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JUSTIFICACIÓ 

 La Direcció Infermera de la FSM aposta per un model humanista basat en les 14 necessitats 

bàsiques de la Dra. Virginia Henderson. 

 L'equip infermer del servei d'Urgències aplica aquest model des del 2012. És un model 

conceptual que està orientat a la persona i a la seva família. S'inicia amb la valoració 

infermera que permet detectar el grau d'autonomia en les AVDB de la persona. El pla 

d'atenció infermer, en el procés urgent, aposta per una prestació de la cura innovadora i així,  

ens permet conèixer de la persona, unificant criteris i donant continuïtat a les cures. En aplicar 

aquest model obtenim uns indicadors objectivables que ens permeten poder prendre 

decisions. En el nostre servei d'Urgències, aquest model ha contribuït a millorar el 

desenvolupament de la nostra professió, tot i trobar força dificultats i resistències per poder 

dur-lo a terme. L'evidència científica del projecte ens permet obtenir uns criteris de qualitat. 

 

OBJECTIUS 

Objectiu general: 

Implantació i evolució del pla d'atenció infermer en el procés urgent. 

Objectius específics: 

- Detectar el grau d'autonomia de la persona  

- Unificar intervencions infermeres. 

- Planificar la cura segons el nivell de suplència  

Material i mètodes: 

-Valoració Infermera 

- Pla de cures  

- Base de Excel per valorar resultats / conclusió 

 

RESULTATS / CONCLUSIÓ 

La Valoració i pla de cures és l'eina per garantir el procés d'atenció infermera.  

Aquesta manera de treballar homogeneïtza la pràctica i ens permet utilitzar una metodologia 

de treball única, amb una llenguatge comú per a totes les infermeres. Ens ajuda a treballar per 

necessitats i no per tasques, ajustant la utilització dels recursos per augmentar la qualitat en 

les cures de la persona atesa.  Aquest canvi de visió és un procés que necessita un temps 

d'adaptació. Com infermeres del servei d'atenció urgent sabem que no és tasca fàcil, 

requereix de més temps per a realitzar el registre. Hem de prioritzar els mínims d'atenció al 

temps disponible, sense descuidar la persona i el motiu de consulta pel qual arriba al nostre 

servei. ÉS necessari un compromís infermer per poder aplicar aquest model humanista al 

nostre servei. Durant tot aquest procés, les infermeres expertes hem realitzat uns talls que 

demostren que actualment la gran majoria de professionals aplica el pla d'atenció.  


