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GESTIÓ INFERMERA 
DE LA DEMANDA



QUÈ ÉS? 

■ És la petició que fa un ciutadà al sistema sanitari que precisa d’una

resolució preferent i la infermera és capaç de donar-li resposta.

ADULTS  33 MOTIUS DE CONSULTA

PEDIATRIA  23 MOTIUS DE CONSULTA

56 MOTIUS DE RESOLUCIÓ 

AUTÒNOMA PER LA INFERMERA



Competència infermera

La infermera està capacitada per fer l’acollida, valoració i classificació de 

les persones amb una demanda urgent. 

Aquesta qualificació profesional s’empara en la titulació acadèmica i es 

reconeix en: 

• Articles 52, 53 i 54 del Reial Decret 1231/2001, de 8 de novembre.

• La Llei 44/2003, de 21 de novembre de de la LOPS

o En l’article 5 punt 1 apartats a, b i c.

o En l’article 7 punts 1 i 2.

S’encomana a les infermeres, de forma autònoma, la indicació, ús i

autorització de dispensació de medicaments no subjectes a prescripció

mèdica i productes sanitaris, així com d’altres medicaments subjectes a

prescripció mèdica, mitjanc ̧ant l’aplicació de protocols i guies de pràctica

clínica i assistencial, d’elaboració conjunta, acordats amb les

organitzacions col·legials de metges i infermeres i validats per l’Agència

de Qualitat del Sistema Nacional de Salut.

(Article 77 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels

medicaments i productes sanitaris (BOE núm. 178, de 27.07.2006), segons la

redacció donada a aquest precepte per la Llei 28/2009, de 30 de desembre, de

modificació de la Llei anterior (BOE núm. 315, de 31.12.2009).



Competència infermera

■ Cuidar de les persones amb: 

– Algun procés de salut crònic.

– Trastorn mental.

– Falta o pèrdua d’autonomia.

– Malalties terminals.

– Procés de dol.

– Algun procés de salut agut lleu.

(Reial Decret 137/84 sobre Estructures Bàsiques de Salut.                     

Llei General de Sanitat, 1986).



PRINCIPALS PROBLEMES DE SALUT

QUE L’ICS PROPOSA COM A GESTIÓ

INFERMERA DE LA DEMANDA



ADULTS



NENS



Atenció infermera: Atenció protocol·litzada

Motiu de 
consulta

Anamnesi i 
exploració 

física dirigida

Criteris de 
derivació (si 

n’hi ha)

Planificació de 
cures: Objectiu, 
intervencions

Signes 
d’alarma i 
reconsulta



CAS CLÍNIC: INFECCIÓ D’ORINA

Dona 41 anys que acut a CUAP per síndrome miccional de 12h d’evolució: disúria, pol·laciúria, dolor 
suprapúbic i tenesme vesical. 

AP:

• FA en tractament amb sintrom.

• DM tipus II amb tractament dietètic.

• Asma sense tractament actiu.

IQ:

• Histerectomia total al març del 2017.

Al·lèrgies:

• Ibuprofeno.

• Àcid fòlic.

• Sulfat ferrós.

















”LA AUTONOMÍA NO ES ALGO QUE UNO 
ENCUENTRA, ES ALGO QUE UNO CREA." 

“THOMAS SZASZ”


