
La infermeria als centres d'atenció 
primària centra la seva tasca en els 
ciutadans, les famílies i la comunitat. 

Dóna resposta a les necessitats de 
salut de la població en les diferents 
etapes evolutives, mitjançant una 
assistència integral amb l'objectiu de 
promoure, mantenir o millorar la seva 
salut, potenciant l'autocura.

En assistència primària hi ha tres 
especialitats principals: infermer/a 
llevador/a, infermer/a de pediatria i 
infermer/a d’adults.
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Entre altres, les seves funcions principals són: 

- Assessorem en anticoncepció i prevenció 
de malalties de transmissió sexual.
Informem i acompanyem en l'embaràs no 
desitjat.
- Informem del programa de cribratge de 
càncer de coll d'úter i realitzem les citolo-
gies.
- Donem educació afectivosexual en qualse-
vol etapa de la vida.
- Oferim consell preconcepcional.
- Fem seguiment de l'embaràs normal.
- Assistim i acompanyem durant el part i el 
post part.
- Donem suport en l'alletament.
- Fem valoració del sòl pelvià i prevenció de 
la incontinència d'orina.
- Atenem la dona en el climateri.

Entre altres, les seves funcions principals són: 

- Portem a terme el programa d'Activitats 
Preventives i de Promoció de la Salut en la 
infància i adolescència: consells 
d'alimentació, seguiment i desenvolupament 
psicomotor del nen, suport a l'alletament, 
programes de vacunacions...
- Realitzem tècniques pròpies d'infemeria: 
extraccions, cures, sutures, sondatges, 
administració de medicació...
- Fem seguiment de nens amb malalties 
cròniques: asma, diabetis, cures 
pal·liatives...
- Som referents del programa “Salut i 
Escola”: educació sexual, prevenció hàbits 
tòxics...

Entre altres, les seves funcions principals són: 

- Fem control i seguiment de persones amb 
malalties com:diabetis, hipertensió, malaltia 
pulmonar, insuficiència cardíaca, obesitat i 
tabaquisme.
- Fem control i seguiment de persones amb 
tractament amb Sintrom.
- Fem atenció domiciliària a persones que no 
poden desplaçar-se.
- Donem suport i acompanyament a la 
persona/família en situació final de vida.
-Tècniques pròpies: extracció de sang, elec-
trocardiogrames, cures, extracció taps de 
cerumen, embenats, sutura de ferides, injec-
tables, espirometries, control pressió intrao-
cular, prick- test (proves al·lèrgia), heparinitza-
ció vies centrals, sondatges, administració de 
ferro endovenós, índex turmell-braç...
- Actuem davant situacions urgents.
- Dispensem medicació hospitalària i metadona.
- Planifiquem i desenvolupem programes de 
promoció i prevenció de la salut a la comunitat.
- Organitzem tallers grupals. 

LLEVADOR/A PEDIATRIA ADULTS


