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• Escenari biomèdic
• Les infermeres registraven en el  “libro de vela”
• Treball  per tasques 

Els inicis

Libro de vela
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Petits passos grans reptes
1977
Es reconeix a les infermers com professionals sanitaris universitaris.
1980
S’ inicia les bases de l’establiment  dels estàndards de  cures :
ØEs defineix el catàleg de prestacions infermeres
ØS’ implementen  nous registres d'infermeria com a base de facilitació de la metodologia  de la 
pràctica infermera
ØEs  dissenyen  els primers plans de cures    (PAE) 
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1990
ØAUDITORIA PER PART DE L’EMPRESA BOSSARD:

• Documentació insuficient
• Baixa qualitat dels registres era baixa
• Infraregistre



5

1994
ØACCIONS

§ Planificació i elaboració d’un pla de formació
§ Constitució de la comissió de registres
§ Elaboració i implementació dels registres
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Procés d’ atenció d’infermeria

Valoració

Diagnòstic

PlanificacióExecució

Evaluació
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2004

ØUnificació documentació totes les àrees

Ø Disposar d’un registre d’infermeria, 
que fos capaç de recollir tota la 
informació específica que les infermeres, 
pacients i equip assistencial necessitaven 
per mantenir un nivell de cures de 
qualitat
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Creació protocols i procediments
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Desplegament del Model de Cures

Supervisora 
Infermeres assistencials

Donar suport
metodològic i ser 

referents de cures per tal 
d’avançar cap al futur i 

preparar la 
informatització dels

registres.

Infermera referent



Monitorització
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Harmonització de cures



13

2007

Estàndars de Cures:
§ Pla  de cures
§ Procediments
§ Protocols
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Projecte ARGOS : 2009
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Gacela Care 2010 : ETI



16

Explotació de dades
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Obtenir dades per a 
la presa de decisions
clíniques, de gestió de 
les cures i de recerca

Mantenir, actualitzar i 
millorar estàndards

Seguir introduint el 
pensament crític a la 
práctica clínica

Percepció de passar 
massa temps a l’ 

ordinador

Menys temps 
a peu de llit

Diferents 
programes

Sistemes lents
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