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ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ I TERAPÈUTICA DEL DOLOR 

 

 Col·locació del catèter epidural per administració analgèsica      
 Infiltració toxina botulínica 
 Perfusió endovenosa de Lidocaïna-Ketamina per a tractament del dolor 
 Recarrega de la bomba de medicació per via intratecal per tractament del dolor   
 Tractament per al  dolor: Pegat hemàtic en l’espai epidural 
 Tractament per al  dolor: Radiofreqüència perifèrica 
 Tractament per al  dolor: Infiltració epidural 
 Tractament per al dolor: Aplicació pegat Capsaicina 
 Tractament per al dolor: Bloqueig caudal Eco-dirigit 
 Tractament per al dolor: Infiltració del trocànter major Eco-dirigit. 
 Tractament per al dolor: Iontoforesi 

 
 
 
 
BLOC QUIRÚRGIC 
 Reanimació post quirúrgica 

 Cateterització arterial col·locació i manteniment. 
 Cateterització venosa: tècnica d’inserció del catèter central a reanimació postquirúrgica 
 Guia de monitoratge vigileo®  i volume view, ev-1000® per   infermeria 

 Cures d’infermeria a pacients amb monitoratge vigileo. 
 Resum de paràmetres volume view ev-1000. 

 Higiene del pacient crític postquirúrgic. 
 Mobilització del pacient crític post quirúrgic. 
 Recollida d’una mostra bronquial amb catèter telescopat (pacient amb intubació 

orotraqueal) .   
Especialitats 
  Generals  

 Anestèsia Subaracnoïdal o Intradural al quiròfan. 
 Atenció d’infermeria en el procés quirúrgic no urgent (bloc quirúrgic). 
 Recuperació  de sang autòloga amb l’aparell  Cell Saver 5. 

Angiologia i Cirurgia Vascular 
 Atenció d’infermeria en el procés quirúrgic: Amputació supra/infracondília. 
 Atenció d’infermeria en el procés quirúrgic: By- pass de membres superiors i inferiors 

 
 
 
 
 

 

PROTOCOLS ESPECÍFICS 
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CARDIOLOGIA I UNITAT CORONÀRIA 
 Cardiologia  

 Algoritme d’actuació davant sospita de dolor precordial. 
 Telemetria cardíaca. 

 Hemodinàmica 
 Administració  de contrast a la Sala d’hemodinàmica i d’angioradiologia vascular. 
 Angioplàstia Carotídia. 
 Arteriografia  Vascular. 
 Arteriografia cerebral en l’Hemorràgia Subarcnoïdal. 
 Aterectomia rotacional. 
 Cateterisme cardíac. 
 Estudi hemodinàmic pulmonar i prova vasodilatadora aguda. 
 Intervencionisme coronari. 
 Intervencionisme Neurovascular en l’Ictus isquèmic. 
 Intervencionisme Vascular. 
 Sedoanalgèsia en pacients sotmesos a intervencionisme cardíac. 
 Tècnica diagnòstica amb guia de pressió. 
 Utilització del dispositiu de compressió de l’arteria radial Polsera TR BAN 
 Valvuloplastia Mitral 

Electrofisiologia 
 Ablació per Radiofreqüència. 
 Administració de fàrmacs (Adenosina Trifosfato (ATP)Ateposin). 
 Administració de fàrmacs (Flecainida, Apocard). 
 Administració de fàrmacs (Isoproterenol-Aleudrina). 
 Administració de fàrmacs (Procainamida). 
 Administració de fàrmacs (Propranolol, Sumial). 
 Estudi Electrofisiològic. 
 Realització del test de Basculació mitjançant el monitor Task Force. 

 
 
 
 
CIRURGIA ORTOPÈDICA  I TRAUMATOLOGIA          

 Pòster. Postures antiàlgiques 
 Tracció cutània i/o esquelètica en fractures d’EEII. 

 
 
 
 
GERIATRIA 

 Circuit dels tràmits en una defunció.  
 Constipació. 
 Control de l’INR mitjançant Coagucheck® en pacients de geriatria del centre Fòrum. 
 Delirium o síndrome confusional aguda en ancians. 
 Depressió en l’ancià. 
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 Incontinència urinària crònica. 
 Incontinència urinària d'inici recent. 
 Mesures de precaució, basades en la transmissió per a pacients amb patologia 

infecciosa transmissible, en les unitats sociosànitaries          
 Valoració de l’ estat nutricional: desnutrició en pacients ancians. 

 
 
 
INSTITUT DE NEUROPSIQUIATRIA I ADDICCIONS 
Psiquiatria 

 Acollida del malalt/usuari a la unitat d’hospitalització de salut mental. 
 Alta del malalt/usuari de l’Hospital. 
 Contenció mecànica en pacients  amb patologia psiquiàtrica. 
 Guia per la prevenció i actuació davant les relacions sexuals en els pacients  

            hospitalitzats a les unitats de salut mental.    
 Permís d’absència autoritzada del malalt /usuari dels serveis de Psiquiatria i  

Toxicomanies. 
Centre d'atenció i seguiment de toxicomanies 

 Protocol d’actuació en cas de sobredosi d’heroïna i/o cocaïna a la sala de consum del 
Cas Integral Fòrum. 

 
 
 
 
MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ 

 Mesures de precaució basades en la transmissió, per pacients amb patologia 
            infecciosa transmissible al servei de medicina física i rehabilitació. 
 
 
 
 
MEDICINA INTENSIVA 

 Aspiració de secrecions al malalt intubat i/o traqueostomitzat. 
 Aspiració de secrecions al malalt intubat o traqueostomitzat utilitzant el sistema tancat. 
 Col·locació de la cànula  i cures de la traqueostomia percutània a l’UCI 
 Col·locació del baló de contrapulsació intraòrtic. 
 Cures de la FAVI  dels catèters per a hemodiàlisi  
 Cures del baló de pneumotaponament del tub endotraqueal. 
 Higiene de la boca en el pacient ventilat i/o intubat. 
 Malalt Neurocrític. 
 Marcapassos provisional intravenós. 
 Pericardiocentesi. 
 Preparació i neteja d’un box de la UCI. 
 Sonda Nasojejunal. 
 Sistemes d’administració de fàrmacs per via inhalatòria.  
 Tècniques contínues de depuració extrarenal. 
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 Taps desinfectables: muntatge i manteniment. 
 Tubs endocraneals amb aspiració subglòtica. 

 
 
 
 NEFROLOGIA 
 Diàlisi 

 Diàlisi peritoneal: catèter Peritoneal 
 Hemodiàlisi 
 Nutrició adequada en diàlisi peritoneal (dp) en pacients ingressats. 

 Trasplantament renal 
 Trasplantament renal. 

 
 
 
 
NEUROCIRURGIA

 Cures després d’una craniotomia. 
 
 
 
 
NEUROFISIOLOGIA I NEUROLOGIA 
Unitat d’epilèpsia 

 Neteja i desinfecció de l'utillatge utilitzat en el monitoratge electroencefalogràfic. 
 
 
 
 
OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA 
CCEE  

 Biòpsies de vúlva. 
 Biòpsies de cervical. 
 Biòpsia pòlip endocervical. 
 Biòpsia endocervical(raspament ¨legrat¨¨) 
 Biòpsia endometrial. 
 Biòpsia mamària:¨punch¨¨ 
 Citologia vagino/cervical líquida.  
 Citologia vagino/cervical amb làmina. 
 Citologia mamària. 
 Asa de diatèrmia o Conització. 
 Col·locació i extracció de D.I.U. 
 Colposcòpia. 
 Criteris generals de les exploracions ginecològiques. 
 Exploració del sòl pèlvic. 
 Exploració obstètrica. 
 Inseminació artificial. 
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 Tacte vaginal. 
 
 
 
 
ONCOLOGIA / HEMATOLOGIA  

 Actuació en malalts amb diarrea per quimioteràpia. 
 Catèter venós central d'inserció perifèrica PICC. 
 Aïllament  protector en la Neutropenia. 
 Mucositis oral mesures higièniques i dietètiques.  
 Paracentesi per diagnòstic i evacuació. 
 Punció lumbar per diagnòstic i tractament. 
 Toracocentesi per diagnòstic i evacuació. 
 Guia per a la prevenció de Limfedema secundari en el tractament de càncer de mama 

(Gencat). 
 
 
 
 
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA. 

 Activitat i son del nounat. 
 Actuació davant d'un ofegament. 
 Administració de medicaments per via intramuscular. 
 Alimentació mitjançant sonda nasogàstrica. 
 Aspiració traqueal del nadó intubat. 
 Aspiració traqueal. 
 Cateterisme umbilical. 
 Col·locació sonda Nasogàstrica. 
 Control de la glucèmia capil·lar. 
 Cribatge hipoacúsia. 
 Cura ferida infectada. 
 Cura umbilical. 
 Detecció precoç. 
 Eliminació. 
 Fototeràpia. 
 Hemocultiu percutani. 
 Higiene del nadó. 
 Incubadora. 
 Lactància artificial. 
 Lactància materna. 
 Mètode cangur. 
 Oxigenoteràpia. 
 Profilaxi i tractament de les  excoriacions. 
 Punció lumbar. 
 Punció suprapúbica. 
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 Sondatge uretral. 
 Tècnica de la rasura. 
 Valoració de la pell del nadó. 
 Valoració signes vitals del nadó. 
 Valoració síndrome d’abstinència a drogues (SAD). 
 Valoració sistema neuromuscular. 
 Venòclisi epicranial. 

 
 
 
 
PNEUMOLOGIA   
EECC 

 Broncofibroscòpies urgents. 
 Biòpsia pleural i Toracocentesi evacuadora. 

 
 
 
 
URGÈNCIES 
Adults 

 Atenció urgent al pacient intoxicat. 
 Atenció urgent al pacient intoxicat per gasos i fum. 
 Picades i mossegades d’animals.(Gencat) 
 Protocol d’actuació davant d’una mossegada d’animal.(Gencat) 

Pediatria 
 Cateterització venosa. 
 Col·locació de sonda nasogàstrica i rentat gàstric. 
 Embenatges. 
 Hemocultiu percutani. 
 Nebulització i Inhalació. 
 Punció Lumbar. 
 Punció Suprapúbica. 
 Recollida de moc naso-faringi. 
 Recollida d’orina en el nen no continent. 
 Rehidratació o tolerància oral. 
 Rentat Nasal. 
 Sondatge uretral. 

CODIS 
 Codis d’activació: Dolor Toràcic. 
 Codis d’activació: Malalt amb Ictus. 
 Codis d'activació i circuits d'atenció urgent. 
 Reanimació Cardiopulmonar avançada. 

 




