
Incorporació de l’equip d’infermeria de la Unitat d’Hospitalització a 
Domicili (UHaD) que proporcionen al pacient i en el seu domicili, una atenció 
integral i personalitzada, d’intensitat i complexitat equiparables a la dispensada a 
l’hospital. 

L’equip d’infermeria de la UHaD té com a objectiu maximitzar la independència 
dels malalts, promocionar hàbits saludables, prevenir el risc de la malaltia i la 
seva evolució, proporcionar continuïtat i integració de les intervencions sanitàries i 
socials fent evitació d’ingrés o escurçant l’estada hospitalària.

Dins el Servei de Diagnòstic per la Imatge, nova consulta 
d’infermeria especialitzada en procediments 
radiològics. 

Això suposa una millora contínua en l’atenció al pacient i en les 
cures necessàries de qualitat, un valor afegit a les tasques que 
es duen a terme al servei.

Dins el Servei d’Addiccions 
i Salut Mental, s’han dut 
a terme diferents actuacions 
on el paper de la infermeria 
especialitzada és clau:

•	L’any 2017 l’espai de 
consum supervisat amb el 
propòsit d’oferir un espai 
higiènic on infermeria fa 
educació sanitària a usuaris 
de substàncies per via 
parenteral. Un dels objectius 
principals d’aquest espai 
és reduir la incidència de 
les complicacions per 
infeccions en aquests usuaris 
(endocarditis, abscessos...). 

•	El 2019 participació en el 
Programa de microeliminació 
del VHC en pacients usuaris 
de substàncies. Per complir 
una de les estratègies del 
Departament de Salut, que 
pretén fer seu l’objectiu 
de l’OMS d’erradicar la 
infecció pel VHC abans 
de 2030. Infermeria té un 
paper molt rellevant perquè 
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se n’encarrega d’identificar 
i informar els pacients 
diana, fer l’acompanyament 
durant el circuit diagnòstic, i 
supervisar tant la dispensació 
de la medicació, com el 
compliment de la resta de 
prescripcions mèdiques 
durant tot el seguiment, que 
dura un any. Fins ara, s’ha 
aconseguit tractar amb èxit 
55 persones.

•	El 2020 consulta d’infermeria 
pel tractament de 
deshabituació tabàquica.

•	Grup terapèutic per a 
pacients que es troben en 
la fase de finalització de 
tractament: la psicoteràpia 
grupal s’ha demostrat 
tant o més eficaç com la 
psicoteràpia individual en el 
tractament de les addiccions. 
Per aquest motiu el Servei 
d’Addiccions i Salut Mental 
ha fomentat la formació en 
aquest tipus d’abordatge 
entre l’equip terapèutic.
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