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LLIBRES

NANDA International Diagnósticos enfermeros. 
Definiciones y clasificación 2012-2014, 

de T. Heather Herdman, editor

Joan March Noguera

Conscients de la importància creixent del paper de les 
unitats d’infermeria en el conjunt de les estructures sa-
nitàries ens fem ressò de l’edició d’una obra fonamental 
per la millora de la qualitat del treball d’infermeria, sigui 
en els centres d’atenció primària o en els d’atenció es-
pecialitzada o en els hospitals. Aquesta obra ve patroci-
nada per Nanda International Inc., que no és altra cosa 
que una organització sense afany de lucre convençuda 
que la implementació dels diagnòstics d’infermeria no tan 
sols millora l’eficàcia de la pràctica d’infermeria sinó que 
contribueix decididament a la millora dels tractaments in-
tegrals dels pacients, és a dir, que milloren l’eficiència tant 
dels tractaments destinats a la promoció de la salut dels 
ciutadans sans com la dels de l’atenció dels malalts en 
processos terminals.

La junta directiva de Nanda International està actualment 
presidida per la doctora en Administració i Informàtica de la 
Universitat d’Iowa als USA. Jane M. Brokel. L’actual edició 
de Nanda International. Diagnósticos Enfermeros (2013) 
la publica a Espanya la prestigiada Elsevier España amb 
llicència de la no menys prestigiosa John Wiley&Sons Li-
mited i ha estat dirigida pel doctor T. Heather Herdman, 
actualment professor visitant a la brasilera Universidade 
Federal de Cearà. L’actual edició espanyola te 533 pà-
gines i ha estat coordinada per la doctora Aurora Quero 
Rufíán, graduada en infermeria i antropologia social, presi-
denta a la vegada de l’Asociación Española de Nomencla-
tura, Taxonomía y Diagnosticos de Enfermeria. 

L’obra està organitzada en quatre parts: 
1. Introducció a la taxonomia de diagnòstics en infermeria 
de NANDA International.

2. Segueixen sis capítols en els que es descriu en les 
valoracions, els judicis crítics, l’aprenentatge dels diag-
nòstics infermers en els processos de formació, la investi-
gació i els criteris per les avaluacions d’infermeria així com 
els registres de salut electrònics. 
3. La tercera part consta dels diagnòstics pròpiament 
dits en els que s’inclouen  les definicions, les caracterís-
tiques de les definicions, els factors de risc i els factors 
relacionats. Aquesta part està organitzada en 13 dominis 
d’acord amb la nomenclatura de NANDA.
4. La darrera part dona la informació especifica sobre  
NANDA International i se descriu entre altres coses el sis-
tema per a la incorporació de nous diagnòstics en el sis-
tema de funcionament. Se proporciona també informació 
sobre el funcionament de l’organització i de les avantatges 
de formar-ne part.

NANDA és una organització de base democràtica. 
L’anterior president de NANDA International, el Dr. Dickon 
Weir-Hugfhes, descriu el procés d’incorporació d’un nou 
diagnòstic de procediment al prefaci del llibre: 

“Cada diagnóstico es el producto de uno de nuestros mu-
chos voluntarios de NANDA International y la mayor parte 
de los diagnósticos tiene definida una base de evidencia.
Todos y cada uno de los diagnósticos nuevos y revisados 
han sido perfecionados y debatidos por nuestro Comité 
de Desarrollo del Diagnóstico antes de, finalmente, ser 
presentados para votación a los mirembros de NANDA 
International. Un diagnóstico nuevo o revisado solo llega a 
incluirse en la nueva edición si nuestros miembros votan a 
favor de la inclusión del mismo”.


