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JUSTIFIACIÓ 

Per a la millora de la qualitat i l’ús eficient dels recursos, és condició indispensable la coordinació 
entre àmbits assistencials, de forma que l’atenció a la salut s’organitzi de manera efectiva, com un 
procés integral, amb garanties de continuïtat a l’atenció donada a cada individu.  

El repte de la gestió sanitària a l’actualitat, és el de conduir els esforços de l’organització per garantir 
la qualitat assistencial, al temps que es redueixen els costos. 

Existeix  una evident necessitat de donar respostes integrades i continuades a les persones que 
requereixen serveis sanitaris. Es per això que la continuïtat de cures, constitueix avui un potent 
instrument de millora en la atenció als usuaris: 

1. Que requereixen una continuïtat assistencial després d’un procés de salut que ha requerit 
ingrés en l’àmbit hospitalari.  

Després de l’alta poden quedar problemes de salut pendents de resoldre,  necessitat de 
aprenentatge o el requeriment d’una adaptació a una situació de salut diferent després de 
l’estància a l’hospital (ACV, fractures, cardipatia isquèmica, diabetis, etc.) especialment en 
malalts fràgils i/o dependents. 

2. Fràgils, pluripatològics o dependents, que ingressen a un hospital o surten d’alta del mateix, 
por un procés agut, que tenen problemes de salut actius i un pla de cures pautat per la 
infermera d’Atenció Primària (AP), el qual és important que sigui conegut per la infermera 
hospitalària referent . 

3. Que requereixen per l’evolució d’un procés, l’ ingrés a un Centre Sociosanitari o a una unitat 
de curta, mitja o llarga estada. 

4. Pacients que han d’ingressar a un centre residencial i abandonar el seu domicili bé per 
ingressos temporals o bé per ingrés definitiu. 

A l’àmbit anglosaxó es venen desenvolupant moltes investigacions sobre els beneficis d’activitats 
conjuntes entre l’Atenció Hospitalària i l’AP duites a terme per infermeres, que aconsegueixen reduir 
el risc d’institucionalització, el nombre de reingressos, els costos sanitaris, millorar la adherència 
terapèutica, la qualitat de vida i la satisfacció dels usuaris. 

Per tot això  és important també poder establir indicadors de qualitat assistencial com poden ser les 
taxes d’infecció nosocomial, els reingressos hospitalaris, el grau de satisfacció dels usuaris, l’augment 
de la qualitat de vida i la disminució de complicacions secundàries, entre altres. 

L’ ICC ha de tenir informació suficient i actualitzada per què el professional receptor pugui assumir  
sense dificultat la responsabilitat de les cures integrals de cada persona. 

Segons L.J. Carpenito la planificació de l’alta és un procés sistemàtic de valoració, preparació i 
coordinació que facilita l’administració de cuidats sanitaris i d’assistència social. Requereix una acció 
coordinada i de col·laboració entre els diferents professionals de la salut. 

Marc  legislatiu 

� La Llei de Cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut regula que “la atención especializada 
garantizará la continuidad de la atención integral del paciente, una vez superadas las posibilidades de 
la atención primaria y hasta que aquel pueda reintegrarse en dicho nivel” (Art 13.1).  

� La Llei d’Ordenació de les professions sanitàries contempla que “el ejercicio de las profesiones 
ha de realizarse de acuerdo a diferentes principios, entre los que se incluye la continuidad asistencial de 
los paciente” (Art 4.7d.). 

� Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
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OBJECTIUS 

1. OBJECTIU PRINCIPAL  

� Garantir la continuïtat de cuidats mitjançant  una eina que faciliti la prestació de cures de 
forma homogènia en tots els nivells del sistema sanitari amb l‘ús d’un llenguatge i 
metodologia comuns, afavorint la personalització de l’atenció pre i post alta. 

2. OBJECTIUS ESPECIFICS 

� Aconseguir una via de comunicació eficient entre les infermeres hospitalàries, els pacients i les 
seves famílies/cuidadors i les infermeres d’ AP. 

� Garantir els cuidats necessaris per a cada usuari, de manera coordinada, responent  als 
objectius específics del seu pla de cures i emmarcats en processos definits segon l’evidència 
científica. 

� Augmentar la qualitat de l’atenció percebuda per els malalts i les seves famílies: fent visible 
l’aportació infermera al procés  de salut, augmentant la confiança de l’usuari i dels seus 
cuidadors en els professionals i en el sistema sanitari, sabent que a qualsevol punt 
assistencial se li donarà resposta a les seves necessitats de salut. 

� Disminuir l’estància mitja, ja que un pacient, encara que necessiti cures, pot seguir la 
recuperació al seu domicili o a un altre centre, amb les mateixes garanties que al centre 
hospitalari on ha estat atès.  

� Obrir línies d’investigació per associar la incidència del Servei de la Continuïtat dels cures en 
les estàncies mitjanes, mitjançant indicadors indirectes com a taxes d’infecció nosocomial, 
reingressos per mateix procés assistencial, etc. 

� Contribuir a la millora de la atenció domiciliària, tant en la cobertura com en la seva qualitat. 

� Disminuir  el nombre de consultes urgents i reingressos innecessaris. 

� Millorar la captació dels programes de salut de les persones majors i/o amb patologies 
cròniques i dels programes d’atenció al infant de risc. 

� Disposar de criteris objectivables per a prioritzar i adequar l’atenció a les necessitats. 

� Aconseguir que l’usuari i/o la seva família/cuidadors, que han de passar a un altre àmbit 
assistencial del sistema, rebin l’educació per a la salut (EPS) i l’atenció necessària per  poder 
controlar el seu procés i assolir el màxim desenvolupament del seu potencial de salut, o en el 
seu defecte aconseguir els mitjans necessaris per millorar la seva qualitat de vida  en la 
mesura que sigui possible. 

� Augmentar el reconeixement de la infermera dins la societat, de manera que la població 
identifiqui a la infermera com al professional que vetlla pel seu benestar en tots els nivells del 
sistema sanitari. 

RECURSOS NECESSARIS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

� Suport del Servei de Salut per dur a terme el projecte, aportant els recursos econòmics per 
que fa a l’adequació dels programes informàtics i de recursos humans (Adscripció en el 
sistema de la població a la infermera).  

� Compromís de totes les Gerències (AP, HOSPITALS, SOCIOSANITARIS), per garantir la 
Continuïtat de Cures entre àmbits assistencials dels pacients atesos en el Servei de Salut.  

o Infermera/o d'Hospital responsable del projecte. Molt interessant el projecte 
d’Infermera d'enllaç hospitalària  
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o Infermera/o d'Atenció Primària responsable a cada Equip de APS. Infermera d'enllaç 
comunitària en un futur.  

o Infermer/a a Hospital SS  

o Administratiu de l'Hospital per a citar al pacient  

o Administratiu d'Atenció Primària/Call Center 

� Recursos Materials 

o Programa informàtic que possibiliti un format electrònic. Que sigui àgil i intuïtiu, que 
pugui deixar constància dels problemes de col·laboració i els diagnòstics de 
independència i d’autonomia de manera codificada  a l’informe de continuïtat de 
cures. Així com el pla recomanat per la infermera hospitalària que tindrà en compte 
l‘entorn del pacient, el seu domicili i els seus cuidadors informals.  

o El programa informàtic ha de facilitar un informe de continuïtat de cures que 
contingui: 

� L’ Identificació dels Problemes del pacient a l’alta: 

• Diagnòstics d’independència 

• Diagnòstics d’autonomia 

• Problemes de col·laboració/ Complicacions potencials 

� El Pla de cures que possibilita la continuïtat assistencial: objectius pendents 
d’aconseguir, recomanacions en dietes, cures, úlceres (localització, apòsits) i 
qualsevol  tipus de cuidat que es precisin per als problemes diagnosticats. 

� Formació inicial i continuada per a tots els professionals en el model de cuidats. 

� És de preveure un augment de la necessitat de recursos de suport a l’atenció 
domiciliària tals com material de cures i material ortoprotèsic. 

� Reorganització orientada a les demandes de la població:  

Tant els hospitals com els EAPs han d'analitzar les característiques de la seva població i les seves 
demandes de salut, per organitzar els equips infermers: organització de les tasques i les agendes 
dels professionals de manera eficient. Així donarem resposta a les necessitats reals de la població 
i assegurarem la cobertura adequada a la població més depenent, tant als centres hospitalaris 
com a l’AP (a Centres de Salut i domicilis), tal com s'ha evidenciat en altres comunitats que han 
engegat aquest mateix projecte. 

 
POBLACIÓ DIANA 
L’equip de treball ha fet varies reunions i molts de professionals han revisat el document de feina per 
a consensuar quina es la població diana d’aquest projecte.  

• A una primera etapa, tota persona amb diagnòstic d’independència pendent de solucionar, 
amb diagnòstic  d’autonomia o amb un problema de col·laboració que requereix continuïtat 
en les cures infermeres. 

• A una segona etapa, es consideraren determinades patologies com ACV, EPOC, (Pròtesi 
Total de Maluc) PTC, ancià pluripatològic, existència d’UPP i pacients crònics amb 
reingressos, per poder mesurar millor la captació. 

• Para concloure, a la darrera fase hem considerat a tota persona que segon criteri infermer 
precisi Informe de Continuïtat de Cures. Hem detallat a continuació el problemes de salut 
que son susceptibles de continuïtat de cures, tenint  en compte tant els problemes de salut 
com el fet d’estar dins un programa de salut específic a la nostra comunitat. Cada gerència 
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pactarà en funció de la seva idiosincràsia i de les necessitats de la seva població, per on 
començarà a fer feina. 

 
POBLACIÓN DIANA:  

Totes les persones amb ingressos i altes a qualsevol hospital públic o concertat, que necessitin 
continuïtat de cuidats i compleixen qualsevol criteri d’inclusió dels que se exposen a continuació.  

1. Persones amb qualque  tipus de limitació per a la realització de les  activitats bàsiques de la vida 
diària (ABVD). És  a dir, amb qual que diagnòstic d’autonomia 

DIAGNÒSTICS D’AUTONOMIA: 

• Suplència parcial o total per a l’alimentació 

• Suplència parcial o total per a l’eliminació 

• Suplència parcial o total para moure’s i mantenir la postura (risc d’UPP) 

• Suplència parcial o total per al  vestit i arreglo personal 

• Suplència parcial o total per a la higiene - cuidat de pell i mucoses 

• Suplència parcial o total per a mantenir un entorn segur 

2. PROBLEMES D’INDEPENDÈNCIA/DIAGNÒSTICS INFERMERS 

• Dèficit de coneixement s sobre la seva malaltia i tractament. 

• Deteriorament de la mobilitat física 

• Dèficit d’autocura (bany, higiene, vestit, uso wc , alimentació)  

• Incontinència urinària 

• Maneig  Inefectiu del pla terapèutic 

• Afrontament inefectiu 

• Cansament/ o risc de cansament en el rol del cuidador 

• Aïllament social o risc social: Mesura des del treballador social (TS) (de l’hospital o del CS) 
o des de la valoració de NNBB de la  infermera 

3. PROBLEMES DE COL·LABORACIÓ 

• Lesions cutànies (ferides quirúrgiques, úlceres por pressió o vasculars). 

• Persones amb processos oncològics. 

• Persones en situació terminal, oncològics i no oncològics (prevalença de 1,5 ‰ de la 
població total).  

• Ser portador de sondes o catèters (sondes vesicals, nasogàstrica, ostomitzats i reservoris 
subcutanis). 

• Persones que necessiten l’administració de tractaments a les 24-48 hores com: 
nebulitzacions, medicació parenteral, etc. 

• Persones amb deteriorament cognitiu, Episodis confussionals aguts (durant d’ingrés 
hospitalari) o crònics. 
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• Es podria definir els diagnòstics CIE 9 que habitualment s’associen a cuidats infermers com a 
PROCESSOS TRANSVERSALS dins el sistema: Parkinson, EPOC, ICC, ACV amb seqüeles, 
Malaltia osteoarticular (Pròtesis de Maluc , Pròtesis de genoll, Fixacions a l’esquena). 

4. INCLUSIÓ EN PROGRAMES ESPECÍFICS:  Alarmes d’e-siap que es passaran a Hª de Salut 

• Ancians de 75 o més anys. Tot ancià major de 75 anys amb un ingrés hospitalari al 
darrer any és un ancià de risc segon programa. (Test Barber) 

• Persones incloses en el Programa d’Atenció domiciliària (Hª de Salut) 

• Persones amb pluripatologia i/o polimedicats  

• Persones que han estat ingressades a un hospital sociosanitari (públic o concertat) 

5. Totes les persones que no estiguin incloses en els grups anteriors (dones amb lactància materna, 
nins, adolescents, etc.) i que requereixin continuïtat de cures. 

 

CONTINGUT DE L’INFORME DE CONTINUÏTAT DE CURES D’INFERMERIA (ICC/IIA): 

Dades del pacient, de l’Hospital o del Centre de Salut: 

Nom i Llinatges de l’usuari, Domicili, Telèfon de contacte, Data de naixement, NHC (hospital), 
Data d’ingrés i alta (hospital),  

o Nom i telèfon del cuidador principal, i vincle amb el malalt. 

o Unitat Hospitalària, Infermera emissora de l’informe i telèfon de referència. 

o Infermera receptora en AP, CS i telèfon del mateix. 

Dades de salut: 

o Descripció de l’estat de salut 

1. Problemes de col·laboració/complicacions potencials que requereixen seguiment per la 
infermera. 

2. Diagnòstic d’independència detectats durant l’estància hospitalària. Constància dels que 
queden pendent de resoldre o necessiten continuïtat de cures. 

3. Diagnòstics d’autonomia a l’alta. Tipus de suplència necessària per reforçar a la família, al 
cuidador i sobretot a l’usuari que ha sofert una pèrdua  de la seva autonomia. 

• Valoració del cuidador � grau de coneixements i implicació. 

� Pla de cures: intervencions recomanades per  a la continuïtat de cures especialment als casos 
on la persona és portadora de sondes gàstriques o vesicals, col·lector urinari o bolquers, està 
ostomitzada, precisa del manteniment de vies, requereix oxigen domiciliari, precisa de 
materials específics per aconseguir el benestar del pacient en el domicili i que l’hospital ha 
d’haver gestionat amb anterioritat a l’alta (material ortoprotèsic, matalàs  per la prevenció 
d’UPP, caminador, material de cures, etc.), i altres que es considerin des de l’hospital. 

o Pacients que requereixen una tècnica que habitualment és hospitalària: Adjuntar 
protocol de l’hospital. (heparinització vies o porth-a-cath, medicació intravenosa, 
cuidats de gastrostomies, etc.). Avançar cap a protocols i guies corporatives basades 
en la evidència. 

� Recomanacions per el pacient i/o la persona cuidadora: alimentació, eliminació, higiene, 
mobilitat, seguritat del entorn..., sobretot davant un problema sorgit en el procés hospitalari 
(insulinització, maneig d’inhaladors, Cardiopatia isquèmica....)  
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Seria interessant l’edició de fulletons únics de recomanacions per la CAIB 

� Observacions per la infermera d’AP - AH- ASS 

� Problemes socials pendents de resoldre, on quedin reflectides les gestions que s’han realitzat 
(petició valoració de la  situació de dependència, ingrés a residències o centres de dia, 
menjar al domicili…) 

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PROCÉS 

A. PROCESO DE CC DE AH - APS     

Procés pel qual el pacient després de l'alta continuarà rebent cuidats infermers a AP, bé al centre de 
salut o al seu domicili. 

I. INICI DEL PROCÉS: Realització de l’ICC 

• Activitat de la infermera a l’hospital 

1. Identificar als malalts que necessiten continuïtat de cures després de  l’alta hospitalària: 
planificar l’alta 

2. Complimentar ICC segons criteris establerts. 

3. Deixar còpia de l’informe en la historia clínica. 

4. Aquest informe se penjarà en HISMAP o similar i en HISTORIA DE SALUT, perquè les 
infermeres tinguin accés a aquest des del CS. En casos d'Atenció domiciliària la infermera 
podrà organitzar la visita amb tota la informació necessària i durà al domicili el material 
necessari.  

5. La infermera lliurarà l'informe en mà a l'usuari o cuidador i explicarà les recomanacions al 
pacient/cuidador, comprovant la comprensió del que ha explicat. 

Es molt important fer èmfasis en la necessitat de contactar amb la infermera del centre de 
salut, ja que aquesta podrà ajudar-li i continuar el pla de cures al domicili. 

6. Comunicar l’alta a la infermera comunitària. 

Es pot comunicar l'alta a la infermera comunitària de dues formes: 

• Els  administratius de les unitats citaran en la agenda de la infermera d’AP. Això requereix l’ 
adscripció de la població al CIAS de la infermera per un costat i per un altre, la instal·lació del 
programa de cita prèvia als centres hospitalàries, que ja el tenen.   

o S’ha habilitat una cita que es diu “continuïtat assistencial” a les agendes de les 
infermeres, i al camp “nota” posarà “cita hospital”. Des de l’hospital es citarà en aquest 
lloc en la agenda del professional al dia següent a l’alta del malalt.   

• Avís AUTOMATIC des de l’hospital a l’agenda de la infermera. Se enviarà avís d’alta als 
professionals referents del malalt donat d’alta a l’hospital, tal i com es fa a’hospital Son Llatzer 
amb els metges. Això requereix també la adscripció de la població al CIAS de la infermera. 

• En casos complexes i/o especials, se contactarà telefònicament amb la infermera referent a l’AP 
per poder preparar l’alta.  

• En cas d’alta en divendres o el dia abans d’una sèrie de festes seguides (Nadal i Setmana santa), 
des de l’hospital es citarà el dilluns o el primer dia laboral desprès de festes en la agenda de la 
infermera en el camp “continuïtat assistencial”; i s’ha de informar al malalt o família que ha de 
telefonar al 061 per possibilitar les cures durant el cap de setmana o les festes. 

o L’Hospital facilitarà tot el material necessari per els primers 3 dies després de l’alta, 4 
dies en cas de cap de setmana i 7 dies en cas de Nadal i Setmana Santa, ja que els 
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Centres estan tancats 5 dies consecutius. L’hospital té problemes de subministrament 
per la unidosi. Podríem fer un pacte entre subministres de Hospital i d’AP per donar 
sortida als malalts amb tractaments complexes. Tal i com s’ha fet  amb HSLL  i a altres 
comunitats. 

•  Activitat de la infermera en APS 

7. Recepció de l’ICC i lectura de el mateix  

a. Mentre no hagi adscripció de la població a la infermera ( A partir de 2010) 

• La infermera, veurà un pacient  citat en “continuïtat assistencial” al obrir 
l’agenda. La infermera accedirà a l’HCE des de la cita, sabent que aquest 
pacient ha estat donat d’alta el dia anterior.   

b. Quan existeix l’adscripció de la població a la infermera 

• A l'obrir l'agenda, la infermera de família tindrà un avís de que un malalt seu 
ha estat donat d’alta i requereix continuïtat de cures.  

• Al donar al botó “acceptar” el sistema oferirà al professional mostrar l'informe 
d'alta hospitalària i a més generarà una cita a la agenda de la infermera. (Hª 
Salut o HISMAP)  

• La infermera tindrà citat al malalt a la seva agenda amb una nota de que ha 
estat citat des de l’hospital.  

• En cas de que no hi sigui la infermera titular, el avís apareixerà al professional 
que obri la agenda de la infermera titular.  

8. Registre en la historia  a l’e-siap de la recepció del mateix, clicant en el MEAP en  
“MOTIVO DE VISITA” ���� CONTINUIDAD DE CUIDADOS (IIA) 

9. La infermera comunitària ha de posar-se en contacte aquest mateix dia per a planificar 
una visita amb el pacient donat d'alta, deixant constància per escrit d'aquest contacte en 
la HCE. per a concertar cita. Informar a l’usuari del coneixement del seu procés dins el 
sistema sanitari i valorar la urgència de les cures a dispensar.  

II. FINAL DEL PROCÉS:  

10. Realitzar la visita per a iniciar/ o reiniciar el control per la infermera de AP i deixar registre 
a la Historia Clínica a l’e-siap. 

 

III. FORA DEL PROCÉS: Pacients que acudeixen a sistemes sanitaris privats. 

IMPORTANT PER LA REPERCUSSIÓ DEL PROJECTE 

1. Identificar a la infermera referent/responsable receptora del ICCI: Ho farà el sistema 

2. Registrar correctament els problemes i cuidats.   

3. Desenvolupar el circuit àgil, fàcil i eficient de comunicació entre hospitals i Atenció Primària 
perquè l’usuari rebi els cuidats necessaris sense interrupció. 

4. Motivar a les infermeres de l’hospital i d’AP per participar en el projecte. 
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MESURA DEL SERVEI E INDICADORS 

INDICADORS QUE ES MESUREN DES DE L’ HOSPITAL 

1.      Nº de IIA emesos per AH      x 100    (Segon el SAS un 12% del total d’altes) 

                  Nº totals d’altes        
 
2. Nº PERSONES > 75 A. con ICC / Nº altes de persones >75 a.  

 
 INDICADORS QUE ES MESUREN DES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

3. Nº de ICC rebuts en APS .  

o Mesurat: 

i. Mitjançant cites “continuïtat assistencial”  

ii. Mitjançant “Aceptar  l’avís d’alta“  

4.    Nº de intervencions infermeres en APS (Telefónica, centro, domicilio)    x 100 

     Nº  IIA rebuts en APS 

Es pot mesurar: 

• El nombre de malalts en els que la infermera ha clicat “Aceptar” en el avís de alta que 
apareix al obrir l’e-siap des de l’agenda. 

• El motius de consulta “continuïtat de cures- IIC” 

• La sortida de la infermera de la agenda: urgent, domicili, demanda, clínica, 
telefònica... 

 

INDICADORS QUE REQUEREIXEN DE LA COL·LABORACIÓ DE L’HOSPITAL – AP PER PODER 
MESURAR-LOS 

5.    Nº de IIA rebuts en APS                                     x 100    

      Nº IIA emesos des de l’hospital                            
                         

6.         Nº cites en e-siap des de l’hospital           x 100  

                Nº  IIA emesos per AH 
7. Enquesta de satisfacció a l’usuari/cuidador referent a aquest servei.  
8. Nº reingressos o visites a urgències de pacients que reben aquest servei en relació amb la 

població que no el rep. 
9. Diagnòstics més prevalents en los ICC (Cie-9, Nanda, Henderson). Indicador pensat per 

definir el perfil de la població diana. 

P. Exemple: Les persones amb diagnòstic de substitució total/parcial de maluc gairebé 
sempre requeriran continuïtat de cures, podríem plantejar també fer ICC relacionats amb 
patologia mèdica, encara que no sóc molt partidària, pot ser que sigui més fàcil la mesura, 
podria ser una opció per que triessin les gerències. 

        Nº ICC a pacients amb diagnóstic principal a l’alta (PTC/PPC*)    x 100                                                                     
Pacients amb diagnòstic principal a l’alta (PTC/PPC) 

*PTC: Pròtesis Total de Maluc          *PPC: Pròtesis Parcial de Maluc 
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PROCÉS DE CC DE APS - AH, SS 

Procés pel que davant la necessitat d’ingrés d’un pacient a un hospital de aguts o sociosanitari 
s’asseguraran els cuidats infermers necessaris en el nivell assistencial pertinent. 

En aquests pacients ens plantegem introduir un quadern de continuïtat de cures perquè les persones 
més fràgils i dependents es moguin dintre del sistema amb un document que expliqui la seva situació 
de salut.  

o Activitat de la infermera/o comunitària/o  

Si el pacient ha d'ingressar de manera programada es pot realitzar l'informe i penjar-lo en la Història 
de Salut. Si el pacient ingressa via urgències, la infermera de referència de l'hospital haurà de 
reclamar l’ICC a la infermera de AP a través dels administratius (o a través de missatgeria de Hª de 
Salut a la  infermera referent) La infermera del centre de salut ha de realitzar l'informe i penjar-lo en 
la Història de Salut en un temps no superior a 48 hores.  

1. Emplenar ICC segons els criteris establerts 

2. Deixar constància en la HCE i penjar-lo a Hª de Salut. Hauria d’haver un motiu de 
consulta que fos ICC realització informe per ingrés hospitalari 

o Activitat de la infermera a nivell hospitalari 

Identificar els pacients que necessitin continuïtat de cures en altre nivell,  conèixer des d'e-siap a la 
infermera referent del pacient ingressat  i demanar l’informe en cas de ho consideri necessari a través 
de missatgeria de Hª de Salut a la  infermera referent. 

3. Lectura del informe en el Hospital/SS des d’Hª de Salut 
4. Registre a la historia de la recepció del mateix. 
5. Informar a pacient/família del coneixement del seu procés per l’ICC 
6. Valorar els cuidats a dispensar. 

DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD 

INICI DEL PROCÉS: Realització de l’ICC en AP 

FI DEL PROCÉS: La infermera de l’hospital responsable estableix contacte amb pacient o família i 
deixa constància de la recepció de l’informe a l’historia clínica. 

 

MESURA DEL SERVEI I INDICADORS 

1. Nº informes sol·licitats per l’hospital/ Nº informes realitzats per AP 
2. Nº informes realitzats dins el temps marcat (abans de les 48h )/ Nº informes realitzats 
3. Nº d’ingressos programats con ICCI en població diana definida x 100    
4. Nº ingressos programats en població diana definida 
5. Nº d’usuaris amb  un pla de cures activat els  que s’ha realitzat un ICCI    x 100 

Nº ICCI realitzats 
 

PROCESO DE CC DE HOSPITAL A HOSPITAL SS I VICEVERSA 

L’hospital emissor penjarà l’informe a història de salut sempre i quan ha de tenir un informe de 
continuïtat de cures, i deixarà una còpia a la Història del malalt. 

Peculiaritats dels Hospitals: 

HSD: Actualment és pot citar a la infermera d’AP des de l’admissió dels hospitals dels serveis de 
medicina interna, traumatologia, urgències, cirurgia general, cirurgia toràcica, cirurgia plàstica y 
neurocirurgia. Quant la informatització sigui una realitat farà el mateix que els altres. 
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HSLL: Actualment es pot citar a la infermera d’AP des de l’admissió del hospital. Les infermeres de 
AP tenen accés a HISMAP.   

HCM: Actualment es pot citar a la infermera d’AP des de l’admissió del hospital. Les infermeres de 
AP tenen accés a HISMAP.   

HCI: Actualment es pot citar a la infermera d’AP des de l’admissió del hospital. Les infermeres de AP 
tenen accés a HISMAP.   

CAN MISSES (EIVISSA): Comparteixen intranet hospitalària i Atenció Primària, els ICC es penja’n a 
la mateixa. 

MATEU ORFILA (MENORCA): Desconeixem els circuits de coordinació hospital i AP. 

FORMENTERA: Hospital i CS comparteixen el mateix edifici. 

GESMA HMO  HF: Actualment és pot citar a la infermera d’AP des de l’hospital i es fa amb cada 
malalt que surt d’alta. 

Hauríem d’intentar recollir totes les recomanacions que és donen els cuidadors i pacients dels 
diferents hospitals i d’atenció primària, revisar-los i penjar-los a la pàgina WEB del servei. 

7. ESTRATÈGIA PER  A LA IMPLANTACIÓ DE L‘ ICCI:  

La informació que les infermeres puguin donar en relació a les persones que atenen a l’ ingrés i l’alta 
en els hospitals facilita una correcta planificació de les cures infermeres a les necessitats i problemes 
de la persona i ajuda a disminuir l’angoixa, afavoreix la comunicació amb  la família millorant la 
confiança amb els professionals entre altres aspectes. 

S’ha de convèncer a les infermeres de que la relació cost-benefici ha de ser analitzada i demostrada 
mitjançant la evidència. Cada infermera ha de tenir en compte les conseqüències de les seves accions 
respecte a “cures-qualitat-costos”. S’han de tenir unes habilitats bàsiques en la gestió de les cures 
perquè és una part important de la seva competència professional. 

L’ICC és una eina de treball per al conjunt de la gestió de les cures infermeres 

• Disseny per part de cada Direcció d’un projecte de canvi de cultura de les cures infermeres, en el 
que és defineixi quines cures impulsarem per donar respostes a les necessitats de salut de la 
nostra població, com ho farem i quins resultats esperem obtindre. 

• Tenir un sistema informàtic que ens permetin introduir la metodologia infermera en la pràctica 
diària i que això faci possible tenir un sistema d’informació per la gestió de les cures infermeres. 

•  Comptar amb un grup d’infermeres que liderin el projecte (coordinadores, infermeres 
assistencials especialment motivades que controlin i emprin la metodologia infermera). Una per 
cada centre de salut i per unitat hospitalària. Aquestes infermeres tindran com missió: 

a. Realitzar sessions clíniques protocol·litzades 

b. Implicar a las infermeres en els resultats 

• Forma d’implantació: progressiva començant per serveis o per un sector. 

• Temps que passarà fins la recollida dels resultats 
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ANEXO I 

 

Nom i cognoms____________________________ __________ D. Naix. __________ Sexe _______  

Núm.HC___________Llit______Núm. SS______________HC_____________Al·lèrgies....................... 

Adreça: ________________________ Telèfons: ____________________ 

Cuidador Principal_____________________Vincle amb el pacient_______________ 
Telèfon___________ 

Data d’ingrés_______________ MOTIU INGRÉS ___________________________ Al·lèrgies _______ 

DIAGNÒSTICS D’INDEPENDÈNCIA 

Coneixements deficients 

Deteriorament de la mobilitat física  

Maneig inefectiu del règim terapèutic personal 

Baixa autoestima situacional 

Risc de soledat 

Risc de lesió 

Altres.................................................................................................................................. 

DIAGNÒSTICS D’AUTONOMIA  

Problemes de col·laboració/ complicacions potencials  

SITUACIÓ SOCIAL 

ESTAT DE SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA PRINCIPAL 

Presenta problemes de salut que li dificulten la tasca    � si  � no 
Té suport d’altres persones       � si  � no 
Diagnòstics d’independència del cuidador: 

• Cansament/ o risc de cansament en el rol del cuidador 
• Interrupció dels processos familiars 

 
CURES AL ALTA ........................................................................................................................ 

OBSERVACIONS I EVOLUCIÓ DURANT L’ESTADA HOSPITALÀRIA ...................... 

Problemes de col·laboració que requereixen cures d’infermeria.................................................. 

Úlceres (upp o vasculars), OSTOMIES, SONDATJE , OXIGEN DOMICILIARI, Immobilització per… 
 
SIGNES D’ALARMA I RECOMANACIONS PER AL PACIENT/CUIDADOR DESPRÉS  D’ALTA 

................................................................................................................................................. 

 

 DADES EMISSOR: Unitat, Tfno contacte 
Nombre infermera, Codi identificació 
Data d’alta 

 DADES RECEPTOR: 
Centre Receptor,  Tfno contacte 
Nombre infermera referent en el CS 
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ANEXO II 

  

Nom i Cognoms  ____________________________D. Naix.______________ Sexe _____________ 

NºSS:  ____________Adreça :_____________________________Població____________________ 

Telèfons:__________________________Cuidador principal______________________Tfno___________ 

Centre de Salut: ________________infermera APS____________Metge de família____________ 

Al·lèrgies............................ 

Diagnòstics d’independència: 

Coneixements deficients 

Deterioro de la mobilitat física  

Maneig inefectiu del règim terapèutic personal 

Maneig efectiu del règim terapèutic  

Baixa autoestima situacional 

Risc de soledat 

Risc de lesió 

Altres.................................................................................................................................. 

DIAGNÒSTICS D’AUTONOMIA  

 

Problemes de col·laboració/ complicacions potencials  

 

SITUACIÓ SOCIAL 

 

ESTAT DE SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA PRINCIPAL 

Presenta problemes de salut que li dificulten la tasca    � si  � no 
Té suport d’altres persones       � si  � no 
 
Diagnòstics d’independència del cuidador: 

• Cansament/ o risc de cansament en el rol del cuidador 
• Interrupció dels processos familiars 

PLA DE CURES 

Problemes de col·laboració que requereixen cures d’infermeria 

Úlceres (upp o vasculars), OSTOMIES, SONDATJE, OXIGEN DOMICILIARI, Immobilització per…. 

EVOLUCIÓ________________________________________________ 

RECOMANACIONS PER AL PACIENT/CUIDADOR  

 

FDO INFERMERA:___________________________________________ 
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