
La derivació infermera en els EAP

Les infermeres, per la seva preparació acadèmica i com a conseqüència de la

seva autonomia en la presa de decisions, exerceixen la seva professionalitat en

l’atenció primària tenint cura de la població que tenen assignada amb qualitat,

independència, ètica i responsabilitat, i de manera coordinada amb la resta de

professionals de l’equip d’atenció primària. 

Les infermeres constitueixen una gran fortalesa dins del sistema sanitari. La seva

expertesa  envers  els  pacients  amb  patologies  cròniques,  amb  fragilitat,

dependents, fa que siguin un recurs molt important, tant al centre de salut com

al domicili. També són expertes en les cures de les cuidadores per acompanyar-

les i evitar la claudicació d’aquestes.

Per tal de millorar el desenvolupament de totes les seves competències dins de

l’àmbit de l’AP, és necessari que puguin avançar en la seva capacitat resolutiva,

com  ara:  possibilitar  i  implementar  els  processos  que  garanteixen  l’accés  a

proves diagnòstiques i derivació i coordinació entre diferents nivells assistencials,

i fer realitat la prescripció infermera.

Actualment,  hi  ha situacions  en què la  infermera  es podria  responsabilitzar  i

prendre  la  iniciativa  de  determinades  actuacions,  però  aquestes  requereixen

ineludiblement la signatura d'una metgessa,  cosa que impedeix la necessària

cooperació i  co-responsabilitat  de l'equip de referència del  pacient.  Sovint,  es

dona la paradoxa que en alguns territoris la signatura infermera és vàlida per

posar  en  marxa  una  determinada  actuació,  i  en  altres  territoris  la  mateixa

actuació requereix la signatura d'una metgessa. Aquesta heterogeneïtat no es

correspon amb les capacitats i la disposició de les infermeres.

A continuació s’exposen alguns dels processos on la intervenció de la infermera

d’AP és clau i pot, de manera proactiva, participar amb la metgessa de família,

en benefici dels pacients:



 La  infermera  està  capacitada  per  a  la  prescripció  de  determinats

articles  ortoprotètics  inclosos  en  el  catàleg  de  prestacions,  ja  que

coneix  als  pacients  i  les  seves  necessitats.  No  cal  que  siguin

específicament  les  metgesses  les  que  puguin  prescriure  ni  cal  que  els

familiars es desplacin a l’hospital per a la prescripció. Per exemple: cadires

de rodes, crosses, coixins antiescares...

 També està capacitada per detectar problemes de deglució en pacients

vells  i/o  amb  patologies  que  dificultin  la  deglució  i  per  tant,  pot

recomanar l’ús d’espessidors.

 Actualment la infermera pot demanar un transport sanitari col·lectiu o

individual,  però  moltes  professionals  no  tenen coneixement  d’aquesta

possibilitat.

 La derivació a oftalmologia dels pacients diabètics amb CNM alterada i

també d’aquells en situacions de pèrdua greu d’agudesa visual (AV), és

una altra actuació a desenvolupar per les infermeres.

 Quan  un  pacient  a  domicili  presenta  descompensació  i/o  cansament  o

manca de cuidadors, la infermera és clau en la detecció de la situació i per

tant ha de poder sol·licitar una estada temporal o per convalescència

a un centre sociosanitari tal com ho poden fer la metgessa o la

treballadora social.

 Derivació  vascular:  S’han  de  poder  derivar,  en  coordinació  amb  la

metgessa  responsable,  a  cirurgia  vascular  els  pacients  diabètics  amb

claudicació  significativa,  absència  de  polsos  o  índex  turmell-braç  (T/B)

alterat inferior a 0,7 que es puguin beneficiar d’un possible tractament de

revascularizació.

 També  davant d’una úlcera de peu diabètic, que no segueixi una evolució

satisfactòria,  úlceres  profundes  o  si  apareixen  complicacions,  s’ha  de

poder derivar el pacient a cirurgia vascularo a la unitat del peu diabètic

amb caràcter preferent 

 Derivació  a  ORL:  La  infermera  està  plenament  capacitada  per  a

l’extracció de taps de cera del conducte auditiu; també ho ha d’estar per

valorar que cal extreure’l per aspiració en cas d’antecedent de perforació

timpànica i poder derivar el pacient a consulta d’ORL (si el CAP no disposa

de sistema d’extracció per aspiració).
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