
PROCES D’ATENCIÓ D’INFERMERIA EN SALUT MENTAL

DEFINICIÓDIAGNÒSTIC
Manifestacions de dependència

(Exploració)
Factors Relacionats

(Causes) INTERVENCIÓ/PLA D’ACTUACIÓ RESULTATS (NOC)

3.1.2  AILLAMENT
SOCIAL
(Diagnòstic NANDA)

Solitud experimentada per la per-
sona i percebuda com a imposa-
da per altres i com un estat nega-
tiu o amenaçador. 

5270 - Suport emocional. (NIC) 
5100 - Potenciació de la socialització. (NIC)
5440 - Augmentar els sistemes de recolcament.
(NIC)
· Valorar la possibilitat d´assistir a  grup d'auto-
ajuda.
4310 - Teràpia d'activitat. (NIC)
5390 - Potenciació de la conciència en si
mateix. (NIC)
5400 - Potenciació de l'autoestima. (NIC)
SEGUIMENT DEL PROCÉS.

Incapacitat per establir rela-
cions personals satisfactòries.
Alteració del estat de benestar.
Recursos personals inade-
quats.
Alteracions del aspecte físic.
Manca de xarxa social .
Barreres arquitectòniques.

Expressió de sentiments de solitud.
Tristesa.
Falta de comunicació.
Conducta hostil.
Recerca de solitud.
Sentiments de rebuig.
Manca de interessos o interessos
inapropiats per la seva edat.
Altres ...........................................

5270- Suport emocional. (NIC)
5440- Augmentar els sistemes de recolzament.
(NIC)
5820- Disminució de l'ansietat. (NIC)
5400- Potenciació de l'autoestima. (NIC)
5100- Potenciació de la socialització. (NIC)
4310- Teràpia d'activitat. (NIC)
5430- Grups d'autoajuda. (NIC)
SEGUIMENT DEL PROCÉS

0306- Autocura: Activitats bàsi-
ques de la vida quotidiana
(NOC).
0902- Capacitat de comunicació
(NOC).
1204- Equilibri de l’humnor
(NOC).
1604- Participació en les activi-
tats recreatives (NOC).
0906- Pendre decisions (NOC).
2604- Normalització familiar.

1205- Autoestima.
0902- Capacitat de comunicació
(NOC).
0906- Prendre decisions (NOC).
0306- Autocura: Activitats bàsi-
ques de la vida quotidiana
(NOC).
1204- Equilibri de l’humor (NOC).
1604- Participació en les activi-
tats recreatives (NOC).
2604- Normalització familiar
(NOC).
1603- Conducta per obtenir la
salut (NOC).

Privació d'afecte.
Aïllament físic, barreres arquitectòni-
ques.

Estat subjectiu en que la persona
està en risc d'experimentar una
solitud no desitjada i una vaga
sensació de malestar anímic (dis-
foria) (depressió, disconfort físic i
psíquic, insatisfacció d´un
mateix).

3.1.3   RISC DE SOLI-
TUD 
(Diagnòstic NANDA)

Autors: Herminia Argilaga i Peña, Núria Bachs i Pujols, Fina Comas i Simon, Concepció Esteve i Oller,
Germán López i Cortacans, Rosa Maria Riera i Escoda, Mercedes Ugalde i Apalategui, Núria Villanueva i Ferrer.

DEFINICIÓDIAGNÒSTIC
Manifestacions de dependència

(Exploració)
Factors Relacionats

(Causes) INTERVENCIÓ/PLA D’ACTUACIÓ RESULTATS (NOC)

Expressió directa o indirecte de
sentiments, avaluació negativa
sobre un mateix o sobre les prò-
pies capacitats.

7.1.2  TRANSTORN
DE L'AUTOESTIMA
(Diagnòstic NANDA)

5300 - Facilitar l'expressió de sentiments de
culpa. (NIC)
5270 . Suport emocional. (NIC)
5860 - Biorretroalimentació.(NIC) ( Després
d'escoltar, limitar l'expressió dels pensaments
negatius i potenciar els positius a partir de les
seves experiències).
5400 - Millorar l'autoestima. (NIC) Avaluar el
nivell d'ansietat que acompanya la pèrdua o la
falta d'autoestima i ajustar les intervencions
segons el nivell d'ansietat.
5380 - Foment de la seguretat. (NIC) Valorar
els aspectes i fites aconseguides del dia a dia.
4500 - Prevenció del consum de sustàncies
nocives. (NIC)
4510 - Tractament del consum de sustàncies
nocives. (NIC)
5520 - Facilitar l'aprenentatge. (NIC) Ajudar a
reflexionar sobre els errors passats com
aprenentatge i no com a fracàs.
5220 - Ajudar a millorar l'imatge corporal. (NIC)
7140 - Recolzament familiar. (NIC)
SEGUIMENT DEL PROCÉS.

1502- Habilitat per l’interacció
social (NOC).
1205- Autoestima (NOC).
0906- Pendre decisions (NOC).
0902- Capacitat de comunicació
(NOC).
2602- Funcionament familiar
(NOC).

Deteriorament del estat físic
Estrès de llarga durada
Pèrdues personals
Manca de reconeixement de
l'activitat

Expressions verbals negatives
sobre si mateix.
Culpa.
Incapacitat d'afrontar els aconteixe-
ments.
Idees pessimistes.
No s'estima i no es sent estimat.
Sentiment d'inferioritat.
Comportaments autodestructius.
Disminució de la comunicació verbal.

Sensació d’incomoditat, l’origen
de la qual, generalment, és ines-
pecífic o desconegut per la per-
sona.

9.3.1  ANSIETAT
(Diagnòstic NANDA)

4920 - Escolta activa (NIC).
5230 - Millorar l’afrontament. (NIC) Ajudar a l’a-
daptació de la nova situació.
5400 - Potenciació de l’autoestima (NIC).
6040 - Técniques simples de relaxació. (NIC)
Ensenyar i/o recomanar.
2380 - Gestió de la medicació (NIC).
SEGUIMENT DEL PROCÉS.

0902- Capacitat de comunicació
(NOC).
0906- Pendre decisions (NOC).
1403- Control de pensaments distor-
sionats (NOC).
1402- Control de l’ansietat (NOC).
1204- Equilibri de l’humor (NOC).
1608- Control dels símptomes (NOC).

Sentiments d’amenaça a la
seva integritat física.
Manca de coneixements dels
recrusos d’ajuda.
Manca de coneixements sobre
un problema de salut.
Altres causes...

Tensió, nerviosisme, expressió de
preocupació, neguiteix, dificultat per
la concentració, suor, tremolor,
taquicàrdia, ofec, altres...

a i f i c c @ y a h o o . e s

9.2.1.2 DOL
ANTICIPAT
(Diagnòstic NANDA)

DEFINICIÓ DIAGNÒSTIC
Manifestacions de dependència

(Exploració)
Factors Relacionats

(Causes)INTERVENCIÓ/PLA D’ACTUACIÓRESULTATS (NOC)

Expressió anticipada de la pèrdua,
tristesa, plors, ansietat, por, senti-
ment de culpa, irritabilitat, pèrdua
de gana, insomni.

7140 - Recolzament familiar. (NIC)
4920 - Escolta activa (actitud empàtica). (NIC)
5290 - Facilitar el procés de dol. (NIC)
4820 - Orientació de la realitat. (NIC)
(Donar una informació clara i concisa del procés
normal del dol) 
5270 - Suport emocional. (NIC)
5820 - Reducció de l'ansietat. (NIC)
SEGUIMENT DEL PROCÉS

Comportaments que intenten
superar la percepció de la pèr-
dua sigui aquesta potencial o
real.

Fracàs o prolongació (superior
als 2 anys) de les capacitats de
resposta de la persona, per
intentar superar una pèrdua.

Els mateixos que en el dol anticipat. I a més a
més:
2380 - Gestió de la medicació. (NIC)
4350 - Gestió de la conducta. (NIC)
(Autolesives, hàbits tòxics, ..)
5230 - Millorar l'afrontament. (NIC) Ajudar a l'a-
daptació de la nova situació.
5440 - Augmentar els sistemes de recolzament.
(NIC)
5430 - Grups d'autoajuda. (NIC) (Facilitar la uti-
lització de recursos comunitaris) 
7710 - Recolzament mèdic. (NIC).
8100 - Derivació. (NIC)
6340 - Prevenció de suicidis. (NIC)
SEGUIMENT DEL PROCÉS

9.2.1.1 DOL
DISFUNCIONAL
(Diagnòstic NANDA)

Expressions verbals de mantenir la
intensitat del dolor de la pèrdua.
S’observa que la intensitat del dolor
de la pèrdua, es manté.
Representacions o imaginacions. 
Sentiment de soledat.
Refús a acceptar la pèrdua.
Tristesa.
Plors.
Alteracions en els hàbits alimentaris.
Alteracions en el patró de la son.
Incapacitat de fer projectes de futur.

Pèrdua real o percebuda: treball,
estat social, possessions, parts o
processos corporals.

3.7 DOL
(Diagnòstic
RIOPELLE)

Reacció emocional i de conducta en
forma de patiment i aflicció per inten-
tar superar qualsevol tipus de pèrdua
(persona, objecte, rol, funció psicolò-
gica, pèrdua d'una part del cos ...).
L'interval de temps d'acceptació del
dol, orientativament seria: 
- d' 1 a 6 mesos ...........fase de lluita i
negació.
- a partir de 6 mesos...fase depressiva.
- fins a 2 anys................fase d'adapta-
ció.

SEGUIMENT DEL PROCÉS

1206- Voluntat de viure (NOC).
1409- Control de la depresió (NOC).
0004- Son (NOC).
0902- Capacitat de comunicació
(NOC).
0906- Pendre decisions (NOC).
1408- Autolimitació de l’autolisis
(NOC).
0306- Autocura: Activitats bàsiques
de la vida quotidiana (NOC).
1204- Equilibri de l’humor (NOC).
1604- Participació en les activitats
recreatives (NOC).
2602- Funcionament familiar (NOC).

0902- Capacitat de comunicació
(NOC).
0906- Pendre decisions (NOC).
0306- Autocura: Activitats bàsi-
ques de la vida quotidiana
(NOC).
1204- Equilibri de l’humor (NOC).
1604- Participació en les activi-
tats recreatives (NOC).
1305- Ajust psicosocial: Canvi
de vida
1208- Nivell de depresió (NOC).

0902-Capacitat de comunicació (NOC).
0906- Pendre decisions (NOC).
0306- Autocura: Activitats bàsiques
de la vida quotidiana (NOC).
1204- Equilibri de l’humor (NOC).
1604- Participació en les activitats
recreatives (NOC).
1305- Ajust psicosocial: Canvi de vida
1206- Voluntat de viure (NOC).

DEFINICIÓ DIAGNÒSTIC
Manifestacions de dependència

(Exploració)
Factors Relacionats

(Causes)INTERVENCIÓ/PLA D’ACTUACIÓRESULTATS (NOC)

Estat en que la persona és inca-
paç de modificar el seu estil de
vida degut a un canvi en el seu
estat de salut.

5.1.1.1.1
DETERIORAMENT DE
L'ADAPTACIÓ
(Diagnòstic NANDA)

4470 - Ajudar a l'autocanvi (NIC)(identificar la
dificultat i determinar tipus d'impediment :físic o
emocional)
4920 - Escolta activa. (NIC)
5250 - Recolzament en la presa de decisions.
(NIC)
5230 - Millorar l'afrontament. (NIC)
SEGUIMENT PERIÒDIC

Presència de malaltia o trastorn
que requereix d’un canvi.
Sistemes de recolzament insufi-
cients o inadequats.
Baixa autoestima.

Verbalització de no acceptar el
canvi, incapacitat de marcarse
objectius, incapacitat de buscar i
prendre decisions, còlera, increduli-
tat

Alteracions en els hàbits de la vida
diària, conductes d'abandonament
dels pares en relació als fills, mani-
festació d'incapacitat per l'abordat-
ge de la situació. 

4920 - Escolta activa. (NIC)
5270 - Suport emocional. (NIC)
7100 - Promoció de la comunicació i de la integritat
familiar. (NIC)
5250 - Recolzament en la presa de decisions.
(NIC)
7140 - Recolzament familiar. (NIC)
7130 - Manteniment en els processos familiars.
(NIC)
7150 - Teràpia familiar. (NIC)
SEGUIMENT DEL PROCÉS.

Situacions de transició o crisis Estat en que una família normal
experimenta una disfunció. 

3.2.2  ALTERACIÓ
DE PROCESSOS
FAMILIARS
(Diagnòstic NANDA)

4920 - Escolta activa. (NIC)
5270 - Suport emocional. (NIC)
6040 - Tècniques simples de relaxació. (NIC)
(ensenyar i/o recomanar) 
4720 - Estimulació cognitiva. (NIC)(recomanar
activitats intel·lectuals) 
5250 - Recolzament en la presa de decisions.
(NIC)
5230 - Millorar l'afrontament. (NIC)
5820 - Reducció de l'ansietat. (NIC)
5360 - Teràpia d'entreteniment. (NIC)(ensen-
yar/recomanar activitats físiques, manuals..) 
SEGUIMENT DEL PROCÉS.

1305- Ajust psicosocial: Canvi
de vida (NOC).
1402- Control de l’ansietat
(NOC).
1205- Autoestima (NOC).
1603- Conducta per obtenir la
salut (NOC).
0906- Pendre decisions (NOC).

2600- Capacitat de superació
de la família (NOC).
2604- Normalització familiar
(NOC).
2606- Estat de salut de la famí-
lia (NOC).
2601- Entorn familiar: intern
(NOC).
2602- Funcionament familiar
(NOC).

1305- Ajust psicosocial: Canvi
de vida (NOC).
0902- Capacitat de comunica-
ció (NOC).
0906- Pendre decisions (NOC).
1501- Desenvolupament de un
rol (NOC).

Crisis situacionals.
Crisis en el procés de madura-
ció.
Vulnerabilitat.

Negació,
còlera,
tristesa,
verbalització d'incapacitat, expressió
de dificultat d'adaptació als canvis.

Deteriorament dels comporta-
ments adaptatius de la persona
per cobrir les demandes i rols de
la vida.

5.1.1.1
AFRONTAMENT  INDI-
VIDUAL
INEFECTIU
(Diagnòstic NANDA)


