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Taula 2: 

Compromís professional i social: abordatges d’infermeria per a noves demandes de 

salut, la participació infermera em òrgans institucionals, socials i/o solidaris. 

 

Títol: 

Cures de la infermera geriàtrica durant l’ingrés domiciliari de malalts crònics complexes 

després de malaltia aguda: resultats sobre delirium, desnutrició i nafres    
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Introducció:             

Els malalts d’edat avançada tenen una especial vulnerabilitat per diverses 

comorbiditats cròniques que empitjoren en les aguditzacions del seu estat de salut. 

Delirium, desnutrició i nafres són condicions altament prevalents en malalts després de 

malaltia aguda. S’estan definit recursos alternatius al maneig hospitalari convencional 

que puguin adaptar-se a les necessitats d’aquests malalts, per mitjà d’equips 

interdisciplinaris capaços de manejar situacions d’elevada complexitat a domicili. El 

paper de la infermera geriàtrica és essencial en aquestes intervencions pel tractament 

i maneig de les complicacions, centrant la seva tasca en l’educació sanitària sobre les 

principals condicions aguditzades i factors de risc.  

Objectius: 

Avaluar els resultats de la intervenció infermera dins d’un equip interdisciplinari sobre 

condicionants de complexitat detectades al moment d’ingrés domiciliari de malalts 

d’edat avançada després de malaltia aguda. 

 

Metodologia: 

S’han analitzat retrospectivament mostres de malalts atesos per un equip geriàtric que 

porta realitzant intervencions postagudes a domicili en els 4 últims anys i s’ha analitzat 

per separat els resultats sobre tres de les condicions en què Infermeria juga un paper 

rellevant dins de l’equip interdisciplinari: delirium, desnutrició i nafres.  

 

Resultats: 

Característiques del malalts al moment d’ingrés: edat avançada (83 anys); 

dependència moderada per pèrdua funcional aguda; comorbiditat moderada (Charlson 

2); deteriorament cognitiu en 1/3. Prevalença de les principals condicions 

intervingudes: delirium: ingrés 25%/alta 3%; desnutrició ingrés 29%/alta 14%; Nafres 

per pressió ingrés 47%/alta 16%. 

 

Discussió: 

El rol Infermer és clau en ingressos domiciliaris de malalts d’edat avançada amb altes 

necessitats de cures. La intervenció infermera específica sobre condicions alterades, 

com ara delirium, desnutrició o nafres, en el marc d’una intervenció integral, dóna 

resultats positius en malalts amb un empitjorament de la complexitat per agudització. 
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