
Pregunta Resposta
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En qué centros hay enfermeras acreditadas con IPA? 

En qué áreas de salud mental se ha contemplado puestos de IPA?

Desconeixem si hi ha centres de salut mental que tinguin regulada la 

figura de la IPA. Des del projeccte IPACAT 19 es van identificar 20 

infermerres de SM que s'havien autoavaluat amb la eina IDREPA com a 

IPA a l'espera de tenir una entrevista amb la direcció per corroborar 

aquesta autoavaluació. Veure la publicació: 

https://www.uab.cat/web/catedra-de-gestio-direccio-i-administracio-

sanitaries/publicacions-1345780202803.html
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Nos podeis dar la dirección de la cátedra para visualizar las presentaciones.  
Gracias

 https://www.uab.cat/web/catedra-de-gestio-direccio-i-administracio-

sanitaries/la-catedra-1345780151567.html
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Se contempla iniciar la acreditación como IPA a los enfermeros Gestores de 

Casos que desde hace varios años estamos incluidos en la Atención Primaria y 

nuestra función es la de IPAs en fragilidad y complejidad?

Perdonad ya he visto que está en proceso. Gracias

No contestem 

4
Com heu identificat els 46 llocs amb requeriment d'IPA? gràcies No tinc clar a  quin centre es refereix. Li hem demanat per mail

5
Las enfermeras de control de infeccion estarían incluidas en la acreditacion 

como IPA

13

les infermeres de control de lainfecció són IPA però com que no fem 

assistència directa a un malalt concret si bé a tots els malats infectats i som 

referents dins les institucions. com podem acreditar que som IPA DONCS???

8 lES INFERMERES DE CONTROL D'INFECCIONS ESTARIEM DINS LAS IPA
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 Les infermeres especialistes que entenc que no són equivalents a infermeres 
amb un màster  que sigui ofical. Quin paper hi juguen amb aquestes noves 

IPAs?

El màster oficial i l'especialitat es consideren equivalents a efectes de 

reconeixement de la formació per les IPA. 

Ara be, independent de la formació (especialitat o màster) la infermera 

s'hauria de sotmetre a una heteroavaluació per determinar si ho és o 

no.

Es determinarà en funció de les activitats que realitzi que poden ser 

avaluades amb l'IDREPA o altre instrument.
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Quina és la retribució econòmica? La retribució varia entre un centre y l'altre, això ho determina cada 

institució y s'hauria de negociar per conveni. Actualment l'ICS està en 

negociacions per reconeixer les IPA.
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El Màster que es sol.licita pel primer nivell ha de ser oficial? O bé es pot 

valorar un màster no oficial relacionat amb el lloc de treball IPA? Moltes 

gràcies

És recomanable que sigui oficial, encara que de forma transitòria es 

pugui acceptar que no ho sigui per reconéixer les IPA que estan 

exercint. El CII demana que sigui un màster, lo important es que estigui 

relacionat amb l'activitat de la IPA i creiem que seria recomanable que 

fos oficial.
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Com es pot aconseguir el qüestionari IDREPA? https://www.bibliopro.org/
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Personalment crec que el gran avanç per el reconeixment de la infermera per

sonalment mai vaig creure que arribari aquest reconeixement  tant 

institucional com econòmic ara només falta que es facili dins de la feina diaria 
tindre temps per investigar i no fer-ho fora del nostre horari .

Efectivament les IPA haurien de tenir un % de la seva dedicació 

alliberada per fer recerca y rendir comptes de l'ús d'aquest temps.
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Felicitar a les ponents! La meva pregunta o reflexió va encaminada sobre la 

formació. Com a IPA diria  que la formació de les IPAS està molt encaminada a 

la investigació i gestió. Trobo a faltar una part més de formació clínica 

específica. Es dificil fer per cada especialitat perquè som moltes però per poder 

diagnosticas derivar i prescriure penso que seria necessari una formació per  
poder cobrir aquests aspectes. Voldria saber la vostra opinió.

Moltes gràcies!!

Efectivament caldria que hi hagués una oferta formativa per les IPA que 

contemples màsters que tinguessin una part de recerca i una formació 

clínica específica.
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En que lugar estaríamos las Gestoras de casos?¿ha habido un relevo 

generacional importante en algunas zonas del territorio y muchas cambiamos 

nuestro ámbito de experteza( dentro del ámbito hospitalario ) por iniciar y/o 

reiniciar las unidades Pro-PCC en Atención primaria

En el nostre estudi IPACAT19 vàrem detectar 40 gestores de casos de 

les quals el 38% es van autoavaluar com a IPA.

Una gestora de casos s'ha de sotmetre a una heteroavaluació amb el 

qüestionari IDREPA i aportar evidències per determinar si està fent 

pràctica avançada.

Jornada sobre la infermeria de pràctica avançada.Marc organitzatiu i regulatori
15 de juny de 2022, de 14 a 16 hores. Modalitat: síncrona en línia.

Preguntes rebudes al xat de la sessió pels participants i respostes del Grup IPACAT

Interpretant de forma estricata la defincio de iPa que dona el CII donat 

que la majoria d'I de Ci no fa atenció directa no serien considerades de 

Practica avançada. De totes manera cada organització pot valorar-ho de 

forma diferrent. Estan treballant dels criteris de forma independentA l 

no haver una estandarització dels criteris de la iPA cada institució ho 

contempla de forma diferent. pot ser que t'equipari al nivell de iPA
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