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Protocols Generals 
  

 Atenció Urgent 
 Actuació en el suport vital avançat  (Reanimació cardiopulmonar). 

 
 
 

 Comunicació 
 Comunicació i relació Terapèutica. 

 
 
 

 
 Cures del malalt quirúrgic 

 Preparació del malalt per a la intervenció quirúrgica. 
 Tècnica de l’esquilat. 
 Pòsters de zones de preparació quirúrgica. 

 
 
 
 

 Documentació 
 Aspectes legals de la documentació clínica. 
 Història clínica (concepte i metodologia de treball d’infermeria). 
 

 
 
 

 Eliminació intestinal 
 Col·locació d’un ènema  de neteja mitjançant una sonda rectal. 
 
 
 
 

 Eliminació urinària   
 Col·locació d’un col·lector urinari. 
 Col·locació i cures d’una sonda uretral  per adults. 
 Cures d’una sonda suprapúbica. 
 Rentats vesicals. 
 
 
 

 Ferides 
 Cura de ferides quirúrgiques. 
 Cura de ferides infectades. 
 Cura de ferides amb teràpia de pressió negativa a l’àmbit hospitalari i a  domicili. 
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 Higiene del malalt   
 Higiene general del pacient. 
 Higiene del pacient allitat. 
 Higiene de la boca. 
 Higiene dels ulls.  
 Higiene de les orelles. 
 Higiene dels  orificis nasals. 
 Higiene del cabell. 
 Higiene de les ungles i peus. 
 Higiene dels genitals. 
 Higiene del cabell amb polls (pediculosi). 
 Escabiosi ( sarna). 

 
 

 
 

 Ingrés i Alta hospitalària 
 Acollida del pacient. 
 Identificació adequada de pacients. 
 Informe de continuïtat de cures a l’alta. 
 Preparació de l’habitació. 

 
 
 

 
 Manteniment de las vies respiratòries   

 Aspiració de secrecions amb pacients traqueostomitzats. 
 Aspiració  traqueal: orofaríngia, nasofaríngia i cega. 
 Canvi complet de la cànula i cures en la traqueostomia. 

 
 

 
 

 Manual d’aïllaments 
 Manual d’aïllaments dels pacients amb patologia infecciosa transmissible 

En el medi hospitalari.  
 
 
 
 

 Manual de neteja hospitalària 
 Manual per a la neteja i desinfecció dels centres sanitaris Parc de Salut Mar. 
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 Nutrició Enteral 

 Administració de nutrició enteral. 
 Col·locació d’una  sonda nasogàstrica 
 Manteniment, canvi i retirada de les sondes de Gastrostomia i Jejunostomia 
 Rentat gàstric 

 
 
 
 

 Nutrició Parenteral 
 Canvi d’apòsit equip i/o bossa en la Nutrició Parenteral Total. 

 
 

 
 

 Oxigenoteràpia 
 Administració d’O2   amb ventilació espontània: ulleres nasals mascareta  amb 

dispositiu venturi.  
 Administració d’O2  a alta concentració amb ventilació espontània:  mascareta 

amb dispositiu i humidificador. 
 Administració d’O2  d’alt flux amb via aèria artificial: mascareta de traqueostomia 

i tub en T. 
 Bypap. Ventilació no invasiva amb pressió positiva. 

 
 

 
 

 Preparació i administració de la medicació per via parenteral i peridural 
 Administració citostàtic: 

 Administració de medicaments antineoplàstics. 
 Manipulació de líquids corporals de pacients sotmesos a tractament 

antineoplàstic ( citostàtics). 
 Tractament per a l' extravasació de citostàtics. 
 Vessament de citostàtics. 

 
 Administració de medicació(analgèsica) pel catèter peridural. 
 Circuit per la preparació i administració de Morfina i Levobupivacaina. 

 
 
 
 

 Prevenció de la infecció          
 Higiene de les mans. 
 Neteja i desinfecció de l’ utillatge hospitalari: 

 Higiene dels termòmetres. 
 Neteja del baló de  ventilació. 
 Neteja de les cambres per a la inhalació de medicaments. 
 Neteja de l’humitejador. 



  
 

 5 de 12 
 

PROTOCOLS I PROCEDIMENTS D’INFERMERIA www.parcdesalutmar.cat 

 Neteja del laringoscopi. 
 Neteja nebulitzador. 
 Neteja de la màscara d’oxigen. 
 Neteja i desinfecció dels endoscopis de l’aparell digestiu. 
 Neteja i desinfecció dels endoscopis d’Otorinolaringologia. 
 Neteja i desinfecció dels esfingomanòmetres. 
 Neteja i desinfecció de l’ecògraf i les sondes. 
 Roba: transport i emmagatzematge 

 Utilització de guants no estèrils. 
 Utilització d’antisèptics i desinfectants. 

 
 
 

 Procediments diagnòstics 
 Administració contrast radiològic per TAC. Malalt no portador de via. 
 Administració contrast radiològic per TAC. Malalt portador de via. 
 Alcoholització nòduls/lesions hepàtiques. 
 Biòpsia. 
 Cistouretrografia miccional seriada (CUMS). 
 Col·locació  d’un arpo mamari prequirúrgic. 
 Drenatge.                                                                                                                   
 Ènema opac. 
 Galactografia. 
 Histerosalpingografia. 
 Implantació del marcador de titani intramamari. 
 Punció aspirativa amb agulla fina (PAAF). 
 Punció biòpsia prostàtica. 
 Trànsit d’esòfag gastroduodenal (TEGD) 
 Urografia intravenosa. 

 
 

 
 

 Recollida de mostres 
 Conservació i transport de mostres al laboratori. 
 Extracció de sang  per punció percutània. 
 Extracció de sang arterial. 
 Extracció de sang venosa. 
 Gasometria. 
 Hemocultiu. 
 Líquids biològics. 
 Obtenció de mostres per a estudi de micosi. 
 Obtenció de mostres ginecològiques. 
 Presa de mostres davant de la sospita clínica de bacterièmia relacionada amb el 

catèter venós central (BRC) amb i sense retirada del catèter. 
 Recollida d’orina de 24h. 
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 Recollida d’orina recent. 
 Recollida de mostres de femtes. 
 Recollida de mostres de ferides i abscessos. 
 Recollida de mostres de vies respiratòries 

 
 

 
 

 Seguretat del malalt   
 Al·lèrgia al làtex. 
 Mesures de seguretat per a pacients amb risc de lesió. 
 Mesures restrictives de protecció per a pacients amb risc de lesió. 

 
 
 
 

 Tècniques per a la col·locació i manteniment dels catèters perifèrics, 
centrals i peridurals   

 Cateterització venosa:Tècniques per a  vies centrals. 
 Cateterització venosa:Tècniques per a  vies perifèriques. 
 Connector de  desplaçament neutre (microclave) simple o bifurcat; muntatge i 

manteniment. 
 Cura i utilització  del reservori subcutani (RVS) 
 Cures del catèter epidural. 
 Fixació i canvi d’apòsit  de les vies de fluïdoteràpia 
 Mesures preventives i tractament de les complicacions dels catèters 

                    venosos   perifèrics; obstrucció, vessament i flebitis. 
 Permeabilització / Heparinització de catèters sense perfusió contínua. 

 
 
 

 
 Trasllat intrahospitalari de pacients 

 Trasllat intrahospitalari del pacient ingressat en un unitat de crítics. 
 Trasllat intrahospitalari del pacient estable ingressat a  l’ Hospital del Mar. 

 
 
 
 

 Úlceres per pressió 
 Pòster. Úlceres per pressió. 
 Úlceres per pressió: Tractament. 
 Úlceres per pressió: Mesures de prevenció. 

 
 
 

 
 




