i col·leccions de pus encapsulades.  

Rentats i drenatge.  

 

 

A. Tractament antibiòtic  

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 o bacteri.  

- Bacteriostàtic: impedeix la reproducció o proliferació de les bactèries frenant el creixement. La destrucció la 

realitzen els mecanismes defensius de la persona infectada.  

 Empírics, ampli espectre.  

 Elecció d’atb depèn:  

- Antibiograma: tipus microorganisme, sensibilitat.  

- Diagnòstic: gravetat.   

- Resistències.  

- Al·lèrgies. 

- Toxicitat. 

- Cost. 



 Normes d’administració antibioterapia:  

- Esbrinar al·lèrgies prèvies.  

-  Iniciar tto. atb SEMPRE DESPRÉS de realitzar cultius.  

- 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.  

B. Tractament antivíric  

Tractament de les infeccions causades per virus en malalts immunodeprimits. S’utilitza antivírics: 

  Aciclovir: herpes simple i zoster. 

  Ganciclovir: citomegalovirus (CMV). 

Efectes secundaris: nefrotòxics.  

C. Tractament antifúngic o antimicòtic  

Tractament de les infeccions causades per fongs. S’utilitza antifúngics o antimicòtics:  

 Imidazols (fluconazol, voriconazol, miconazol...). 

 Nistatina (micostatin). 

 Anfotericina B (infeccions fúngiques greus). 

 

CURES INFERMERES DE LA PERSONA AMB INFECCIÓ 

1. Ajuda a la ventilació. Millorar l’eficàcia de la ventilació pulmonar.  

2. Aconseguir un estat nutricional adequat. Maneig de líquids i electròlits.  

3. Controlar l’eliminació renal i digestiva. Maneig de la diarrea.  

4. Normalitzar la temperatura corporal.  

Ajuda a la ventilació. Millorar l’eficàcia de la ventilació pulmonar  

 Capçal aixecat 45º.  

 Oxigenoteràpia sempre amb humidificació. 

 Mantenir via aèria permeable: aspiració secrecions, nebulitzacions.  

 Observar signes fatiga muscular respiratòria. 

 Ajuda a la ventilació. Millorar l’eficàcia de la ventilació pulmonar. 

 Fisioteràpia respiratòria.  

- Drenatge postural de secrecions.  

- Ensenyar exercicis de respiracions profundes.  

- Fomentar tos i expectoració. Utilització incentivador inspiratori.  

 Higiene oral amb clorhexidina.  

 Prevenir broncoaspiracions. 

 Evitar sondes nasogàstriques. 

 Fomentar sedestació i deambulació.  

Aconseguir estat nutricional adequat. Maneig de líquids i electròlits. 

 Valorar signes de deshidratació.  

 Control de pes.  

 Administrar líquid per via oral o parenteral (2-3L/dia si no contraindicació). Grans pèrdues per taquipnea i sudoració.  

 Fomentar ingesta. Dieta nutritiva. Evitar picants.  

 Promoure / realitzar higiene bucal.  

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.  

 Monitoritzar ions en sang (hiponatrèmia, hipopotassèmia). 

 Mantenir zona perianal neta i seca.  



•Edat avançada 

•Sexe femení 

•Alteracions via urinària 

•Sonda vesical. Durada del 
sondatge 

•Cirurgia urològica. Cistoscòpia 

•Ús d’antibiòtics  

•Grau contaminació infecció  

•Tècnica quirúrgica  

•Complexitat i durada de la IQ  

•Factors predisponents del malalt: 
diabetis, obesitat, immunosupressió  

•Profilaxi atb adient  

•Entorn quirúrgic  

•Necessitat del catèter venós >72h  

•Col·locació no asèptica  

•Nº manipulacions diàries  

•Excessives claus de 3 vies  

•Catèter multillum  

•Nutrició parenteral  

•Pacients immunodeprimits  

 

•Edat >60a  

•Baix nivell consciència (GCS<9)  

•MPOC  

•Obesitat  

•Risc broncoaspiració  

•Via aèria artificial  

•Ús de sedants  

•Aspiració secreccions i VM  

INFECCIÓ 
RESPIRATÒRIA 
 PNEUMÒNIA 
NOSOCOMIAL       

CP: Sobreinfecció 
respiratòria SA...  

BACTERIÈMIA 
RELACIONADA 

AMB CATÈTER  
(BRC) PRIMÀRIA/ 

SECUNDÀRIA        
CP: Bacterièmia 

SA...  

INFECCIÓ DE 
FERIDA 

QUIRÚRGICA          
CP: Infecció ferida 

quirúrgica SA...  

INFECCIÓ 
TRACTE URINARI                 

CP: Infecció 
urinària SA...  

 Observar aspecte de la femta (color, consistència, freqüència)  

 Recollir mostra coprocultiu .  

 Dieta astringent, hiperproteïca, d’alt valor calòric  

 Avaluar medicació. Diarrea secundària a tractament.  

Normalitzar la temperatura corporal. Tractament de la febre. 

 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.  

 

INFECCIONS RELACIONADES AMB L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IRAS) 

IRAS: s’adquireixen 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 durant l’estada o després de l’alta hospitalària. 

INFECCIÓ NOSOCOMIAL O INFECCIÓ HOSPITALÀRIA 

AUGMENT DE LA MORBI – MORTALITAT  

ES PODEN PREVENIR 

Adquisició 

IATRÒGENA O CREUADA AUTÒCTONA 

Agent infecciós extern al pacient Alteració flora propi pacient 

Actes iatrogènics 

 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 a 

zones restringides…). 

 

Factors de risc  

  

 
 
 



BACTERIÈMIA 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  

a. Col·locar un catèter tan sols si està indicat. 

b. Retirar-lo el mes aviat possible. 

c. Seleccionar el catèter amb menys risc. 

d. Tenir cura l’hora d’inserir-lo i mantenir-lo.  
 

BACTERIÈMIA RELACIONADA AMB CATÈTER VENÓS PERIFÈRIC (BCVP) 
 

Als catèter curts, el 53% de les bacterièmies 

són per  S. aureus 

 52% dels pacients portaven un CVP.  

 33% dels CVP l’apòsit no estava correcte. 

 46%  dels  CVP  no s’havien  utilitzat  les  darreres 24h.  

La bacterièmia relacionada a CVP s’associa a la 

durada del catèter 

 23% dels CVP no s’havien  utilitzat. 

 23%  dels CVP no estava documentat la indicació. 

La retirada del catèter venós perifèric abans de 

les 72 h evita la majoria dels episodis de 

bacterièmia per CVP 

 12% dels pacients amb CVP presentaven flebitis.  

 6% dels pacients amb CVP presentaven extravasació (infiltració 

cutània). 
 

Cures infermeres en la col·locació i manteniment dels  CVP  

  Lloc d’inserció 

- A les EESS evitant les zones de flexió.  

- Evitar EEII  

 Rentat de mans i tècnica asèptica  

- Higiene de mans amb solució alcohòlica. 

- Guants nets o estèrils. 

 Antisèpsia de 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 del apòsit 

- Cada 72h  

- Abans de 48h si s’ha col·locat a urgències.  

 

CATÈTER VENÓS PERIFÈRIC (CVP) 

Amb una bona cura evitem problemes. Evita posar-los, treu-los aviat i mentrestant, cuida’ls adequadament  

 Higiene de mans abans d’inserir / manipular el CVP.  

 Utilitzeu preparacions de clorhexidina per l'asèpsia de la pell abans de la inserció.  

 Desinfecteu els connectors abans d’accedir-hi. 

 Valoreu si el CVP encara és necessari. 

 Retireu el CVP immediatament si inflamació o extravasació.  

 Reviseu que l’apòsit estigui intacte. 

 Durada del catèter = CANVI: 

- Catèter curt inserits a urgències: – 48h.  

- Catèter curt inserits a plantes: – 72h.  

 
 



1. HIGIENE DE 
MANS  

2. EQUIPS 
PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL (EPI)  

3. PREVENCIÓ 
EXPOSICIONS 
ACCIDENTALS  

4. PRÀCTICA 
SEGURA 

INJECCIONS  

5. PRÀCTIQUES 
SEGURES PUNCIONS 

LUMBARS  

6. HIGIENE 
RESPIRATÒRIA  

BACTERIÈMIA RELACIONADA AMB CATÈTER VENÓS CENTRAL (BCVC) 

Mesures “bundles” per reduir la incidència: 
 

 

 

Maneig CVC 

 Higiene adequada de mans. 

 Desinfecció de la pell amb clorhexidina. 

 Mesures de barrera total durant la inserció. 

 Preferència de localització: subclàvia. 

 Retirada de CVC innecessaris. 

 

 

PSI 

 Avaluar la cultura de seguretat. 

 Formació en seguretat del pacient. 

 Identificar errors en la practica habitual. 

 Establir enllaços amb la direcció.  

 Aprendre dels errors.  

 

Cures infermeres en la col·locació i manteniment dels cvc  

 Lloc d’inserció: 

- Vena 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.  

 Antisèpsia de 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.  

- Canvi c/7 dies.  

 RECANVI CATÈTER: no cal canviar-los de rutina. 
 

CATÈTER VENÓS CENTRAL O  CENTRAL D’INSERCIÓ PERIFÈRICA (CVC) 

Amb una bona cura evitem problemes . Evita posar-los, treu-los aviat i mentrestant, cuida’ls adequadament  

 Higiene de mans abans de manipular el catèter.  

 Màximes mesures de barrera per a la inserció (bata, guants estèrils, màscara, casquet, talles grans). 

 Utilitzeu preparacions de clorhexidina per l'asèpsia de la pell. 

 Desinfecteu el connector abans d’accedir-hi.  

 Reviseu diàriament la necessitat de catèter.  

 Assegureu que l'apòsit està correctament col·locat. 

 

MESURES PER A LA PREVENCIÓ 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. 

 



PRECAUCIONS ESTÀNDARDS (6) 

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.  
 

1. Higiene de mans  

La higiene de les mans és la mesura més important per evitar la 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  

Moments higiene de mans : 

 Moment 1: abans del contacte amb el pacient.  

 Moment 2: abans de realitzar una tasca asèptica.  

 Moment 3: després del risc d’exposició a fluids corporals.  

 Moment 4: després del contacte amb el pacient.  

 Moment 5: després del contacte amb l’entorn del pacient.  
 

2. Utilització 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: quan es tingui contacte amb sang o fluids corporals, secrecions, excrecions o material contaminat, 

membranes mucoses, pell no íntegra.  

- Canvi entre malalts. 

- Canvi entre procediments al mateix malalt. 

 Mascareta quirúrgica: en cas de perill d’inhalació o esquitxos i en aïllaments per gotes.  

 Protector respiratori de partícules (FP2, FP3): en aïllaments per aire. 

 Davantal impermeable: per fer la higiene diària o ajudar al pacient a rentar-se i canviar la roba del llit.  

 Bata: en cas de risc d’esquitxades. Treure’s la bata abans de sortir de l’habitació. No reutilitzar-la.  

 Protector ocular: en cas de previsió d’esquitxades de sang o fluids o risc d’inhalació de partícules líquides i sòlides 

(ex. preparació citostàtics). 
 

4.Mesures d’higiene respiratòria  

5.Pràctiques segures en les injeccions  

6.Pràctiques segures per a les puncions lumbars.(mascareta)  

 

Prevenció exposicions accidentals a sang i fluids orgànics  

Durant la utilització de 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. 

 

 



MESURES PRINCIPALS D’ASÈPSIA ANTISÈPSIA 

RENTAT DE MANS 

1. RENTAT DE MANS HIGIÈNIC 

 Objectiu 

Eliminar la brutícia, matèria orgànica i flora transitòria de les mans (adquirida per contacte amb altres persones o 

l’entorn). 

 Material 

- Aigua corrent. 

- Sabó líquid en dispensador d’un sol ús i amb dosificador. 

- Tovalloles de paper d’un sol ús.  

 Procediment 

- Traieu-vos les joies. 

- Mulleu les mans i els canells en abundància.  

- Apliqueu sabó i fregueu durant un mínim de 1 tota la superfície de les mans i els dits. 

 

 
- Esbandiu el sabó amb aigua abundant. 

- Eixugueu-vos amb una tovallola de paper d’un sol ús. 

- Feu servir la tovallola de paper per tancar l’aixeta. 

 Indicacions 

- En començar i acabar la jornada laboral. 

- Abans i després d’activitats de la vida quotidiana (menjar, mocar-se, esternudar, fes ús del WC...). 

- Abans i després del contacte amb cada pacient. 

- Entre 2 procediments diferents en el mateix pacient. 

- Després del contacte amb sang, qualsevol fluid corporal, secrecions, membranes mucoses o pell no íntegre, 

encara que s’hagin dut guants. 

- Abans i després de preparar i administrar medicació. 

- Després del contacte amb qualsevol objecte contaminat. 

- Abans i després de fer servir els guants. 

 

 

 

 



2. RENTAT DE MANS ANTISÈPTIC 

 Material 

- Aigua corrent. 

- Sabó antisèptic: povidona, clorhexidina. 

- Gases estèrils. 

 Temps 

De 1 a 2 minuts. 

 Indicacions 

- Abans de realitzar procediments invasius que requereixen d’una tècnica estèril, però no d’un procediment 

quirúrgic (inserció de catèters, sondatge vesical...). 

- En sortir de l’habitació de malalts amb precaucions d’aïllament, malats sèptics o potencialment colonitzats amb 

microorganismes epidemiològicament virulents. 

- Abans de la realització d’hemocultius. 

- Abans de manipular catèters venosos centrals i nutrició parenteral. 

- Abans de la cura de ferides. 

- Abans d’atendre pacients amb neutropènia severa o altres formes de depressió immunològica. 

3. RENTAT DE MANS QUIRÚRGIC  

 Material 

- Aigua corrent. 

- Sabó antisèptic: povidona, clorhexidina 

- Raspall: fricció mecànica. 

- Palet d’ungles: fricció mecànica. 

- Gases estèrils. 

 Temps 

De 2 a 6 minuts. 

 Indicacions 

Abans d’una intervenció quirúrgica (material i equip estèril). 

 

ANTISÈPSIA DE MANS PER FRICCIÓ AMB PREPARATS DE BASE 

ALCOHÒLICA 

UTILITZACIÓ DE GEL ALCOHÒLIC 

La utilització del gel alcohòlic substitueix el rentat de mans higiènic i 

antisèptic quan les mans no estan visiblement brutes. 

Avantatges 

 És possible utilitzar-lo en el punt d’atenció. 

 Més ràpid. 

 Més eficaç. 

 Millor tolerància cutània. 

Utilització del gel alcohòlic 

 Friccionar-se les mans i els canells fins que el producte s’assequi 

totalment   (3ml = 2 pulsacions). 

 No assecar amb gasses ni amb paper. Deixar a l’aire. 

 Això només requereix 30 segons.  

 

 



Conducta 
del dolor 

Patiment 

Dolor  

Nocicepció  

TEMA 3. CURA DE LA PERSONA AMB DOLOR 
 

DOLOR 

El dolor és juntament amb la mort l'experiència humana 

millor compartida: cap privilegiat reivindica la seva 

ignorància o es vanaglòria de conèixer-la millor que 

qualsevol. 

Dolor: experiència sensorial i emocional desagradable 

associada a emocional desagradable associada a una lesió 

hística present o potencial, o una lesió hística present o 

potencial,  o descrita en termes de l'esmentada lesió. 

descrita en termes de l'esmentada lesió.  
 

EXPERIÈNCIA DOLOROSA  

Nocicepció: dimensió fisiològica de l’impuls nerviós. 

Dolor: dimensió sensitiu – discriminativa.  

Sofriment: dimensió emotiu – afectiva.  

Conducta del dolor: expressions facials i orals. 

Consideracions a l’hora de valorar l’experiència dolorosa: 

• Influència dimensions.  

• Articulació de les dimensions.  

Per identificar un quadre dolorós cal tenir en compte les persones amb trastorns o persones incapaces de               

comunicar-se, com nadons, autistes i persones velles.  
 

DOLOR ≠ LESIÓ 

• Dolor amb lesió: dolor amb nocicepció  sofriment a causa de una ferida. 

• Dolor sense lesió: pot haver-hi dolor sense haver-hi nocicepció  sofriment per la mort d’un familiar. 

• Lesió sense dolor: no hi ha dolor tot i que hi ha un estímul dolorós.  

- Analgèsia congènita: pacients que no senten dolor.  

- Analgèsia episòdica: en el moment de la lesió no hi ha dolor però al cap del temps començar el dolor.   

• Dolor desproporcionat a la severitat de la lesió. 

• Dolor després de la curació de la lesió: després de la curació de una cremada.  

 

CLASSIFICACIONS DEL DOLOR  

Dolor físic vs dolor “psicogen”  

1. "Dolor psicogen": 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.  

2. Dolor físic 

• Segons la causa  

- Nociceptiu: impuls nerviós que es genera normalment a causa del dolor.  

o Somàtic: dolor múscul esquelètic.   

o Visceral: dolor d’un òrgan intern.  

- Neuropàtic: resposta del sistema nerviós anormal. Un mecanisme de transport del dolor casi indescriptible.   

• Segons el curs  

- Continu: present durant tot el dia.  

- Episòdic: present en un moment concret.  

o Incidental: dolor que apareix al realitzar una acció mecànica.    

o Intermitent: es impredictible i apareix de manera aleatòria al llarg del dia. 

o Crisi de dolor: dolor present al llarg del dia, però en algun moment el dolor es major (fàrmac de rescat).   

• Segons la durada  

- Agut. 

- Crònic.  

Experiència dolorosa 
Model del dolor de Loeser 



Classificació del dolor de la IASP  

• Regió dolorosa: localització corporal del dolor.   

• Òrgan o sistema implicat.  

• Característiques temporals.  

• Intensitat percebuda.  

• Etiologia.  

 

Totes aquestes classificacions des de la besant més biomèdica 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 projectes i de futur.  

Perspectiva infermera: parteix d’una visió més àmplia i considera de forma conjunta el dolor i la seva repercussió en la 

persona que el pateix.  

Com l afecta a l hora de fer-se la higiene? 

Pot anar a comprar? Pot cuidar els fills/pares? 

En què el limita el dolor? 
 

CONCEPTES 

• Mesura del dolor: quantitat de dolor. Es important tenir en compte la escala de dolor ja que es tracta de una mesura 

que permet observar la situació prèvia al tractament de dolor i la situació posterior.   

• Valoració del dolor: valoració global, però no tan sols de la quantitat, com,  quan i perquè sinó també la valoració 

dels diferents factors quotidians que pot influir en la aparició del dolor.  

Escales per a la mesura del dolor 

Registre diari de l'evolució del dolor 
 

VALORACIÓ DEL DOLOR  

Dades subjectives: Sensacions referides pel pacient  

 ON LIFA 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 alleugen el dolor: calor, descans, postures...  

 Signes que l’acompanyen: nàusees, vòmits, sudoració...   

  Influències sobre l’estat emocional: irritabilitat, depressió, mal humor...  

 Influències sobre l’estil de vida: patró de la son, treball, oci, relacions familiars...   

 

CONSEQÜÈNCIES 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,  respiratoris, cardíacs.  

• Augment de la morbilitat.  

 

TRACTAMENT MÈDIC DEL DOLOR  

1. Farmacològic  

• Analgèsics  

- AINEs.  

- Opiacis menors.  

- Opiacis majors.  

• Fàrmacs coadjuvants: fàrmacs que s’administren paral·lels al procés patològic.   

Efectes adversos tractament farmacològic.  

Principis clau en el tractament farmacològic del dolor, pautat per un metge però pot se discutit amb els infermers. 



•  Individualitzar el tractament  

-  Fàrmac  

- Via d'administració  

• Optimitzar l'administració: tenir un enfocament 

preventiu.  

- Dolor continuat.  

- Dolor esporàdic. 
 

ALTRE TRACTAMENT MÈDIC DEL DOLOR  

2. Bloqueigs nerviosos: quan es realitzen intervencions quirúrgiques.   

3. Ionoforesis: introducció de ions de diverses substancies a l’interior dels òrgans.    

4. Radioteràpia: radiacions que eliminen cèl·lules de tot tipus sense diferenciació de cèl·lules dolentes amb sanes. 

Redueix el dolor tot i que la metàstasi no s’aturi, així s’aconsegueix millorar la seva qualitat de vida.  

5. Unitats o clíniques del dolor: equip mèdic – infermer – pacient contra el dolor. Tot i això, no sempre s’aconsegueix 

contraure el dolor.   
 

TRACTAMENT NO INVASIU DEL DOLOR  

1. Rehabilitació.  

2. Estimulació cutània.  

3. Distracció Relaxació.  

4. Visualització.  

5. Teràpies complementàries.  

6. Psicoteràpia.  

7. Mesures ambientals.  

8. Associacions de malalts o participació en grups d'ajuda.  
 

TRACTAMENT INFERMER A LA PERSONA AMB DOLOR 

Intervenció 

• Maneig de la nutrició (NIC 1100) 

La gana pot veure's afectada per múltiples factors a part dels efectes devastadors del dolor crònic no alleugerit  

sobre l'aparell digestiu. Caldrà seleccionar activitats dirigides a reduir o eliminar: 

- Pèrdua de gana.  

- Nàusees o sensació nauseosa.  

- Mal sabor de boca o alteracions del gust.  

• Foment de l'exercici (NIC 0200)  

El dolor pot provocar:  

- Alteració en la mobilitat.  

- Disminució de l’activitat física.  

Pot requerir ajuda per dur a terme algunes o totes les activitats de la vida diària. Si no hi ha contraindicació mèdica 

expressa, cal:  

- Planificar un cert grau d'exercici diari (suau i continuat).  

- Seleccionar en cada cas les activitats dirigides millorar la mobilitat.  

• Millorar el son (NIC 1850)  

Altres intervencions infermeres front el dolor  

El dolor pot provocar disconfort, alteracions del descans i del patró del son tant per defecte (insomni) com per excés 

(somnolència).  

- Aplicació fred – calor.  

- Tècniques distracció.  

- Massatge.  

És necessari seleccionar activitats dirigides a ajudar a la persona a millorar o eliminar -. . .  

- Maneig ambiental: confort. 

- L'insomni.  

- La somnolència.  

DOLOR LEVE DOLOR MODERADO DOLOR SEVERO 

No opioides 

± Coadyuvantes 

Opioides menores 

± No opioides  

± Coadyuvantes 

Opioides mayores  

± No opioides 

± Coadyuvantes 

Escala analgésica de la OMS 



TEMA 4. CURA DE LA PERSONA AMB FERIDES 
 
DEFINICIONS  

 Traumatismes: resultat de les lesions produïdes per agents externs sobre el nostre organisme, afectant a teixits, 

òrgans i sistemes. Els agents externs poden ser de tipus:  

- Mecànic: energia mecànica.  

- Físic: fred, calor, radiacions (solars), electricitat (domestica, industrial, raigs). 

- Químic: productes químics.  

 Ferida: pèrdua de la solució de continuïtat de la pell o de les mucoses. Provoca la comunicació entre l’interior i 

l’exterior del cos. Imprescindible saber el mecanisme lesional. Per determinar el tipus de tractament/ cura, es 

necessari conèixer: 

 
FERIDES  

1. Erosions  

 Afectació de la primera capa més superficial de la pell, la epidermis  

 També inclou les abrasions.  

 Recomenacions per la cura: 

- Neteja bé la ferida: evita la cicatrització lenta. 

- Treure anells per evitar una possible necrosis. 

- Evitar les ungles pintades: ens impedeix veure si la circulació de la sang es bona. 

2. Laceracions  

 Poden afectar a una o més capes de la pell.  

 Són ferides que es produeixen per esquinçament directe sobre la pell, a causa de un cop fort.  

 Afecta a diverses capes de la pell, pot arribar més enllà de la pell. 

 Si una laceració afecta a gran part de la pell, dona lloc a una avulsió.  

3. Avulsions o Scalp . 

 Laceracions molt greus. 

 Són el resultat de forces que actuen sobre la pell arrancant-la i fent que es perdin capes de la mateixa (pèrdua de 

capes de la pell). 

 Típiques dels accidents laborals amb màquines amb moviment. 

4. Penetrants o punxants  

 Ferides fetes per objectes punxants, amb forma cònica.  

 La seva gravetat vindrà ¡ determinada per la grandària de l’objecte i l’energia amb la que impacta sobre el cos:  

- Ferides per arma blanca. 

- Ferides per arma de foc: bala crea un orifici d’entrada i sortida. 

o No surt: difícil de determinar les estructures corporals danyades. 

o Surt: fàcil determinar estructures danyades. 

 Evitar treure qualsevol objecte que travessi el cos. En cas de trasllat evitar que l’objecte es metabolitzi.  

 Monitorització: vigilar l’hematòcrit, ja que la variació d’aquest ens pot informar d’algun sangrat intern.    

 

PERSONA 
FERIDA 

Alteració de 
la coagulació 

CAUSA                    
de la ferida 

Com? 

FORÇA                
de la ferida 

Amb quin 
impacte? 

AGENT                     
que ha produït 

la ferida  



RENTAR DESINFECTAR 
TAPAR 

No sempre, depèn del tipus de lesió i de la 
situació  

5. Incisions  

 Fetes amb objectes esmolats amb fil (vidre, canto de la taula...).  

 Solen tenir més superfície que profunditat (les quirúrgiques no).  

 Hi ha més extensió que profunditat, son més superficials. 

 

PROBLEMES RELACIONATS AMB LES FERIDES 

 Lesió vascular = HEMOGRAFIA/ISQUÈMIA. 

 Pèrdua de solució de continuació = INFECCIÓ. 

 Colonització bacteriana de la ferida = TETANIA. 

 Isquèmia neurològica = Pèrdua de la sensibilitat  Hipoestèsia/Parestèsia. 

 

OBJECTIU DAVANT LES COMPLICACIONS 

 Prevenció de les complicacions (hemostàsia, elevar extremitat...). 

 Detecció precoç de signes i símptomes indicatius d’aquestes complicacions. 

 

ABC DE LA CURA DE FERIDES  

 

1. Identificar tipus ferida, mecanismes acció i símptomes. Exploració: 

 Circulació vascular: control de polsos distals, compliment capil·lar i test d’Allen. 

 Motora: mobilitat, força, contracció i to muscular i exploració articular. 

 Sensitiva: Nivells sensitius en ferides profundes i membranes distals. 

2. Preparar la zona per la cura: Retirar roba, joies.  

3. Netejar ferida i bores. Rasurar quan sigui necessari.  

4. Control del sagnat.  

5. Control del dolor.  

6. Control del risc d’infecció (profilaxi antitetànica i antibiòtica).  

7. Preparar camp estèril (CP Infecció). Si la xona de la ferida no es estèril no cal preparar un cap estèril. 

8. Neteja cap enfora, de dintre cap a fora (de net a brut). Anestèsia local.  

9. Retirar cossos estranys petits.  

- Es rentarà amb aigua i raspall sabonós iodat  

- H2O2 en ferida per mossegades (animals o humanes).  

- Neteja quirúrgica (laceracions, necrosis: regularitzar vores).  

- Desinfecció amb sèrum fisiològic amb iode (4/1).  

o Tires adhesives, sutura, grapes o adherents.  

o Passades 6 hores es considera la ferida infectada i es curarà per 2ª intenció.  

o Apòsits estèrils i un embenat oclusiu.  

o Profilaxi antitetànica: VAT (vacuna antitetànica) i/o GGAT (gammaglobulina) i ATB (antibiòtic).  

- Si hemorràgia  

o Control de l’hemorràgia  

o Compressió directa o indirecta. Mai torniquet.   

o Valorar la pèrdua hemàtica: reposar les pèrdues amb sèrums  

o Valorar tipus de ferida i complicacions  

o Realitzar proves diagnòstiques  

o Avaluar la necessitat de dieta absoluta  

o Preparar al pacient per a IQ, si cal  

 

 



VACUNACIÓ ANTITETÀNICA  

Tres dosis durant la infantesa, essent l’última dosi als 14 – 15anys i 2 dosis de record: 40 anys i 65 anys.  

 NO vacunació durant la infantesa, la primovacunació en l’adult indica:  

1a dosi in situ quan es produeix la ferida.  

2a dosi al menys 4 setmanes després de la 1a i 3a dosi almenys sis mesos després de la 2a.  

 Adult amb primovacunació incompleta a la infància: cal completar la pauta de primovacunació fins a les tres dosis.  

Es donen com a vàlides les dosis administrades.  

 Dosi de record en adults, si primovacunació correcta: dues dosis de record amb un interval de 10a. entre dosis, fins 

que completin un total de cinc dosis  

 

FERIDES NO INFECTADES  

Tires adhesives i sutura  

 Ús d’anestèsia local.  

 Tires adhesives estèrils.  

 Punts de sutura.  

Grapadores de pell  

 Quan es tanca ha d’abastar totes les capes tissulars. Els espais asseguren una bona micro vascularizatció i redueixen 

el risc de necrosis  

 Mantenen aproximades les vores de la ferida. Evitant que quedi algun material al mig.  

Adherents de pell  Adherents quirúrgics  

• Principi actiu: Cianocrilato  

Temps de retirada de les sutures 

LOCALITZACIÓ TEMPS 

Cuir cabellut 7 – 10 dies 

Cara 3 – 5 dies 

Tòrax 7 – 10 dies 

Esquena 7 – 10 dies 

Abdomen 7 – 14 dies 

Membre superior 7 dies 

Membre inferior  7 – 14 dies (planta del peu) 

 

FERIDES INFECTADES O CONTAMINADES  calor, tumefacció, envermelliment i dolor  

 Neteja rigorosa de la ferida  

 Desbridament quirúrgic: treure teixit desvitalitzat = ferida a carn viva.  Friedrich: consisteix en el tall de tots els 

teixits desvitalitzats, mitjançant el bisturí fins a aconseguir unes vores netes i vitalitzades.  

 Desbridament enzimàtic  

 Valorar la necessitat de drenatge  

 Profilaxis antitetànica  

 Valorar la necessitat d’ATB  

 Immobilitzar la zona afectada s/p. 

 Recorda: una ferida contaminada es pot netejar. Una ferida infectada no es pot convertir en una ferida neta només 

amb una neteja. 

Tractament posterior  

 Afavorir la cicatrització.  

 Aportació de nutrients en la dieta.  

 Prevenir la infecció.  

 Cures de la ferida.  

 Aplicació correcta d’apòsits i embenats.  

 Recuperació de l’activitat normal.  

 Educació del pacient i familiars.  

 Reconèixer signes d’infecció.  



TIPUS DE CICATRITZACIÓ  

Cicatrització per 1ª intenció Cicatrització per 2ª intenció 

 Teixits aproximats per plans 

 Absència d’espais morts i cossos estranys  

 Curació rapida  

 Cicatriu neta de vores regulars 

 

 

 

 En ferides amb pèrdua de substàncies 

 Pèrdua important de teixits 

 No es poden aproximar les vores 

 El teixit de granulació emplena els buits 

 Cicatrització lenta 

 Cicatriu extrema de vores irregulars 

 
 

DRENATGES DE LES FERIDES 

Drenatges: dispositius que s’utilitzen per a evacuar fora de la ferida:  

 Secrecions orgàniques sèptiques  

 Sang i altres líquids orgànics  

 Gasos i aire  

Estableixen una comunicació amb l’exterior  

Es col·loquen en teixits o cavitats orgàniques  

Objectius 

 Afavorir la cicatrització. 

 Reduir el risc d’infecció  

 Aïllar el drenatge de la ferida infectada.  

 Reduir la fase exsudativa.  

Tipus 

1. Drenatges per gravetat  

 Acció de tipus mecànic per gravetat.  

 Depenen de la pressió en la cavitat.  

 Desnivell entre els dos extrems.  

 Es poden connectar a borses col·lectores:  

- Penrose  

- Tubs o sondes de silicona, làtex, polietilè...  

o Drenatge de Kher o tub en T.  

o Catèter de silastic.  

o Sonda de Foley.  

2. Drenatges d’aspiració  

 Oberts amb entrada parcial d’aire.  

 Potencien els avantatges del drenatge amb aspiració.  

 Permeten augmentar els gradients de pressió.  

 Col·locar el dispositiu de recollida per sota del punt d’inserció.  

 Redon:  

- Tancats sense entrada d’aire  

- Redueixen les cavitats creades per la IQ  

- Aspiren els exsudats ¡amb eficàcia 

 Tancat amb aspiració  

- Pleur – Evac®  



ÚLCERES PER PRESSIÓ (UPP): ETIOLOGIA, PREVENCIÓ I TRACTAMENT 

UPP: lesió de la pell i dels teixits adjacents d’origen isquèmic.  

Causes  

 Cisallament.  

 Pressió.  

 Fricció.  

Mesures preventives  

 Actuar sobre les causes  

 Actuar sobre els factors de risc associats a les UPP  

- Factors interns: Edat, immobilitat, malnutrició, nivell de consciència, factors psicològics, medicació, incontinència 

urinària i fecal, patologia afegida, pes corporal (  )...   

- Factors externs: humitat local, repòs prolongat, dispositius (sondes, catèters...), calor, forces de pressió, 

cisallament i fricció.  

 

ÍNDEX DE NORTON DE RISC D’ÚLCERES PER PRESSIÓ  

ESTAT GENERAL ESTAT MENTAL ACTIVITAT MOBILITAT INCONTINÈNCIA 

4. Bueno 4. Alerta 4. Caminant 4. Total 4. Cap 

3. Dèbil 3. Apàtic 3. Amb ajuda 3. Disminuïda 3. Ocasional 

2.Malo 2. Confús 2. Assegut 2. Molt limitada 2. Urinària 

1. Molt dolent 1. Estuporós 1. En llit 1. Immòbil 1. Doble incontinència 

 

Puntuació de 5 a 9 – risc molt alt 

Puntuació de 10 a 12 – risc alt 

Puntuació de 13 a 14 – Risc mig 

Puntuació major de 14 – risc mínim/no risc 

 

Complicacions Potencials associades a les UPP 

SA pèrdua integritat cutània  

SA isquèmia tissular  

Neteja  

 Amb moviments suaus des de l’interior a l’exterior  

 Amb gases impregnades de sèrum fisiològic  

 Amb la mínima força mecànica possible controlant la pressió i la temperatura  

 No es aconsellable la utilització rutinària d’antisèptics locals: povidona iodada, clorhexidina, aigua oxigenada, etc.  

- La citotoxicitat per als nous teixits i la seva absorció sistèmica, poden generar problemes al pacient  

 Assecat suau i meticulós de la pell circumdant, per a reduir el risc de contaminació bacteriana i eliminar possibles 

barreres a la cicatrització  

Desbridament 

a. Desbridament enzimàtic 1/3  

 El teixit necròtic en les úlceres afavoreix la infecció i impedeix la curació.  

 S’aconsegueix l'eliminació del teixits necròtics per a impedir la proliferació bacteriana i afavorir la curació de la 

úlcera sense lesionar el nou teixit de granulació  

 Amb l’aplicació tòpica d’enzimes (proteolítiques, fibrinolítiques) que indueixen la hidròlisi del teixit necròtic 

superficial i estoven l’escara  

b. Desbridament autolític 2/3  

 A través d’un apòsit oclusiu es crea un ambient humit i anòxic  

 S’afavoreix que els fagòcits junt a macròfags i enzimes proteolítiques i neutròfils presents en els fluïts, actuïn 

eliminant el material necròtic i estimulin la granulació.  

 Canvi d’apòsit freqüent.  

 

 



c. Desbridament quirúrgic 3/3  

 El desbridament més ràpid per a eliminar àrees d’escares seques adherides a plans profunds o de teixits necròtic 

humit  

 S’extreu amb bisturí i pinces, mai arrancant  

 Procediment dolorós  

 Pretén aprofundir fins a teixits sa i sagnant, no es recomana en pacients amb trastorns de la coagulació.  

 Si apareixen petites hemorràgies, s’han de controlar amb pressió directa i apòsits hemostàtics  

Estimulació de la granulació i l’epitelització  

Hi ha 2 formes de curar una úlcera: la cura seca i la cura en ambient humit i calent  

 1ª Mantenir la úlcera neta i seca per a prevenir infeccions, encara que alenteixi la cicatrització 

 2ª Apòsit de gases estèrils que s’adhereixen al llit ulceral i al retirar-les ocasionen dolor i arrastren teixit sa en 

formació  

- L’ambient humit evita la deshidratació tissular i la mort cel·lular  

- Promou l’angiogènesi  

- Estimula l’eliminació de fibrina i teixit mort  

- Permet la interacció cel·lular i de factors de creixement per a la cicatrització  

- Absorbeixen i mantenen major quantitat d'exsudat  

-   Dolor  

- Protegeix de la contaminació exterior  

-   Temps i número de cures locals  

- L'exsudat amb l'aïllament de la úlcera, es gestiona amb apòsits hidrocel·lulars combinats amb hidrogels o alginats  

 

APÒSITS  

 Acció desbridant i mantenir ambient humit  

 Inclouen nutrients per regeneració tissular  

 Contraindicats quan hi ha infecció (real o sospitada)  

 Elecció d’un apòsit: 

- Alginats  

- Apòsits hidrocel·lulars o espumes de poliuretà  

- Hidrocoloïdes  

- Hidrogels  

- Silicona  

- Carbó activat  

- Plata  

 

SENYALS D'INFECCIÓ  

LOCAL SISTÈMICA 

 Secreció purulenta, groga o verda  

 Un mal olor (diferent que teixit necròtic)  

 Envermelliment o calor al voltant de la nafra  

 Inflor al voltant de la nafra (edema)  

 Sensibilitat al tocar al voltant de la nafra  

 Eritema  

ANTIBIÒTIC LOCAL 

 Hipertèrmia, calfreds  

 Taquicàrdia 

 Confusió mental o dificultat per concentrar-se  

 Debilitat generalitzada (...)  

 

 

ANTIBIÒTIC Ev/oral 

 

TEMPS DE CURACIÓ 

Depèn del grau de profunditat de la úlcera, del estat general de salut del pacient (inclou estat nutricional) i del tipus 

de cures que li dediquem  

 Úlcera grau I: ± 2 dies a  

 Úlcera grau II: 1 – 2 setmanes  

 Úlcera grau III:  1 – 3 mesos  

 Úlcera grau IV: mesos o anys, i en alguns casos no s’aconsegueix la seva curació total  

La PREVENCIÓ és la millor acció contra les UPP  

 



CREMADES 
Classificació  

Profunditat: l’espessor de la pell afectada en la lesió  

• 1
er

 Grau o epidèrmiques  

• 2
n
 Grau superficial o dèrmica superficial  

• 2
n
 Grau profund o dèrmica profundes  

- Les que epitelitzaran espontàniament en < 15 dies   

- Les que precisaran de tractament quirúrgic  

 3
r
 Grau o subdèrmiques  

 

Característiques 

a. EPIDÈRMIQUES O DE 1
r
 GRAU  

• Eritema cutani que afecta a l’epidermis  

• Produeixen pruïja  

• Lesions no exsudatives  

• Funcions protectores de la pell intactes  

• Hiperestèsiques: dolor al contacte, fregament o pressió  

• Curació espontània en 7 dies  

• No deixen cicatriu residual  

• Causades per exposició al sol o flamarades molt breus  

b. DÈRMIQUES O DE 2
n
 GRAU SUPERFICIAL  

Característiques:  

• Afecten l’epidermis i una part de la dermis  

• Presenten flictenes  

• Són doloroses i exsudatives  

• Els fol·licles polisebacis no estan afectats  

• Amb tractament acostumen a curar en 1 o 2 setmanes  

• Causades per escaldament o flamarades  

Classificació de les cremades  

• Profunditat: dèrmiques profundes o de 2on Grau profudes  

c. 2
n
 GRAU PROFUNDES  

• Afecten a l’epidermis i dermis  

• No presenten flictenes  

• Lesió: crosta necròtica  

• Són “hipoestèsiques”. Poc doloroses  

• Els fol·licles polisebacis estan afectats en un gran nombre  

• Poden ser quirúrgiques si no epitelitzen en menys de 15 dies  

d. SUBDÈRMIQUES O DE 3
r
 GRAU  

• Afecten tota la pell i estructures subjacents  

• Lesió: escares / carbonitzacions  

• No són doloroses  

• Aspecte necròtic  

• Sempre són quirúrgiques  

• Causades per electricitat i focs  

Agent etimològic que ha causat la lesió 

• Tèrmic: flama, contacte, escalfament  

• Químic: àcids, àlcalis  

• Elèctric: alt voltatge, baix voltatge  

• Radiacions  

• Congelació  

 



Factors agreujants  

• Profunditat  

• Extensió  

• Ferides brutes  

• Cossos estranys impactats  

• Hemorràgies  

• No tractament  

 

TRACTAMENT DE LES CREMADES  

 Reduir la profunditat i el dolor de la cremada aplicant aigua o sèrum a 20º  

 Tractar el dolor i l’ansietat  

 Prevenir infeccions, deshidratació, hipotensió i la hipotèrmia  

 Profilaxi antitetànica  

 Cura de les cremades  

 Cures d’altres patologies associades  

 Valorar l’estat psíquic (por, ansietat)  

 Asèptica, de forma breu i eficaç  

 Evitar maniobres que donin dolor  

 Rentar les lesions amb sèrum fisiològic estèril a 20º  

 La pell despresa i necrosada s’ha de desbridar amb pinces i bisturí  

 Les flictenes s’han de desbridar  

 Cura amb compreses de Nitrofurazona (Furacín®) o sulfadiazina argèntica (Silvederma®) sobre l’àrea cremada cada 

24h. 

 No s’ha d’aplicar embenats circumferencials ni compressius.  

- Els dits s’han de curar per separat i cobrir total  

- Col·locar els embenats de manera que permetin mobilitat al pacient 

 Una vegada cicatritzada la cremada s’ha d’hidratar intensament amb crema base d’aloe vera, crema de caritè, oli de 

l’arbre del té i oli de rosa mosqueta  

 



TEMA 5. CURES INFERMERES A LA PERSONA DURANT EL PROCÉS QUIRÚRGIC 
 
Procés quirúrgic: 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  Operem PERSONES 

 

Objectiu infermera 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: benestar del pacient, comoditat... 

 Prevenir la infecció nosocomial en el quiròfan: tenir màximes condicions de asèpsia.  

 Prevenir les complicacions relacionades amb la IQ.  

 Fer ensenyament prequirúrgic.  

 Realitzar recolzament emocional.  

 

BLOC QUIRÚRGIC/ÀREA QUIRÚRGICA 
Bloc quirúrgic: espai físic propi de l’hospital format per un conjunt de dependències, vinculades entre sí, on es fan les 

intervencions quirúrgiques.  

La funció de la infermera comença en el bloc quirúrgic. Serà necessària una autorització, ja que s’haurà de respectar unes 

normes de circulació.  

Característiques 

 Unitat de màxima asèpsia: 

- Net: eliminar brutícies visibles amb sabó antisèptic.  

- Asèptic: eliminem microorganismes patògens naturals.  

- Estèril: eliminar tot microorganisme viu patogen i no patogen.  

- Sense pols.  

 Comunicada amb altres serveis  

 Propera a les unitats de reanimació.  

 Gran avenç tecnològic. Quiròfan intel·ligent  

 

ESTRUCTURA DEL BLOC QUIRÚRGIC  

1. 2. 

Zona neta Zona estèril  Zona bruta 

 Vestuari: pijama de quiròfan + barret 

+ mascareta 

 Magatzem  

 Farmàcia  

 Sala per descansar  

 Passadís net  

 Despatx  

 Quiròfan: lloc on es duu a terme la 

intervenció quirúrgica. Taula 

quiròfan.  

 S. Rentat mans  

 

 Passadís brut  

 Sala neteja  

 Subcentral esterilització  

Instrumental brut el TREIEM al 

passadís brut. NO sortim al passadís 

brut  Norma de circulació 

 

 

 

 

PERSONA REACCIONS PSICOSOMÀTIQUES IQ 



Característiques 

 Sistema ventilació propi:  

- Corrent d’aire fred: amb la calor els microorganismes proliferarien. 

- Pressió positiva interna: al obrir-se la porta, l’aire de l’interior surt evitant l’entrada al quiròfan de microorganismes.  

- Filtres Hepa: coladors capaços de remoure tot l’aire del quiròfan per filtrar-lo i purificar-lo. Capaços de contenir i filtrar 

microorganismes fins a 3 mµ. 

- Flux laminar: corrent d’aire que surt en cascada amb filtres Hepa incorporats. 

 Superfície de fàcil neteja i desinfecció: superfícies no poroses, lises i fàcils de netejar. Estructures amb rodes però molt 

poques per evitar la acumulació de pols i microorganismes. 

 Sistema electrogen independent: autonomia elèctrica durant 2h.  

 Il·luminació potent: visualització excel·lent, amés proporciona calor al pacient.  

 Subministres de gasos medicinals i buit: respirador i monitor.  

 Ben comunicada amb l’exterior: per comunicar-nos amb les diferents unitats que formen el bloc quirúrgic: banc de sang, 

laboratori, anatomia patològica, reanimació...  

Normes d’asèpsia quirúrgica   

 Respectar els circuits. Prohibit passar de zona bruta a neta.  

 Vestiment adequat (pijama, barret, polaines...).  

 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.  

 Res mòbil, metàl·lic, ni pròtesis... 

 No rasurar, nomes passar maquineta el més pròxim possible a la intervenció.  

 Protocol de Seguretat en Cirurgia: Check List  

Check List: protocol de seguretat que recull elements (llum, monitors...) 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 IQ  

 Al final de cada intervenció: neteja de sostre, terra i estructures (respirador, monitors, bombes, bisturí elèctric...). 

 Classificació de les cirurgies 

 Seguint criteri biomèdic: CGD, NCR,ORL, OFT…  

 Seguint objectiu de la cirurgia: diagnòstica, curativa, reparadora, pal·liativa i estètica.  

 Seguint criteri temporal: urgent (immediata o relativa) i programada (essencial, electiva i opcional).  

 Seguint el temps estada hospitalari (CMA).  

 

ANESTÈSIA  

Anèstesia: privació total o parcial de la sensibilitat.  

a. Anestèsia general  

Estat de narcosi, analgèsia, relaxació muscular i pèrdua de reflexos, provocada per l´administració de certes substàncies i 

amb caràcter reversible. Està basada en : hipnosis, relaxació muscular, analgèsia i la protecció neurovegetativa.  

A diferència, la SEDACIÓ és un estat que permet tenir el pacient tranquil i relaxat, mitjançant fàrmacs, però que li 

permeten respondre a estímuls.  

b. Anestèsia locoregional  

Pretén interrompre la transmissió nerviosa a un territori fent servir anestèsic local. Hi ha diferents tipus: plexular, 

raquídea, epidural, retrobulbar…  

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  

 

PROCÉS QUIRÚRGIC 
FASES PROCÉS QUIRÚRGIC 

 Preoperatori – Prequirúrgic: comença quan s´ha pres la decisió de la IQ fins que el pacient entra a quiròfan.  

 Transoperatori – Intraoperatori – Intraquirúrgic: comprèn el període des de que el pacient entra a quiròfan fins que surt 

a la Unitat de Despertar.  

 Postoperator – Postquirúrgic: comença quan el pacient arriba a la Unitat de Reanimació i acaba quan és traslladat a la 

Unitat d´Hospitalització o al domicili.  
 

PREOPERATORI – PREQUIRÚRGIC TRANSOPERATORI – INTRAOPERATORI – 

INTRAQUIRÚRGIC 

POSTOPERATOR – 

POSTQUIRÚRGIC 

Infermera de hospitalització / circulant 

Planta 

Infermera circulant / instrumentista / d’anestèsia  

Quiròfan  

Infermera de reanimació  

URPA / RPQ  

Valoració  

Intervenció / Activitat 

CP 

Intervenció / Activitat 

CP 

Intervenció / Activitat 
 

PREOPERATORI         Decisió d’IQ  Entrada a quiròfan 

Objectiu del professional infermer 

 Preparar a la persona per la IQ.         

 Prevenir possibles complicacions.  

L’entrevista preoperatòria és el procés mitjançant el qual la infermera de l’AQ recull les dades per ser incloses en l’HC i 

revisa aquelles relacionades amb la IQ. És el primer contacte entre el pacient i la Infermera.  

Aquestes dades són: 

 Consentiment informat  

 Nivell de comprensió, expectatives  

 Experiències prèvies  

 Patologia associada  

 Proves complementàries  

 Medicació actual, al·lèrgies  

 Hàbit tabàquic, alcoholisme... 

 

Gestió emocional 

 Explicar les fases del procés  

 Deixar expressar sentiments, emocions,.  

 Escolta activa  

Intervenció infermera: Recolzament emocional/ Escolta activa  

Preparació física  

 Administrar ènema (cirurgia abdominal) 

 Retirar pròtesis, joies, maquillatge...  

 Compliment període de dejuni 

 Ensenyament de Tècniques de Fisioteràpia respiratòria (tipus)  

 Ensenyament d’exercicis per millorar retorn venós i funció circulatòria perifèrica.  

 Administració de medicació prescrita (ansiolític)  

 Preparació de la pell  

 



INTRAOPERATORI       Entrada a quiròfan  Sortida de quiròfan 

Objectiu del professional infermer  

Prevenir les possibles complicacions derivades de la IQ.  

Funcions equip d’infermeria 

 Infermera circulant: Acollida i suport. Preparació del quiròfan. Col·locació del pacient. Control estat hemodinàmic. 

Prevenció de les CP.  

 Infermera instrumentista: Preparació i supervisió de l’instrumental. Preparació del quiròfan. Prevenció de les CP.  

 Infermera anestesista: Preparació del material per l’anestèsia. Prevenir les CP  

a. Infermera circulant 

 Rebuda i identificació (Preparació correcta). 

 Supervisa el correcte funcionament de quiròfan ( aparells, material...). 

 Acompanya al malalt durant tot el procés.  

 Responsable de la seguretat del malalt. Ajuda a passar a la taula quirúrgica, Ajuda en la col·locació, protegeix els punt de 

pressió, col·loca la placa de dispersió elèctrica, mitges de compressió,..  

 Màxima asèpsia en tots el procediments.  

 Prepara instrumental, material i tot el necessari per la intervenció.  

 Ajuda a fer el recompte de gases i instrumental a la infermera instrumentista  

 Recull les mostres per Anatomia Patològica i les identifica.  

 Registra totes les seves cures (full de quiròfan).  

 Manté el contacte amb la família.  

 Acompanyament a la Sala de Reanimació.  

b. Infermera instrumentista 

 Prepara i supervisa el quiròfan  

 Rentat de mans quirúrgic i vestiment estèril per muntar el camp i taules d’instrumental.  

 Responsable de l’esterilitat, de facilitar instrumental i de la seva conservació.  

 Realitza un recompte de les gases, instrumental, turundes...  

 Participació activa en la cirurgia,  

 Neteja la ferida, desinfecta i aplica apòsits. Assegura els drenatges  

 A l’acabar, recull tot per a la propera IQ.  

c. Infermera d´anestèsia  

 Comprovació del material i equip d´anestèsia  

 Preparació de medicació .  

 Ajuda en la inducció, manteniment i reversió de l’anestèsia.  

 Màxima asèpsia en totes les tècniques amb la (col·locació de vies, transfusions...)  

 Monitoritzar totes les constants vitals  

 Controla el manteniment de la temperatura corporal (escalfadors de sèrums, manta tèrmica...)  
 

INFERMERA CIRCULANT INSTRUMENTISTA D’ANESTÈSIA  

Suport emocional * * * 

Asistencia quirúrgica  * * * 
Maneig ambiental: confort *  * 
Maneig ambiental: seguretat * * * 
Maneig de sedació *  * 
Maneig de tecnologia * * * 
Monitorització de signes vitals *  * 
Maneig de mostres *   

Precaucions en hipertèrmia maligna * * * 

Precaucions quirúrgiques * * * 

Precaucions amb el làser *   

Precaucions amb el torniquets neumàtics  * *  

Precaucions en la al·lèrgia al làtex *  * 



Complicacions potencials 

La Infermera treballa sobre les següents COMPLICACIONS POTENCIALS:  

 Broncoaspiració S/A pèrdua de consciència per la inducció anestèsica.  

 Xoc anafilàctic S/A l’administració de fàrmacs.  

 Hipòxia S/A l’obstrucció de la via aèria, depressió respiratòria, broncoespasme.  

 Hipotèrmia S/A ambient fred, exposició de vísceres, seroteràpia freda.  

 Hipertèrmia maligna S/A fàrmacs anestèsics.  

 Trombosi de la microcirculació S/A sobreactivació de l’hemostàsia.  

 

POSTOPERATORI      Sortida de quiròfan  Arribada a planta o alta domiciliària  

Objectiu dels professionals infermers 

Prevenir les possibles complicacions  

Reanimació postquirúrgica (RPQ)  

Unitat de reanimació postanestèsica (URPA)  

Complicacions potencials 

 Hipòxia / Hipercàpnia S/A hipoventilació, desequilibri en la ventilació, deteriorament del nivell de consciència.  

 Broncoaspiració S/A deteriorament del nivell de consciència.  

 Hemorràgia/ Xoc hemorràgic S/A incisió quirúrgica, pèrdues hemàtiques durant la IQ.  

 Trombosis venosa profunda S/A immobilització.  

 Xoc anafilàctic S/A administració de fàrmacs.  

 Infecció S/A ferida quirúrgica, drenatges, catèter vascular.  

 Hipotèrmia S/A exposició ambient fred.  

Funcions professional infermer  

Activitats infermeres per a la prevenció i detecció precoç de les complicacions:  

• Control de l’estat consciència (Glasgow, riscos...).  

• Control de la funció respiratòria i manteniment de la via aèria permeable (monitorització, posició, O2...). 

• Control de la funció cardiovascular (riscos, estat hemodinàmic...).  

• Control del dolor postoperatori (valoració, medició, administració analgèsia i efectivitat, tipus cirurgia,...)  

• Foment del benestar físic (malestar gàstric, SNG,...)  

• Control temperatura (Hipotèrmia, mantes elèctriques, hipertèrmia – Infecció)  

L’alta en aquesta fase la prescriu el Metge anestesista. Criteris d’alta són:  

 Estar despert  

 Constants vitals estables.  

 Dolor controlat  

El test ALDRETE és una valoració prèvia a ser donat d’alta cap a la unitat d’hospitalització o al domicili. 



TEMA 6. CURA DE LA PERSONA AMB CÀNCER 
 

 Concepte càncer associat a mal incurable però, afortunadament, els avenços han fet que avui sigui una malaltia 

crònica amb recidives  

 Es pot prevenir i curar, si bé hi ha una proporció de càncers que són mortals  

 L’abordatge clínic va des de la fisiopatologia fins les repercussions personals, familiars, professionals, laborals i 

socials  

 L’augment a nivell mundial està associat, en el primer món, a l’augment de l’esperança de vida i l’estil de vida  

 Representa, en el nostre entorn, la 1a causa de mort en els homes i la segona en les dones  

 Els més freqüents són el càncer de pulmó, pròstata i colorectal en els homes, i càncer de mama i el colorectal, en les 

dones  

 En el tercer mon la morbi-mortalitat és molt superior a la occidental pels dèficits higiènics, nutricionals, d’estructura 

i cobertura sanitària  

Els professionals, les organitzacions i els governs lluiten amb:  

• Investigació  

• Prevenció a tota la població  

• Detecció precoç  

• Tractament curatiu  

• Tractament pal·liatiu  

• Suport al pacient i família  

 

MESURES PREVENTIVES  

Es pot prevenir en més d’un 50%, si s’eviten factors de risc associats  

Primària: identificació dels agents que provoquen càncer i eliminació, si es possible  

Secundària: detecció precoç del càncer, als inicis, en moltes ocasions abans de que comenci a donar simptomatologia  

La intervenció infermera procura la promoció de la salut i prevenció de la malaltia fent educació en tots el àmbits 

 

FACTORS DE RISC ASSOCIATS AL CÀNCER 

1. Tabaquisme  

El tabac és lesiu i cancerigen (pulmó, orals, laringe, faringe, esòfag, pàncreas, bufeta urinària i ronyó), i causant de 

patologies cardíaques, vasculars respiratòries (MPOC) que ocasiones morts prematures  

Les variables que condicionen l’aparició d’aquestes lesions són:  

 Anys de consum  

 Edat d’inici (sobretot en l’adolescència)  

 Quantitat de cigarretes per dia (>20-30 c. pateixen de 10-20 veg. més risc de càncer)  

 Tipus de tabac consumit  

 Ser fumador passiu  

Fins i tot les exposicions moderades al fum de tabac, incrementen el risc de patir càncer, així com els fumadors passius 

2. Alcoholisme  

Incrementa el risc de càncer oral, laringe, esòfag, estómac, fetge i mama  

Més de 14 mesures de beguda alcohòlica per setmana en els homes i 7 en les dones, és la quantitat que representa un 

risc (1 mesura= cervesa 250cc)  

3. Obesitat  

Augmenta el risc de patir càncer i malalties cardiovasculars i diabetis  

 Prevalent en dones de nivell baix socioeconòmic i associat a un consum d’anticonceptius, analgèsics, 

antimigranyosos, ansiolítics i antidepressius  

4. Estil de vida sedentària  

La manca d’exercici físic està associat a problemes físics (sobrepès, dolors articulars i musculars, problemes cardíacs i 

vasculars, endocrins i trastorns digestius) i psíquics  

Fer exercici (caminar 30’ diaris a pas àgil) redueix el risc de patir càncer de còlon i mama Dieta rica en greixos i sucres i 

pobra en vegetals i fibra  

5. Dieta rica en greixos i sucres, i pobre en vegetals i fibra 

Determinats trastorns alimentaris s’associen a l’aparició de càncer de còlon, mama, pulmó, estómac, pròstata, esòfag i 

pàncreas, així com malalties cardiovasculars i endocrinològiques  

 



Recomanacions  

 Risc associat al consum elevat de carn vermella i greix animal  

 Risc associat al consum de nitrosamines, presents en embotits i fumats  

 Risc citoprotector dels vegetals i la fruita fresca 

6. Treballar en un entorn laboral desprotegit front elements carcinògens  

Per evitar la contaminació a les persones i a l’ambient, la legislació regula les indústries (químiques, automobilístiques, 

nuclears..)  

Obliga a prendre mesures de protecció i revisions periòdiques als treballadors per detecció precoç  

Cancerígens: Crom, níquel, cobalt, asbest, plom, arsènic, mercuri , hidrocarburs aromàtics i radiacions ionitzants o 

fugues nuclears  

S’ha de contemplar el tipus de substància, quantitat de dosi rebuda i temps d’exposició  

7. Exposició solar sense protecció i/o en excés  

El 80% de càncers de pell es poden prevenir  

L’exposició sense protecció ocasiona cremades, envelliment de la pell i arrugues predisposats de càncer de pell  

Més prevalent en edats avançades, i en pells molt blanques (sensibles a les radiacions ultraviolades) que tenen 

dificultat per bronzejar-se i facilitat per cremar-se  

Recomanacions 

 Evitar exposicions entre les 12-16 hores  

 Fotoprotector adequat  

 Hidratació tòpica diària 

8. Virus carcinògens  

Provoquen infeccions que poden esdevenir càncers, els més evidents (virus papiloma humà: càncer de coll uterí i virus 

hepatitis B: càncer de fetge)  

La prevenció es realitza amb vacunacions:  

VPH a nenes 11-12 anys  

VHB a tota la població sobretot sanitaris i cossos de seguretat  

 

CODI EUROPEU CONTRA EL CÀNCER 

• No fumar  

• Evitar excés de pes  

• Fer exercici físic regularment  

• Consumir fruites i verdures fresques diàriament  

• Moderar consum d’alcohol  

• Evitar exposició excessiva al sol  

• Respectar normes i mesures de seguretat amb els 

cancerígens  

• Programes de detecció precoç  

• Vacunació dels virus que es relacionen amb el càncer  

 

CONSULTAR A L’EQUIP SANITARI SI ES DETECTA 

• Nòduls  

• Dolors persistents sense focus aparent  

• Dificultat cicatrització  

• Pigues que canvien de color, mida i forma  

• Sagnats sense causa  

• Tos i/o afonia persistent  

• Pèrdua de pes injustificada…  

 

PROGRAMES DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER  

Es pretén identificar de forma ràpida i segura un càncer incipient fent un cribatge de les persones no afectades per 

identificar el càncer en la fase preinicial o inicial, i això redueix la mortalitat  

La detecció precoç junt amb la prevenció són les eines més efectives enfront del càncer 

1. Cribratge de càncer de mama: mamografia  

 El més freqüent en les dones catalanes (30% de tots els tumors)  

 Les estratègies de prevenció primària no són efectives, en canvi, la detecció precoç en dones de 45 – 69 a (cada 2 a)  

 L’autoexploració es recomana en dones de < 45anys  

2. Cribratge de càncer de coll d’úter: citologia papanicolau o cervico-vaginal 

 Poc freqüent en les dones catalanes (3% de tots els tumors)  

 El factor de rics més important és VPH  

 Citologia a partir 25 anys cada 3 anys  



3. Cribratge de càncer colorectal: detecció sang oculta en femta  

2
n
 més freqüent en dones i 3

er
 en homes. Els principals factors de risc:  

 Dieta alta en greixos d’origen animal  

 Ingesta excessiva de carn vermella  

 Dieta baixa en vegetals i fruites fresques  

 Sedentarisme  

 Obesitat  

 Edat  

 Antecedents familiars  

La detecció de sang oculta en femta cada 2 anys entre els 50 i 70 anys  

Colonoscòpia cada 2-5 anys en persones amb trastorns intestinals diagnosticats 

 

OPCIONS TERAPÈUTIQUES FRONT EL CÀNCER  

Segons les característiques de la neoplàsia, la seva localització, les condicions físiques:  

Edema associat a mastectomia radical unilateral  

a. Cirurgia  

La cirurgia oncològica pretén extreure les tumoracions i la cadena ganglionar limfàtica associada per garantir la 

retirada de teixit contaminat i evitar la disseminació  

b. Quimioteràpia  

Tractament adjuvant o complementari de la cirurgia, amb fàrmacs citostàtics que inhibeixen el creixement cel·lular sa i 

maligne amb repercussió sistèmica (anèmies, coagulopaties...)  

La elecció del tractament i dosi depèn de:  

 Mida tumoral  

 Localització  

 Característiques individuals de la persona  

 Efectes adversos: nàusees i vòmits, depressió medul·lar, mucositis, esterilitat, alopècia transitòria, alteracions 

cutànies, trastorns d’eliminació 

Vies d’administració 

• EV: la mes habitual de administració (en sales de tractament ambulatori, Hospital de Dia...)  

• Altres (via intratecal, intraperitoneal...menys freqüent)  

• Via oral cada cop mes freqüent i en desenvolupament  

La administració EV mitjançant via perifèrica (catèter curt) o via central. Aquesta pot ser mitjançant catèter venós 

central de 2 o 3 llums o un reservori subcutani (port – a – cath)  

Port – a – cath  

• Catèter que s’introdueix sota la pell  

• S’implanta habitualment en la vena subclàvia  

• Funció doble: per a l’administració de medicaments(principalment citostàtics) i per facilitar l’extracció de mostres de 

sang  

Complicacions 

Una de les complicacions més freqüents i greus de l'administració EV de citostàtics és l'extravasació pel dany que pot 

ocasionar als teixits. Precaucions davant l’extravasació de citostàtics:  

• Detenir la perfusió EV, immediatament  

• Desconnectar l’equip, sense retirar el catèter o la cànula  

• Connectar una xeringa i aspirar la major quantitat de líquid possible  

• Si el dolor és intens es pot infiltrar un anestèsic local en la zona  

• Retirar la cànula o el catèter  

• Aplicar calor o fred i/o antídot segons el citostàtic extravasat  

Normes de seguretat en la manipulació ambiental  

 Cabines de seguretat biològica  

 Flux laminar  

 Personal Guants de làtex, canvi cada 30’  

 Dobles guants per a neteja de residus  

 Bata, capell, mascareta i ulleres  

 Residus Contenidors especials  

 Destrucció: soterrament o incineració  

 No llençar al desaigua la medicació sobrant i rebutjar els equips als 

contenidors especials  

 Seguir les recomanacions de qualsevol fàrmac més les indicacions 

de farmàcia  

 



c. Radioteràpia  

Tractament local mitjançant radiacions X o gamma per detenir la proliferació de cèl·lules malignes. Poden ser:  

• Tècniques teleteràpiques (radiacions a distància)  

• Braquiteràpiques (amb introducció en el cos de marcadors radioactius)  

• Es pot utilitzar en tractaments combinats: CURATIVA /PAL·LIATIVA  

• Dosi precisa en zona determinada  

• Produeix l’alteració del ADN cel·lular  

• Actua a nivell de totes les cèl·lules  

• Protecció de les zones adjacents  

• Radiacions externes: s’administren de forma fraccionada  

• Indicats en càncers de mama, limfomes, pròstata, úter, pulmó, cap i coll  

• Efectes adversos: eritema, descamació cutània, alopècia, estomatitis, sequedat bucal i disminució de la salivació, 

disfàgia, anorèxia, nàusees, vòmits i diarrea, anèmia, leucopènia i trombocitopènia, ansietat o estrès  
 

DIAGNÒSTICS INFERMERS MÉS PREVALENTS  

Recordeu que els DxI van lligats a la persona i no a la malaltia.  

Tot i així, en un context determinat , podríem trobar-nos persones que presenten aquests DxI.  

La infermera ha d’estar preparada per recolzar al pacient i la família amb formació adequada i experiència  

1. Afrontament inefectiu  

És la incapacitat de la persona de:  

• Valorar els agents estressants als que s’enfronta  

• Escollir les respostes pràctiques adequades  

• Utilitzar els recursos de que disposa  

Manifestacions Intervencions 

• Conductes d’incapacitat per enfrontar la situació  

• Absència de conductes adequades per aconseguir 

objectius  

• Alteració del patró de son, ansietat  

• Recolzament emocional  

• Potenciació de l’autoestima  

• Escolta activa  

• Assessorament   

• Recolzament en la presa de decisions 

• Augmentar els sistemes de recolzament (parella, família…)  

2. Ansietat davant la mort  

La persona experimenta una sensació vaga i preocupant d’inquietud o temor per la percepció d’amenaça real o 

imaginada a la pròpia existència  

L’ansietat davant la mort està relacionada amb la incertesa del pronòstic o amb experiències prèvies  

Manifestacions Intervencions 
Profunda tristesa  

• Verbalització de por a una situació terminal o al sofriment  

• Preocupació sobre l’impacte de la pròpia mort a tercers  

• Pensaments negatius relacionats amb la mort  

• L’agonia i el sofriment  

• Pessimisme extrem  

• Recolzament emocional  

• Facilitar el dol  

• Afavorir l’expressió de sentiments  

• Tècniques de relaxació  

• Disminuir l’ansietat 

 

Complex procés normal que inclou respostes i conductes emocionals, físiques, espirituals i socials a través d’elles les 

persones i famílies incorpores la pèrdua real o anticipada  

3. Dol 

El dol està associat a pèrdues objectives (mort d’un familiar), però també a la pèrdua del ritme de vida personal i/o 

professional pel tractament i recuperació, als canvis físics, etc.  

Manifestacions Intervencions 

• Patiment  

• Dolor físic  

• Dolor psíquic  

• Sentiments de culpa  

• Desesperança  

• Desorganització  

• Alteració de son  

• Ira  

• Ajudar a buscar el sentit de la pèrdua  

• Identificar les repercussions  

• Recolzar emocionalment  

• Facilitar el dol  

• Escoltar activament 
 

 


