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1. HISTÒRIA DE LA INFERMERIA 

EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE D’INFERMERIA I EL CONCEPTE DE SALUT. 

ETAPES FILOSOFIA IMPERANT CRONOLOGIA HISTÒRICA 

Primera -La salut com a mitjà per mantenir la vida -Prehistòria i part de l’Edat Antiga 

Segona -La salut mediatitzada pels valors religiosos -Edat Antiga, Mitjana, Moderna i part de la 

Contemporània 

Tercera -La salut entesa com una lluita contra la 

malaltia 

-Edat Contemporània 

Quarta -La salut com a producte de l’equilibri entre 

la persona i el medi ambient. 

-Moment actual 

 

1.1. PREHISTÒRIA 

 

Els homes prehistòrics eren nòmades i s'organitzaven en clans o tribus. 

Existia una divisió del treball: 

• Homes:  

• Caça  

• Pesca 

• Defensa del territori  

• Dones:  

• Preparaven i guardaven l'aliment 

• Tenien cura dels nens, ancians i malalts en temes d'higiene i vestit. 

• Protegia del fred i de la calor,...  

La malaltia tenia un origen sobrenatural, de tipus màgic. El fetiller (curandero) era l'encarregat de curar 

mitjançant un ritus o càntic al malalt fent fugir els mals esperits. 

Apareix la figura de la dona ajudant, que prepara remeis per a les malalties amb herbes i plantes 

medicinals i les transmet de generació en generació. 

 

1.2. EDAT ANTIGA 

 

 Amb l'aparició de l'escriptura es tenen les primeres dades sobre coneixements mèdics. 

 Predomina l'explicació màgica i religiosa (la malaltia és un càstig diví). Apareix el metge-sacerdot. 

 Els malalts són atesos als temples. 

 

- EGIPCIS: s’han trobat papirs amb prescripcions mèdiques, coneixements mèdics, quirúrgics, 

conjurs i encanteris,... 

-  MESOPOTAMIA (Codi d’Hammurabi- S. XVIII a.C.) regula relació: metge-malalt. 

-  GRECIA:  
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•  L’home és una part de la naturalesa i la malaltia un desequilibri que el metge ha 

d’intentar restablir. 

• Comença a desenvolupar-se la medicina científica: les malalties ja no s'expliquen com a 

fenòmens religiosos, sinó que es relacionen amb causes naturals. 

• S'observen signes i símptomes 

• Es dóna molta importància a la higiene. 

• Es crea el jurament hipocràtic.  

- ROMA:  

• Grans impulsors d'aspectes relacionats amb la salut pública:  

- Termes romanes  

-  Clavegueram, aqüeductes, necròpolis. 

• Organitzen les escoles de metges. 

• Es legisla la professió mèdica. 

• Es creen els primers hospitals militars (valetudinaria), per atendre els ferits al camp de 

batalla. 

• L ‘infermeria intuïtiva aplicava coneixements que provenien: la pròpia experiència, 

l’observació i els coneixements transmesos de mares a filles.  

 

1.3. EDAT MITJANA 

 

 Etapa que dura del segle V fins al XV.  

 Cristianisme: 

o ATENCIÓ ALS MALALTS ACTE DE CARITAT. 

o A través dels concilis s’ordenà als bisbes construir posades per allotjar malalts, pobres i 

desvalguts (Hospitum) = casa de hostes  

 

o Es creen hospitals i infermeries als monestirs i amb el creixement de les ciutats hospitals 

civils dependents dels ajuntaments. 

o Es funden les primeres universitats on es formen als metges. La infermeria es considera 

un ofici.  

o Amb les Croades: es crea una ordre militar de Cavallers Hospitalaris, que assisteixen a 

malalts i peregrins, al llarg del camí en hospitals. 

o Aportació dels àrabs: 

o Ressorgiment dels coneixements grecoromans (obres hipocràtiques i de Galè) 

o S’impulsa el coneixement de les malalties i el seu tractament, gràcies a metges com 

Rhazes i Avicena.  

 

1.4. RENAIXEMENT  

 

- Va del S. XV al XVI  

- Es produeixen grans avenços en medicina gràcies als coneixements en anatomia humana ( Vesali)  

i de la circulació de la sang (Servet). 

- La infermeria decau com a professió degut a la reforma luterana. 
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–  Reforma LUTERANA de l’església  

– El centre i nord d'Europa s'allunya del catolicisme.  

– Els religiosos són expulsats dels hospitals i comencen a realitzar atencions d'infermeria persones 

sense preparació en detriment dels malalts. 

 

A partir del segle XVI comença la preocupació per la formació dels professionals d’infermeria. 

 

- A Anglaterra 

-  Neix el concepte professional d’infermeria. 

-  Isabel Gurney Fry fundà l’Institut de les Germanes Infermeres centre sanitari no vinculat amb 

l’església.  

 

1.5. SEGLES XVII AL XX  

 

 Mitjans del S. XIX – Nou enfoc de les cures d’infermeria dirigits cap a la persona i major 

complexitat tecnològica assistencial que fa necessària la presencia de professional d’infermeria. 

 DIACONESSES DE KAISERSWERTH, fundades pel pastor protestant Teodor I Friedericke Fliedner, 

prop de Düsseldorf el 1836 – embrió de la infermeria actual ( les dones tenien formació específica 

(3 anys) i rotaven per distintes sales hospitalàries). 

 FLORENCE NIGHTINGALE, durant la seva estada a les diaconesses va decidir dedicar-se 

definitivament a la infermeria. Va professionalitzà la feina de la infermeria i VA OBLIGAR A LA 

SOCIETAT DEL SEU TEMPS A COMPRENDRE LA IMPORTÀNCIA DE LES CURES D’INFERMERIA. 

 EL 1860 crea la PRIMERA ESCOLA DE INFERMERIA A L’HOSPITAL DE SANT TOMÀS DE LONDRES, 

on es va dedicar a la feina pedagògica.  

 

 

FLORENCE NIGHTINGALE (1820 – 1910) 

 

 
 

 

LA CREU ROJA 

 

• Organització inspirada per Henry Dunant (1828 – 1910). Premi Nobel de la 

Pau en 1901.  
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• Seguidor de la feina de F. Nightingale en la Guerra de Crimea.  

• El 1864 es constitueix a Ginebra. L’ORGANITZACIÓ DE LA CREU ROJA, per protegir i atendre, 

respectant la neutralitat dels ferits de guerra. 

• Després de la Primera Guerra Mundial, va estendre el seu camp d’acció al manteniment de la 

salut pública en temps de pau. 

• La Creu Roja des de la seva fundació, ha creat nombroses escoles d’infermeria i ha afavorit el 

desenvolupament de programes de Salut Pública. 

 

LA INFERMERIA A ESPANYA 

 

• A Espanya, a principis del s.XX existien 3 tipus de professions en l'àmbit d'infermeria: 

– Practicants: successors dels antics barbers, realitzen cures i cirurgia menor,... 

– Llevadores: atenen durant els parts naturals. 

– Cuidadors o infermers: assisteixen als malalts als hospitals. 

• El 1950 es crea la figura de  Ajudant Tècnic Sanitari (ATS) títol que unifica les 3 professions i 

n'eleva el nivell de preparació. 

• Al 1960 hi ha una gran demanda de professionals d'aquest sector amb l'aparició de la Llei 

Nacional de Salut i l'atenció sanitària pública. 

• 1977, s’implanta el títol de Diplomat Universitari en Infermeria. 

• A partir del 2010 el títol esdevé un Grau Universitari amb 4 anys de formació. 

 

AUXILIAR D’INFERMERIA: 

 

• 1960, es crea la figura de l’AUXILIAR DE CLÍNICA sense formació acadèmica. Més tard passarà a 

anomenar-se AUXILIAR D’INFERMERIA. 

• El Ministeri de Treball, mitjançant l’ordre de 26 de abril de 1973, publica l’estatut del personal 

auxiliar de clínica. En ell es reflectien: les tasques que havien de complir en els serveis de: 

hospitalització, quiròfan, esterilització… la seva tasca havia de desenvolupar-se sota  la supervisió 

del personal d’infermeria i por delegació d’aquest. 

• El 1974, el Ministeri d’Educació creà el títol acadèmic d’auxiliar de clínica, quedant aquest 

ensenyament emmarcat dins la FP de primer grau. 

• El 1986 es crea la categoria professional d’auxiliar d’infermeria. 

• El 1995 s'aprova oficialment el Cicle Formatiu de Grau mitjà de Formació Professional de Cures 

Auxiliars d'Infermeria amb el qual s'obté el títol de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAI).  

 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Qui era Hipòcrates? En què es basava l’hipocratisme? Què és el jurament hipocràtic? 

2. Què eren els valetudinaria? 

3. Quines van ser les principals aportacions de la cultura romana a l’àmbit sanitari? 

4. Qui va professionalitzar la infermeria? 

5. Indica què signifiques les inicials: ATS, DUE, TCAI 

6. En quina època van aparèixer les figures d’aquests professionals? 

7. Què és el jurament Nightingale? 
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2. MODELS D'INFERMERIA 
 

Nom  Figura  Característiques  Objectiu de la infermeria  

Model d’interacció 

entorn-pacient  

Florence 

Nightingale  

Cures preventives humanístiques. 

Crea la teoria, tècnica i competències pròpies. 

Formula un codi ètic.  

Crear coneixement científic i tècnic 

per millorar la qualitat de l’atenció  

Model 

suplementari i 

complementari  

Virginia 

Henderson  

L’home ha de satisfer 14 necessitats 

fonamentals.  

Mantenir la independència amb la 

satisfacció de les 14 necessitats.  

Model dels 

sistemes oberts  

Imogene 

King  

El pacient és un sistema personal dins d’altres: 

L’individu (sistema personal) 

El grup (sistema interpersonal) 

La societat (sistema social) 

Facilitar el procés d’interacció entre 

els diferents sistemes.  

Model dels éssers 

humans unitaris  

Marta 

Rogers  

La infermeria és una ciència i un art. 

La base del coneixement és la investigació i 

l’anàlisi lògic. 

Acomodar els canvis de l’ambient amb 

les interrelacions persona-entorn per 

evitar conflictes.  

Model de 

l’autocura  

Dorothea 

Orem  

Les cures d’infermeria van dirigides a afavorir 

l’autocura, com una necessitat per propi 

benefici, per conservar la salut, recuperar-se de 

malalties, i afrontar les conseqüències.  

Influir en les persones per aconseguir 

l’autocura evitant interferències.  

Model de la 

Conservació  

Myra 

Levine  

L’ésser humà és holístic. 

Descriu les habilitats i activitats per aconseguir 

l’adaptació del pacient a l’entorn. 

La persona és el centre de les activitats 

d’infermeria 

Terapèutica, ajuda al pacient a 

aconseguir el seu benestar.  

Model de la 

promoció de la 

salut  

Nola 

Pender  

Factors cognitius-perceptius. 

Factors modificants 

Identificar els factors de l’individu per 

promocionar la salut correctament.  

Model d’adaptació  Sor Callista 

Roy  

L’home és un ésser biopsicosocial i està en 

constant interacció amb l’entorn. 

4 àrees d’adaptació: necessitats fisiològiques, 

autoimatge, interdependència i domini de rol.  

Ajudar a l’adaptació de l’individu a 

l’entorn que l’envolta i ajudar-lo a 

utilitzar les seves capacitats.  

Model de sistemes 

de conducta  

Dorothy 

Johnson  

Sistema conductual per aconseguir l’equilibri de 

la persona. El seu sistema es basa en la conducta 

humana. 

S’associa a 8 subsistemes, interrelacionats per 

aconseguir l’estabilitat. 

Controlar l’estabilitat i l’equilibri de la 

conducta.  

 

 

ACTIVITATS 

 

8. A qui es considera la fundadora de la infermeria moderna? Per què? 

9. Quina infermera estableix el model de les necessitats bàsiques? Descriu-ne les principals 

característiques. 

10. Descriu les principals característiques del model de Dorothea Orem i compara'l amb el de Calista 

Roy. 
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3. PROCÉS D'ATENCIÓ D'INFERMERIA (PAI) 

 
• És el mètode pel qual s’apliquen els models teòrics de la infermeria a la pràctica real. És a dir, és el 

mecanisme pel qual el professional d’infermeria utilitza les seves opinions, coneixements i habilitats 

per a diagnostica i donar resposta als problemes reals o potencials de salut del seu pacient. 

 

• El Procés d’Atenció d’Infermeria té els seus orígens a la segona meitat del s.XX, quan per primera 

vegada és considera un procés que cal tenir en compte: 

 

• Hall (1955), Jhonson (1959), Orlando (1961) y Wiedenbach (1963), consideren un procés de 

tres etapes: 

• Valoració  

• Planificació 

• Execució 

• Yura y Walsh (1967), n’estableixen 4:  

• Valoració 

• Planificació 

• Realització 

• Avaluació 

• Bloch (1974), Roy (1975), Aspinall (1976) i alguns autors més, estableixen finalment les cinc 

etapes actuals que premeten solucionar els problemes de salut del pacient seguint un ordre 

lògic: 

 

  
 

El PAI consisteix en aplicar el mètode científic, per aconseguir una assistència ordenada, 

organitzada i sistematitzada. 

 

El PAI és un procés continu en què a la pràctica es superposen diversos passos de dues o més 

fases. 
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Les infermeres dirigeixen el procés, però els TCAI participen en el PAI i tenen un paper destacat 

en alguna de les etapes. 

 

OBJECTIUS DEL PAI 

 

• Establir una base de dades sobre el pacient. 

• Identificar les necessitats reals i potencials del pacient, la família i la comunitat. 

• Determinar les prioritats en les cures, els objectius i els resultats específics.  

• Establir plans de cures individuals, familiars o comunitaris i posar en pràctica les activitats 

d’infermeria.  

• Determinar l’eficàcia de les cures. 

 

DESENVOLUPAMENT DEL PAI 

 

• Fa falta una interacció entre el personal d’infermeria i el pacient a més de tenir una sèrie de 

capacitats: 

• Capacitat tècnica: maneig d’instrumental i aparells. 

• Capacitat intel·lectual: emetre plans de cures eficaços i amb fonament científic. 

• Capacitat de relació: saber mirar, empatia i obtenir el major nombre de dades per 

valorar. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL PAI 

 

– PROCÉS SISTEMÀTIC 

– Plantejament organitzat i seqüència lògica d'activitats d'infermeria encaminades a 

aconseguir els objectius que es pretenen. 

– FLEXIBLE I DINÀMIC 

– Capaç d'adaptar-se a qualsevol situació i de respondre a problemes que vagin 

sorgint. 
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– CENTRAT EN EL PACIENT 

– Es centra més en els problemes de salut del pacient que en les tècniques o 

procediments d'infermeria. Requereix la participació activa del pacient. 

 

Per aconseguir un PAI de qualitat cal usar documentació per tal de registrar totes les activitats 

d'infermeria en cada una de les etapes: 

 

 
 

• AVANTATGES DEL PAI PER AL PACIENT 

– Millora la qualitat d'atenció 

– S'eviten errors, omissions  o duplicacions de procediments i s'atén al pacient de 

forma contínua. 

– L'atenció és individualitzada, es basa en els problemes de salut del pacient. 

 

• AVANTATGES PER AL PERSONAL D'INFERMERIA 

– La coordinació entre tots els membres de l'equip permet aprofitar millor els 

recursos i el temps disponible. 

– Permet avaluar l'eficàcia de les actuacions. 

 

El PAI ens permet oferir al pacient una assistència completa, personalitzada i de qualitat! 

 

ACTIVITATS 

 

11. Defineix el procés d’atenció d’infermeria (PAI) i cada una de les seves etapes. 

 

12. Comenta breument els avantatges del PAI. 

 

13. Què significa que el procés d’atenció d’infermeria és dinàmic i centrat en el pacient?  
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3.1.  ETAPA: VALORACIÓ 

 

• Procés organitzat i sistemàtic de recollida i recopilació de dades sobre l’estat de salut del 

pacient a través de diverses fonts. 

• Moltes infermeres recullen principalment dades fisiològiques perquè els utilitzin altres 

professionals i ignoren la resta dels processos vitals que impliquen consideracions 

psicològiques, socioculturals o espirituals.  

 

• Les infermeres i infermeres han de posseir uns requisits previs per tal de realitzar una 

adequada valoració:  

• Conviccions del professional: engloben l’actitud i les motivacions del professional, 

el que pensa, sent i creu sobre la infermeria, l’home, la salut,… cal que siguin 

constants mentre dura el procés.  

• Coneixements: han de tenir una base sòlida per tal de poder realitzar una correcta 

valoració de l’estat de salut del pacient. Han de permetre també la resolució de 

problemes, anàlisi i presa de decisions.  

• Habilitats: són necessàries per a la presa de dades la realització de diferents 

mètodes i procediments. 

• Comunicar-se de forma eficaç. 

• Observar sistemàticament. Implica l’ús de formularis o guies per la presa de 

dades. 

• Diferenciar entre signes i inferències (interpretació d’un signe) i confirmar les 

impressions.  

 

• Aquesta etapa consisteix en: 

1. Recollida de dades 

2. Validació de les dades 

3. Organització de les dades 

 

– RECOLLIDA DE DADES: 

– Durant la valoració inicial es realitza la recollida de dades: 

– Completa: es busquen totes les dades importants. 

– Integral: s’hi inclouen dades fisiològiques, psicològiques i socials.  

– Les dades es segueixen recollint al llarg del PAI per s’hi n’apareixen de noves o 

canvien. 

– Poden ser de diferent tipus: 

– Subjectives: les que ens explica el pacient (símptomes – mal de cap,...  ) 

– Objectives: les que percebem com a personal sanitari (signes – febre, 

vòmits, ...) 

– Actuals: succeeixen en el mateix moment - mal de malucs,... 

– Antecedents: dades històriques – fractura de fèmur,... 
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Els mètodes per obtenir dades són: 

 

– Entrevista clínica. 

 

1. L'ambient a de ser agradable, tranquil i privat. 

2. En la comunicació a més dels aspectes verbals i no verbals (mirades, to de veu,...) 

3. L'entrevista  pot ser una eina potent, per això cal conèixer les tècniques de 

comunicació i entrenar-les per tal d'aconseguir la major informació possible. 

 

 
 

– Finalitats: 

• Obtenir informació específica i necessària per al diagnòstic i la planificació 

de les cures del pacient. 

• Facilitar la relació pacient/infermera. 

• Permetre al pacient informar-se i participar en la identificació dels seus 

problemes. 

 

– Cal tenir en compte els aspectes verbals, però també són molt importants els no 

verbals: 

– L’entrevista pot ser una eina molt important, per això cal conèixer bé les 

tècniques de comunicació verbals i entrenar-les: 

– Pot ser interrompuda per sorolls o per altres tipus d’interferències: 

 

Interferència cognitiva El problema del pacient no es percebut o entès per l’entrevistador 

Interferència emocional  Reacció emocional adversa del pacient o de l’entrevistador. 

Interferència social Menor connexió emocional i  menor implicació del professional i 

alhora, s’està menys pel pacient 

 

– Observació 

• Es realitza mitjançant els sentits des del primer contacte i posteriorment, de 

forma continuada durant tot el procés. 

• Requereix capacitat d'atenció, perseverança i entrenament, per tal d'interpretar 

bé els resultats. 
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– Exploració física 

 

• Mitjançant l'examen físic, s'obtenen dades objectives que completen la valoració 

del pacient. 

• Es realitza després de l'entrevista i permet afegir dades a les que ja s'han obtingut 

mitjançant l'entrevista i l'observació. 

• S’usen 4 tècniques: 

 
 

2. VALIDACIÓ DE DADES: 

 

•  S’usa per garantir que les dades recollides són: 

• Correctes 

• Completes 

• Les dades objectives es mesuraran. 

• Les que no es puguin mesurar i resultin dubtoses, es compararan amb altres dades i 

comprovarem si es ratifiquen o contradiuen. 

 

3. ORGANITZACIÓ DE LES DADES: 

 

•   Les dades s’agrupen per facilitar l' identificació dels problemes de salut del pacient. 

• Se solen ordenar per necessitats humanes o patrons funcionals de salut. 
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• La valoració es registra als documents d'infermeria de la història clínica, de forma que la 

informació no es perd, sinó que es transmet a altres professionals i fa possible la resta 

d'etapes del PAI. 

• Durant la valoració cal seguir un ordre per tal de no oblidar cap dada. 

• La sistemàtica a seguir pot basar-se en diferents criteris: 

 

• Criteris de valoració seguint un ordre de "cap a peus": 

 

Segueix l’ordre de valoració dels diferents òrgans dels cos humà, començant per l’aspecte 

general des del cap fins a les extremitats, deixant pel final l’esquena.  

 

• Criteris de valoració per "sistemes i aparells":  

 

Es valora l’aspecte general i les constants vitals i a continuació cada sistema o aparell de forma 

independent, començant per les zones més afectades.  

 

• Criteris de valoració per "patrons Funcionals de Salut": 

 

La recollida de dades posa de manifest els hàbits i costums de l’individu/família determinant el 

funcionament positiu, alterat o en situació de risc amb respecte a l’estat de salut.  

 

Els components de valoració del pacient que són necessaris obtenir avui dia són: 

• Dades d’identificació 

• Dades socioculturals i socioeconòmiques. 

• Història de salut: diagnòstics mèdics, problemes de salut, resultat de proves 

diagnòstiques i tractaments prescrits. 

• Valoració física 

• Patrons funcionals de salut (com està de salut). 

 

Les normes que Lyer (1989) estableix per a una correcta anotació dels registres de documentació 

són: 

A. Han d’estar escrits de forma objectiva, sense opinions personals. Cal apuntar entre 

cometes, la informació subjectiva que aporta el pacient, familiars i personal sanitari.  

B. Les descripcions i interpretacions de les dades objectives s’han de recolzar en proves i 

observacions concretes.  

C. S’han d’evitar generalitzacions i termes com: normal, regular, bastant, poc,... 

D. Cal escriure-ho tot de forma meticulosa i amb una forma, mida adequada,... 

E. L’anotació ha de ser clara i concisa. 

F. S’escriurà de forma llegible i amb tinta indeleble. Cal traçar una línia sobre els errors. 

G. Cal fer les anotacions sense faltes d’ortografia ni gramaticals.  

H. No utilitzar abreviatures. 
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ACTIVITATS 

 

14. Indica els diferents tipus de dades que es poden recollir en l’etapa de valoració i 

esmenta’n dos de cada tipus, indicant el mètode amb què s’obtenen. 

15. Què ocorrerà en el PAI si la recollida de dades és incompleta o errònia? 

 

3.2. ETAPA: DIAGNÒSTIC 

 

• És l'enunciat d'un problema de salut, real o potencial, del pacient, que pot ser tractat o 

previngut mitjançant actuacions d'infermeria. 

• Els diagnòstics: 

– són proposats i verificats per les infermeres que en tenen cura. 

– S'enuncien en ordre de prioritat tenint en compte la jerarquia de necessitats de V. 

Henderson. 

– S'han d'anotar en la documentació. 

• Es redacten seguint unes directrius definides i acceptades: 

– S'enuncia el problema de salut o la resposta de la persona. 

– Hi figuren els factors que causen o contribueixen al problema. 

• La primera part s'uneix amb la segona mitjançant la fórmula “relacionat amb”, ja que no 

sempre es pot demostrar una relació causa-efecte directa. 

Tipus de diagnòstics. 
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• REAL: estat que ha estat clínicament validat. 

• ALT RISC: judici clínic per el qual un grup de població és més susceptible de patir una 

determinada malaltia. 

• POSSIBLE: s’enuncien quan la infermera descriu un problema per a la verificació del qual 

es necessiten dades addicionals. 

• DE BENESTAR: judici clínic que es fa quan una persona, un grup o comunitat passen d’un 

nivell de benestar cap a un de superior. 

• Els diagnòstics d'infermeria no s'han de confondre amb els diagnòstics mèdics. 

 

3.3. ETAPA: PLANIFICACIÓ 

 

• Consisteix en elaborar un programa complet d'assistència per atendre els problemes del 

pacient. 

• Cal: 

• DECIDIR LES PRIORITATS EN L'ATENCIÓ 

– S'ordenen els problemes per tractar els més importants. 

• CONCRETAR ELS OBJECTIUS A  ASSOLIR 

– Es defineixen els resultats que s'espera aconseguir per resoldre, alleujar o 

prevenir els problemes de salut. Han de: 

» Referir-se al pacient. 

» Ser clars, concisos i realistes 

» Ser mesurables i avaluables 

» Ser concrets en el temps 

• ELABORAR UN PLA DE CURES 

– Es programen les activitats d'infermeria per tal d'aconseguir els objectius 

que es pretenen.  

– Faciliten el treball d'infermeria. 

– Els plans són: individualitzats, estandaritzats  (amb protocols d'infermeria). 

 

3.4. ETAPA: EXECUCIÓ 

 

• Es posa en pràctica el pla de cures i es duen a terme les activitats d'infermeria proposades 

al pla. 

– Per participar en les cures, ens haurem d'adaptar a la capacitat del pacient. 

– Hem de tenir en compte els recursos disponibles. 

• Abans de començar: 

– Cal preparar el material necessari 

– Explicar al pacient el que li farem per tal que ho sàpiga i col·labori i estigui 

tranquil. 

– Realitzar el procediment. 
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• Al finalitzar: 

– Assegurar-nos que el pacient quedi en bones condicions. 

– Recollirem el material. 

– Registrar en els documents apropiats les activitats que acabem de realitzar i qui 

ho ha fet. 

 

3.5. ETAPA: AVALUACIÓ 

 

• Consisteix en comparar els resultats obtinguts amb els objectius previstos en el pla de 

cures, determinant el grau en què s'han assolit els objectius. 

• Permet controlar la qualitat de l'atenció d'infermeria. 

• Es realitza en el moment de l'alta del pacient i durant el procés 

• Segons els resultats de l'avaluació, ens podrem trobar amb tres situacions: 

– S'han assolit completament els objectius previstos (el pla de cures es dona per 

conclòs) 

– S'està en vies d'assolir els objectius, s'avança en bona direcció. 

– No s'assoleixen els objectius previstos o es detecten noves necessitats, per tant, 

caldrà revisar el procés d'atenció. 

• Valoració incompleta o errònia. 

• Diagnòstics d'infermeria amb equivocacions. 

• Pla d'assistència insuficientment individualitzat. 

• Objectius mal formulats. 

• Errors en la priorització dels problemes. 

• Execució rutinària. 

• Documentació escassa. 

• Com en la resta d'etapes el PAI és necessari registrar-ne l'avaluació en els documents 

corresponents. 

 

4. EL PAPER DE L'AUXILIAR D'INFERMERIA EN EL PAI 

 

• Els TCAI atenen al pacient i per tant participen, sota la supervisió corresponent, en les 

diverses etapes del procés d'atenció. 

• L'etapa en què el seu paper és més rellevant és la d'execució, ja que són els auxiliars els 

que realitzen les cures bàsiques al pacient. 

• També col·laboren en l'etapa de valoració i recollint dades. 
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ACTIVITAT FINAL 

 

16. A la planta de traumatologia i procedent d'urgències ingressa un senyor de 85 anys. 

Després de l’observació i l’entrevista s’observen les següents dades: 

 Ingressa per una fractura de pelvis, que l’obliga a romandre enllitat. 

 Està conscient, orientat espai-temporalment, es poc col·laborador. 

 No té gana, la dentadura en mal estat, control fecal, incontinència urinària 

ocasional. 

 Gran tristesa. Després de la mort de la seva dona viu sol, encara que els seus fills 

el visiten amb regularitat. 

 Determina les necessitats del pacient. Per fer-ho, emplena una fitxa com la que trobaràs a 

continuació. 

 Indica també quines dades podrien ser necessàries obtenir en l’etapa de valoració. 

 I com s’actuarà en la resta d’etapes del PAI, és a dir, quines cures se li han d’efectuar, 

quines són prioritàries, quins objectius persegueixen amb els procediments, quins 

resultats s’esperen i quin professional hauria de realitzar el procediment. 

 

 Valoració de necessitats 

 Dificultat respiratòria    sí  no 

 Oxigen      sí  no 

 Alimentació  

 Necessita ajuda per alimentar-se  sí  no 

 Alteracions del son     sí  no 

 Mobilitat  

 Necessita ajuda    sí  no 

 Tipus d’ajuda     total  parcial 

 Ajuda per vestir-se    sí  no 

 Higiene 

 Necessita ajuda    sí  no 
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 Tipus d’ajuda     total  parcial  

 Nivell de consciència  

 (Especificar)_________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Estat emocional 

 (Especificar) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Actitud 

 Davant la seva malaltia 

 Grau de col·laboració 

 

 

5. ELS COMPONENTS DE L’EQUIP D’INFERMERIA 

 

– Els components que usualment figuren en un equip d’infermeria són: 

o DUI: Diplomat en infermeria o graduat en infermeria. 

o TCAI: tècnic en cures auxiliars d’infermeria. 

 

6. FUNCIONS DEL TCAI 

 

ESTATUT DEL PERSONAL SANITARI NO FACULTATIU DE LES INSTITUCIONS SANITÀRIES DE LA 

SEGURETAT SOCIAL, 1973. FUNCIONS DELS AUXILIARS D’INFERMERIA. 

 

Article.- 74. Correspon a l’auxiliar d’infermeria exercir en general els serveis complementaris 

d’assistència sanitària en aquells aspectes que no siguin de la competència del personal auxiliar 

sanitari titulat. A tal efecte, s’atendran les instruccions que rebin de l’esmentat personal.  

 

Article- 75. Les funcions dels auxiliars d’infermeria en els serveis d’infermeria seran:  

 

1.-  Fer els llits dels malalts, excepte quan pel seu estat li correspongui a l’ATS o infermer/a, 

ajudant a aquests en tot el que calgui.  

2.- Realitzar la higiene i neteja dels malalts, ajudant al personal sanitari titulat, quan la situació 

dels malalts ho requereixi.  

3.-  Col·locar les cunyes als malalts i retirar-les, tenint cura de la seva neteja. 

4.- Realitzar la neteja dels carros de cures i el seu material.  

5.- Rebre els carros d’aliments i distribuir les safates als pacients.  

6.- Servir el menjar als malalts, atenent a la col·locació i retirada de safates, coberts i vaixella. 

7.- Donar el menjar als malalts que no puguin fer-ho per si mateixos, excepte en aquells casos 

que es requereixin cures especials.  
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8.- Classificar i ordenar les llenceries de planta a per tal de garantir la reposició de roba i vestuari, 

relacionant-se amb el servei de bugaderia i planta, presenciant la seva classificació i recompte de 

la mateixa, que es realitzarà pel personal de bugaderia.  

9.- Per indicació del Personal Auxiliar Sanitari col·laborarà en l’administració de medicaments per 

via oral i rectal, amb exclusió de la via parenteral. Així mateix, podrà aplicar ènemes de neteja, 

excepte en casos de malalts greus.  

10.- Col·laborarà amb l’Auxiliar Sanitari Titulat i sota la seva supervisió en la recollida de dades 

termomètriques. Igualment recolliran els signes que hagin cridat la seva atenció, que transmetrà 

a l’esmentat personal, de la mateixa manera que les espontànies manifestacions dels malalts 

sobre els seus propis símptomes.  

11.- Col·laborar amb el Personal Auxiliar Sanitari Titulat en el rasurat dels malalts.  

12.- Traslladar, per al seu compliment  per part dels zeladors, les comunicacions verbals, 

documents, correspondència o objectes que li siguin confiats pels seus superiors.  

13.- En general, totes aquelles activitats que, sense tenir un caràcter professional sanitari, venen 

a facilitar les funcions del Metge i de l’Infermer/a o Ajudant Tècnic Sanitari, sempre que no 

s’oposin a l’establert per aquest Estatut.  

 

ACTIVITATS 

 

7. A la planta de medicina interna en la que treballes han ingressat a la Sra. Maria Garcia, 

pacient de 93 anys amb un elevat grau de dependència. Necessita ajuda per a les seves 

activitats de la vida diària (ABVD) com: menjar, controlar esfínters, vestir-se, banyar-se, 

desplaçar-se.  

 

o Selecciona, de les activitats recollides en l’article 75, les que hauràs de realitzar 

dins de les teves funcions d’auxiliar d’infermeria.  

o Indica quines d’elles podràs realitzar de forma autònoma i en quines necessitaràs 

l’ajuda del personal d’infermeria. 

 

18. Indica quina funció està realitzant la TCAI. En quin article es recull aquesta funció? 
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6. 1. FUNCIONS DEL TCAI AL QUIRÒFAN I AL SERVEI D’ESTERILITZACIÓ. 

 

Aquestes funcions estan recollides a l’article 76 i són: 

1. La cura, conservació i reposició de bates, tovalloles,... 

2. Arranjament de guants i confecció d’apòsits de gasa i altres materials. 

3. Ajuda al personal auxiliar sanitari titulat en la preparació del material per a la seva 

esterilització. 

4. La recollida i neteja de l’instrumental usat en les intervencions quirúrgiques així com 

ajudar al personal auxiliar sanitari titulat en l’organització de les vitrines i arsenal. 

 

6. 2. FUNCIONS DEL TCAI AL SERVEI DE TOCOLOGIA. 

 

Aquestes funcions estan recollides a l’article 77 i són: 

1. Recollida i neteja de l’instrumental. 

2. Ajuda al personal auxiliar sanitari titulat en l’atenció a les pacients i en la neteja dels 

aparells. 

3. Acompanyar les pacients i nounats als serveis i plantes que li siguin assignades, atenent-

los i vigilant-los fins que estiguin instal·lats on toca. 

4. Vestir i desvestir a les embarassades, així com la higiene d’aquestes. 

5. Traspàs al llit de les parteres i ajudades pel personal auxiliar sanitari titulat. 

6. Canviar els llits de les pacients en els departaments de dilatació, amb l’ajuda de la 

llevadora, quan l’estat de la pacient ho requereixi. 

7. Posar i retirar orinals i neteja d’aquests. 

8. Col·laborar amb les llevadores en el rasurat de les parteres i en l’aplicació d’ènemes de 

neteja. 

9. Canviar la roba de llit i les compreses i robes de les parteres amb l’ajuda de l’auxiliar 

sanitari titulat, quan la pacient ho requereixi. 

 

6.3. FUNCIONS DEL TCAI ALS SERVEIS DE 

 

Aquestes funcions estan recollides en els articles que van del 78 al 82:  

 

Article Servei funció 

78 Radiologia Ajudar al personal auxiliar sanitari titulat en l’atenció als pacients. 

Ajudar a la preparació de radiografies, així com el revelat, classificació i distribució 

de les radiografies i la preparació dels aparells d’electromedicina. 

79 Laboratori Realitzar la neteja i col·laborar amb el personal auxiliar sanitari titulat en 

l’organització dels flascons  i material utilitzat en el treball. 

80 Admissió de 

pacients 

Acompanyar als pacients a les plantes i serveis que els hagin assignat, sempre que 

no siguin traslladats en llitera. 



C1. Operacions administratives i documentació sanitària UD3. La professió d’infermeria 

21 

 

81 Consultes 

externes 

Ajudar al personal auxiliar sanitari titulat en les tasques referents als pacients 

susceptibles d’hospitalització. 

82 Farmàcia col·laborar amb el personal auxiliar sanitari titulat en l’organització dels preparats i 

materials sanitaris. 

Contribuir al transport dels preparats sanitaris sempre que el seu volum i pes no 

excedeixin els límits establerts en la legislació vigent. 

Atendre a la resta de relacions de la farmàcia amb les plantes d’infermeria i 

departaments i serveis de la institució. 

 

6.4. FUNCIONS DEL TCAI A LA UNITAT DE REHABILITACIÓ 

 

Aquestes funcions les realitzen en centres de salut, centres d'especialitats i consultes externes i 

estan recollides a l’article 83 i són: 

1. Acollida i orientació personal als pacients. 

2. Recepció de documents per l'assistència als pacients. 

3. Distribució dels pacients per a la millor distribució de l'horari de visites. 

4. L'escriptura de llibres de registre, comprovants i informes.  

5. Preparació de roba, venes, apòsits i material de cures. 

6. Recollida de dades clíniques, limitades exclusivament a les termomètriques i aquells 

signes obtinguts per inspecció no instrumental del malalt, després de la indicació expressa 

de l'infermer/a o ajudant tècnic sanitari, així com la orientació del metge responsable. 

7. Recollida de signes i manifestacions espontànies dels pacients sobre els seus símptomes, 

limitant-se a comunicar-los al metge, infermera o ajudants tècnic sanitari de qui 

depengui.  

 

6.5. FUNCIONS DELS TCAI A LES INSTITUCIONS OBERTES 

 

Aquestes funcions estan recollides a l’article 84 i són: 

1. Higiene i neteja dels pacients. 

2. Neteja i organització del material utilitzat en la unitat, sota la supervisió del personal 

auxiliar sanitari titulat. 

3. Ajuda al personal auxiliar sanitari titulat en la col·locació o fixació del pacient en el lloc de 

tractament. 

4. Controlar les postures estàtiques dels pacients, amb supervisió dels personal auxiliar 

sanitari titulat (llevadores, practicants i infermeres amb titulacions antigues). 

5. Desvestir i vestir als pacients que ho requereixin. 

6. Recollir i reposar la roba d’ús de la unitat. 

 

6.6. TASQUES PROHIBIDES ALS TCAI 

 

Les tasques prohibides als auxiliars estan recollides a l'article 85 i són: 

1. Administració de medicaments via parenteral. 
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2. Escarificacions, puntures o qualsevol tècnica diagnòstica preventiva. 

3. Aplicació de tractaments curatius de caràcter no medicamentós. 

4. L'administració de substàncies medicamentoses o específiques, quan es requereixi 

instrumental o maniobres curoses.  

5. Ajudar al personal mèdic en l'execució d'intervencions quirúrgiques. 

6. Auxiliar directament al metges en les consultes externes. 

7. En general, realitzar funcions de la competència del personal auxiliar sanitari titulat, 

sempre i quan no s'oposi al que està establert a l'Estatut.  

 

6.7. FUNCIONS DEL TCAI EN ATENCIÓ PRIMÀRIA 

 

Les tasques dels TCAI en atenció primària estan regulades al RD 137/84 i són: 

 

1. Participar en el diagnòstic de salut de la zona, així com en la planificació, organització i 

avaluació dels programes, com recolzament a les tasques realitzades per la resta del 

personal sanitari. 

2. Ajudar en les tasques de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia, així com a 

l’atenció i rehabilitació de les seqüeles dels pacients derivades de la malaltia.. 

3. Col·laborar en les proves diagnòstiques i en l'aplicació de tractaments amb l’ajuda del 

personal d’infermeria. 

4. Realitzar la higiene, alimentació, vestir i desvestir del pacient. 

5. Contribuir a la millora de la qualitat del sistema de salut, des de la seva posició com a 

professional de la salut. 

 

ACTIVITATS 

 

19. Indica per cadascuna de les següents activitats si són funcions que pot realitzar l'auxiliar 

d'infermeria o si són prohibides: 

 Distribuir el menjar entre els pacients. 

 Fer la higiene a un pacient. 

 Posar i treure orinals. 

 Neteja de l'instrumental utilitzat en una operació quirúrgica. 

 Administrar un medicament per via oral. 

 Realitzar la neteja del carro de cures. 

 Administrar un medicament per via parenteral. 

 Realitzar tècniques diagnòstiques. 

 Realitzar la cura a un pacient aplicant punts de sutura. 

 

20. Compara les funcions d’un TCAI en una planta d’hospitalització amb les funcions que realitza 

en atenció primària. 

 


