
L’octubre de 2019 es posa en marxa 
la Unitat per al Tractament 
de la Insuficiència Cardíaca 
Congestiva amb la creació 
d’una consulta d’infermeria 
especialitzada. 

Una unitat de dia per a cures de 
persones amb cardiopatia fràgil, i un 
paper de suport actiu d’infermeria 
en proves funcionals en cardiologia.  

Dins el Servei d’Hematologia, 
es compta amb la infermera	
gestora	dels	tractaments	
amb	anticoagulants	orals	i	
anticoagulants d’acció	directa.

Una professional d’infermeria 
hematològica amb un alt 
grau d’especialització i amb 

La pràctica de la infermera 
experta en atenció i 
educació terapèutica a les 
persones amb diabetis, 
familiars o cuidadors del 
Servei d’Endocrinologia i Nutrició 
es desenvolupen en les àrees de 
promoció de la salut amb:

•	L’optimització del control de la 
diabetis i dels riscos associats 
a la malaltia.

Les tècniques	diagnòstiques	del	Servei	
d’Al·lergologia són molt complexes i variades i requereixen 
d’una infermera	especialitzada	en totes elles. 

En aquests 10 anys s’han anat incorporant tècniques 
diagnòstiques de nous recombinants i al·lèrgens com 
la profilina, fàrmacs i aliments, amb la qual cosa en tota 
aquesta activitat la infermeria esdevé clau. 

Una de les tècniques incorporades recentment a les proves 
d’al·lèrgia han estat les al·lèrgies a la vacuna de la Covid-19

Nous rols d’infermeria
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Una infermeria que 
educa pacients i 
cuidadors per millorar el 
compliment i detectar 
de forma precoç la 
descompensació 
-autocura- i que participa 
activament en l’avaluació 
clínica dels pacients i la 
titulació de fàrmacs.

competències encaminades 
a garantir una gestió integral 
d’aquests pacients, amb funcions 
assistencials importants. 

Representa una part clau de 
l’educació del pacient i del flux 
d’informació, i forma part d’un 
escenari de treball multidisciplinari.

•	La participació en equips 
multidisciplinaris per la 
col·laboració en el tractament 
de la diabetis.

•	La planificació i avaluació 
de programes d’educació 
terapèutica dirigit a persones 
amb diabetis, familiars o 
cuidadors.

•	La formació d’altres 
professionals de la salut. 

L’Hospital disposa d’un Hospital 
de Dia d’Endocrinologia per a 
persones afectes de diabetis 
on infermeria té un paper molt 
rellevant, sobretot pel que fa 
a la implementació de noves 
tecnologies per al control de la 
diabetis(sensors continus de 
glucosa, bombes d’insulina, 
apps de gestió de la diabetis).

L’atenció d’infermeria a l’infant 
amb diabetis es du a terme 
a la consulta interdisciplinària 
d’atenció a l’infant diabètic. 

19 de maig de 2021

Unitat	de	tractament	de	la	Insuficiència	Cardíaca	Congestiva

La	infermera	experta,	peça	clau	en	el	
control	de	la	diabetis

Incorporem	les	proves	d’al·lèrgia	contra	
la	vacuna	de	la	Covid-19

Més	control	amb	els	tractaments	
amb	anticoagulants


