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La convocatòria del PERIS del 2017 ha afavorit, per 

primera vegada, que, durant un període màxim de 9 

mesos, professionals d’infermeria poguéssim allibe-

rar tasques assistencials per a desenvolupar activitats 

de recerca. En el monogràfic 4 del SARIS s’analitza 

de manera sistèmica les oportunitats que ha suposat 

aquesta convocatòria 2017 del PERIS pels professio-

nals, igual que les barreres, i també els beneficis pel 

sistema de salut. Això s’ha fet a través de l’anàlisi de 

text de les Instantànies de Recerca, unes fitxes que van 

emplenar els beneficiaris dels ajuts al final del període 

sobre l’experiència, la recerca, els seus resultats i els 

beneficis obtinguts.

Les oportunitats per als 61 professionals intensificats 
traduïts en beneficis pel sistema es poden sintetitzar 
en: la generació de coneixement divers i heterogeni, 
que ha impactat tant en l’àmbit assistencial com en 
l’àmbit de recerca, generant valor; el reconeixement i 
la visibilitat a la recerca en infermeria; la influència en 
les actituds dels professionals del seu entorn, refor-
çant relacions professionals i col·laboracions; la crea-
ció de noves competències formals (tesis doctorals) i 
informals; les interaccions amb els usuaris del conei-
xement (siguin professionals o altres investigadors); i, 
en última instància, l’aplicació dels resultats als pro-
cessos assistencials, a les intervencions sanitàries i als 
programes.

SÈRIE SOBRE RECERCA QUE TRANSFORMA
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Impacte            
immediat                    

i directe de               
la intensificació 
infermera del 
PERIS 2017

Valor de 
la recerca 
infermera

Aplicació a 
la pràctica 

clínica

Nou 
coneixement

Noves 
competències 
i perspectives 
professionals

Més xarxes i 
col·laboracions

Interacció amb 
els usuaris

Canvis 
d’actituds

La recerca ha generat i enfortit 
col·laboracions en més de la meitat dels 

professionals intensificats

La translació de la recerca 
s’ha realitzat cap a altres 

professionals sanitaris

En el 40% dels casos la 
recerca forma part d’una 

tesi doctoral

Visibilitat
Reconeixement

Major 
comprensió 

dels processos 
assistencials

Apropament 
amb altres 

professionals  
de la salut

Motivació 
d’altres 

infermeres

Reconeixement 
d’altres rols 

professionals

En idiomes

En redacció 
i publicació 
d’articles

En lideratge 
d’equips

En recerca
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Exemples de nou coneixement que s’ha vist aplicat a 
la pràctica clínica

Atenció al pacient crític

Atenció psicoemocional a la família que viu                 
una situació de mort a urgències

Promoció de la salut 

Implementació del programa                     
INFADIMED® en escoles de les poblacions                 

de la DAP Costa de Ponent

Atenció integrada i transició terapèutica 

Avaluació de la implementació de la ruta de la 
complexitat integrada del pacient crònic complex 

de salut mental a la comarca del Pla de l’Estany

Maternoinfantil 

La posició de Sims modificada materna               
influeix en la disminució dels parts                           

per cesària i augmentant els parts vaginals

Seguretat i avaluació de riscos

Nou algorisme per decidir el millor                      
tractament per a la incontinència fecal

Característiques clíniques i avaluació de            
l’actuació infermera en l’àrea de             

descontaminació d’urgències

Aplicació d’una intervenció motivadora               
dirigida a les infermeres per millorar el procés           

de l’administració i durada dels antibiòtics                        
en un hospital d’aguts

Geriatria 

Avaluació d’una intervenció mínima-massiva en 
ancians hospitalitzats amb disfàgia orofaríngia

Innovació i tecnologies 

Millora d’aspectes tècnics d’un nou sistema 
digital per a la mesura i seguiment de les ferides

Disseny, implementació i avaluació del portal 
Salut i Escola 2.0, per a la promoció de 
conductes saludables en adolescents

Implementació de programa 

Implementació del desplegament regional             
d’un programa per la realització d’espirometria 
forçada amb certificat de qualitat


