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1.INTRODUCCIÓ: NIVELLS D’ASSISTÈNCIA DINS EL NOSTRE 
SISTEMA SANITARI

Catalunya disposa d'una xarxa assistencial, desplegada en el territori, formada 
per diferents tipologies de centres que presten els seus serveis assistencials 
per donar resposta a les necessitats de salut dels ciutadans. 

•Xarxa d'atenció primària:  L'atenció primària de la salut és el primer nivell 
d'accés  dels  ciutadans  i  ciutadanes  a  l'assistència  sanitària.  Els  serveis 
d'atenció  primària  es  troben  a  cada  centre  d'atenció  primària  (CAP),  on 
treballen els equips de professionals d’atenció primària (EAP) de la salut.
•Xarxa d'atenció  especialitzada:  L'atenció  especialitzada de la  salut  és el 
segon nivell d'accés dels ciutadans i ciutadanes a l'assistència sanitària. 

L'atenció especialitzada de la sanitat pública comprèn:

· Consulta ambulatòria
· Internament
· Hospital de dia
· Altres recursos

Aquesta organització està pensada per a què el primer nivell (atenció primària) 
sigui el primer contacte dels ciutadans amb el sistema de salut. Si el primer 
nivell no pot resoldre el problema de salut, la persona és derivada al segon. El 
nivell d’assistència primària actua de filtre del sistema. 
La feina és diferent segons es realitzi a cada un dels dos nivells del sistema, 
perquè cada un d’ells té una funció i organització diferents. 

Però,  d’on  ve  el  concepte  d’Atenció  Primària?  Quant  temps  fa  que  es  va 
potenciar l’atenció primària i com s’organitza?

Una manera de conèixer l’organització de les institucions és estudiar el  seu 
organigrama.  Estudiarem  els  organigrames  hospitalaris  detenint-nos  en  el 
d’infermeria que inclou als/les tècnics/ques auxiliars d’infermeria.
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2.ATENCIÓ PRIMÀRIA: ELS CAPS

a.DEFINICIÓ D’ATENCIÓ PRIMÀRIA: ALMA ATA

El 1978 es va concebre la idea d’Atenció Primària de Salut (APS) durant la 
Conferència Internacional d’Alma Ata  (capital de la República de Kazajstán, 
Rússia) patrocinada per la OMS i UNICEF el 1978, sota el lema de “Salut per 
tothom a l’any 2000”.

Allí  els  representants  de 134 països  van aprovar  una declaració  en la  que 
s’animava  a  tots  els  governs  a  adoptar  mesures  urgents  per  a  promoure  i 
protegir la salut de tots els ciutadans.

Es va arribar a la conclusió que alguns dels problemes de salut més greus del 
món podien solucionar-se mitjançant mètodes senzills de prevenció i totes les 
nacions  del  món  es  van  comprometre  a  treballar  per  tal  de  cobrir  les 
necessitats  bàsiques  de  la  població  mitjançant  l’aplicació  d’un  plantejament 
integral anomenat atenció primària de salut (APS).

Per tant, es va definir l’APS com “l’atenció de salut essencial feta universalment  
accessible  per  als  individus  i  les  famílies  per  mitjans  acceptables  per  ells,  
mitjançant la seva total participació i amb un cost que la comunitat i  el país  
puguin afrontar. Forma una part integral del sistema sanitari de salut del país 
del  que  és  nucli,  i  del  desenvolupament  social  i  econòmic  global  de  la  
comunitat”.

L’APS representa el primer nivell de contacte dels individus i de la comunitat 
amb el sistema nacional de salut (assistència sanitària). És la manera de portar 
el  més  a  prop  possible  l’atenció  sanitària  al  lloc  on  viuen  i  treballen  les 
persones,  constituint  el  primer  element  del  procés  permanent  d’assistència 
sanitària. 

L’Atenció Primària té com objectiu guarir la malaltia (TRACTAMENT) i fins i tot 
impedir  la seva aparició  fent  que els factors responsables de la malaltia  no 
puguin  produir-la  (PREVENCIÓ  DE  LA  MALALTIA).  Per  fer-ho,  s’ha  de 
promoure tot allò que augmenti la salut de les persones (PROMOCIÓ DE LA 
SALUT) basant-se en el principi que  és millor per les persones no emmalaltir 
que no pas ser guarides, ja que ens estalvia sofriment i sovint és més fàcil i 
efectiu impedir l’aparició de la malaltia que intentar curar-la. 
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b. ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

L’Atenció Primària es regula pel Real Decret d’Estructures Bàsiques de Salut, i 
pel cas de Catalunya es defineixen:

Àrees Bàsiques de Salut (ABS)

Equips d’Atenció Primària (EAP)

Centres d’Atenció Primària (CAP)

Àrees Bàsiques de Salut (ABS)

És  el  marc  territorial  a  través  del  qual  s’organitzen  els  serveis  d’atenció 
primària  de  salut,  és  la  demarcació  poblacional  i  geogràfica  fonamental 
delimitada a una determinada població. Ha de ser accessible des de tots els 
punts  i  capaç  de  proporcionar  una  atenció  de  salut  continuada,  integral  i 
permanent per poder coordinar les funcions sanitàries afins. 

Cada comunitat autònoma delimitarà el territori que ha d’abastar cada àrea de 
salut. La població que atén podrà oscil·lar entre 5.000 i 25.000 habitants, tant 
al medi rural com al medi urbà.

Segons on resideixes pertanys a una ABS concreta. En el  territori  de cada 
ABS, es localitza el  centre d'atenció primària (CAP) i  els consultoris  locals. 
Cada ABS té assignat un equip d'atenció primària (EAP) que presta l'atenció al 
CAP i es desplaça als consultoris.

Equips d’Atenció Primària (EAP)

És el  conjunt  de professionals  sanitaris  i  no sanitaris que actuen en l’Àrea 
Bàsica de Salut. Físicament es localitzen al CAP.

Els components de l’EAP són, entre d’altres possibles:

-Metges de medicina general

-Metges de pediatria

-Diplomats/des en infermeria

-Llevadores

-Auxiliars d’Infermeria

-Treballadors/es  socials  o  assistents 
socials

-Farmacèutics

-Personal d’Administració 

-Personal de Manteniment

Els EAPs estan sota la direcció d’un coordinador mèdic. 

Aquests professionals ofereixen una atenció integral, que inclou l'atenció i la 
prevenció  de  malalties,  l'educació  en  els  hàbits  saludables  i  l'orientació  en 
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l'assistència  social.   
Si el problema de salut requereix altres atencions, des del CAP se’ns adreça al 
recurs  assistencial  que  es  precisi  (atenció  especialitzada,  proves 
diagnòstiques, etc.)

A Catalunya, a partir de l’1 d’octubre de 2003, es pot triar qualsevol CAP de 
Catalunya on es vulgui ser visitat i triar un metge, pediatre o infermera del seu 
equip d'atenció primària (EAP). (per saber com fer-ho us podeu dirigir al web 
del catsalut: http://www10.gencat.net/catsalut/cat/lliure_eleccio_eap.htm) 

Centres d’Atenció Primària (CAP)

Són l’estructura  física  i  funcional  que  possibilita  el  desenvolupament  d’una 
atenció  primària  de  salut  coordinada  globalment,  de  manera  integral, 
permanent i  continuada, amb base en el treball  en equip dels professionals 
sanitaris i no sanitaris que actuen en el mateix. 

Als CAPs hi desenvolupen les seves activitats i funcions els EAPs.

Al  medi  rural  existeixen  els  Consultoris  Locals.  N’hi  haurà  un  per  cada 
localitat que no tingui un CAP. L’Equip d’Atenció Primària es desplaçarà als 
consultoris locals per donar l’atenció adequada.

b.PRESTACIONS DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

L’Atenció Primària presta un conjunt de serveis dirigits tant als individus com a 
la comunitat, recollits en la Llei de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de 
Salut. Són els següents:

•Atenció Continuada:  tant en consultes,  serveis i  centres de salut,  així 
com al domicili del malalt. 

•Atenció d’Urgència: a tots els individus durant les 24 hores del  dia al 
centre de salut o al domicili del pacient.

•Diagnòstic  i  tractament  bàsic de  malalties  junt  amb  la  prescripció  i 
realització de proves bàsiques

•Tractaments de rehabilitació bàsics.

•Activitats  en  matèria  d’Educació  per  la  Salut programades  per  la 
prevenció  de malalties,  promoció  de la  salut  o la  rehabilitació  de forma 
individual i col·lectiva. Ex. Exàmens de salut, vacunacions, etc.
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•Atenció  a  la  salut  bucodental mitjançant  mesures  preventives  per  la 
població  infantil  (fluoracions,  segellat  de  fissures)  tractaments  aguts 
odontològics  (extraccions  dentals),  exploració  preventiva  per 
embarassades, etc.

•Vigilància epidemiològica mitjançant la  prevenció i control de malalties 
endèmiques.

•Derivació de pacients  a l’assistència especialitzada o bé a altres nivells 
assistencials per indicació del metge d’Atenció Primària.

•Aplicació de Programes de Salut, alguns d’ells:

Atenció a la dona  : diagnòstic precoç de càncer ginecològic i de mama, 
atenció  precoç  i  seguiment  de  l’embaràs,  preparació  al  part, 
complicacions patològiques de la menopausa, etc.

Atenció a la infància  : fins als 14 anys vacunacions, revisions el nen sa, 
etc.

Atenció a l’adult i a l’ancià  : assistència a malalts crònics, vacunacions, 
identificació de grups de risc, atenció domiciliària, etc.

c.ORGANITZACIÓ DE LES CONSULTES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Hi ha diferents tipus de consulta:

-CITA PRÈVIA

La demana el pacient de forma espontània i per iniciativa pròpia. És l’accés 
normal a les consultes i permet organitzar-les de manera racional. 

La cita prèvia es pot fer:

oper telèfon (973700900 per Lleida)

oPer  internet:  http://www.gencat.net/ics/usuaris/visites.htm i  introduint  el 
codi d'identificació personal d'usuari (CIP) de la vostra targeta sanitària 
individual*

oPersonalment al taulell del CAP que correspongui

El pacient obté una visita pel metge que té assignat, amb data i hora. Amb 
la cita prèvia es redueix el temps d’espera i es pot homogeneïtzar el temps 
que es dedica a cada pacient, incrementant el temps per visita. 
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Normalment, les activitats en la modalitat de cita prèvia són assistencials 
(curatives) però s’hauria de fomentar també les activitats preventives.

-VISITA URGENT

Per  iniciativa  del  pacient,  que  acudeix  al  centre  de  manera  espontània 
sense haver de demanar dia i hora. 

Si el pacient fos atès per un metge diferent al que té assignat se li hauria de 
comunicar a aquest.

-VISITA PROGRAMADA

Són les realitzades per iniciativa del metge, no del pacient, que obté una 
visita amb dia i hora. 

Les activitats d’aquesta modalitat són bàsicament de control de malalties 
cròniques.  S’haurien de fomentar  les  activitats  de promoció  i  prevenció. 
Aquest  tipus també és utilitzat  en les consultes d’infermeria,  un element 
característic  del  treball  als  CAPs  sobretot  pel  seguiment  dels  malalts 
crònics  i  la  realització  de  tècniques  d’infermeria:  extraccions  de  sang, 
electrocardiogrames, determinacions de laboratori, etc.

*  La  targeta  sanitària  individual  (TSI)  ens  identifica  i  acredita  com  a 
assegurat/da del CatSalut. La TSI és la clau d'accés als centres i serveis del 
sistema sanitari públic. 

Per què serveix la TSI?
  

· Acredita el dret a l'atenció sanitària pública a tot el sistema nacional de salut (també 
fora de Catalunya) i identifica el nivell de 

cobertura assignat al ciutadà/na.
 

· És imprescindible per accedir a les 
prestacions dels serveis sanitaris públics.

 
· Facilita la identificació de forma ràpida i 

correcta a través del codi d'identificació 
personal (CIP).

 
· En ser individual, dóna independència a 

tots el membres de la família quan utilitzin 
els serveis sanitaris.

 
· És imprescindible per accedir a la prestació farmacèutica finançada pel CatSalut.

 
· No serveix per a empreses privades d'assistència sanitària. 

 
· La TSI l'ha de tenir tothom, tingui 

l'edat que tingui.
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3. ATENCIÓ ESPECIALITZADA: HOSPITALS I AMBULATORIS 
D’ESPECIALITATS

El següent nivell d’assistència sanitària és l’atenció especialitzada, que engloba 
els hospitals i els centres d’especialitats, aquests són els centres sanitaris on 
es presta assistència mèdica especialitzada en règim ambulatori.

L'atenció especialitzada de la sanitat pública a Catalunya comprèn:

L'atenció hospitalària
Atenció sociosanitària
Atenció psiquiàtrica i salut mental
Atenció a drogodependències
Altres recursos d'atenció especialitzada
Atenció farmacèutica

L'assistència sanitària especialitzada a Catalunya es presta a través dels 
recursos d'internament, consultes ambulatòries especialitzades, hospitals de 
dia, urgències i hospitalització a domicili, i compta amb el suport d'altres 
recursos, com ara les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries 
(UFISS) i els programes d'atenció domiciliària-equips de suport (PADES).

a.EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L’ATENCIÓ HOSPITALÀRIA

Des del segle V al X la medicina es practicava, bàsicament, en monestirs. Hi 
havia ordres de monjos, com per exemple els Franciscans, que van fundar les 
Cases  d’Acollida,  on  normalment  anaven  gent  pobra  i  sense  recursos. 
Aquestes cases estaven ateses també per gent rica que es dedicaven a fer 
obres de caritat. 

Posteriorment,  van  aparèixer  les  cases  especialitzades en  malalties 
concretes:  leproseries,  sanatoris  etc.  Aquestes  cases  eren  construccions 
situades  prop  dels  monestirs  i  l’atenció  hospitalària  especialitzada  la 
continuaven donant els religiosos.

Poc a poc, el concepte d’hospital es va anar introduint en el món sanitari. Va 
ser  a  Europa  on  es  van  començar  a  construir  estructures  arquitectòniques 
conegudes amb el nom de Pavellons. En cada pavelló es tractava una malaltia 
determinada. Actualment encara es conserva alguna estructura d’aquest tipus: 
ex. Hospital Sant Pau de Barcelona, on trobem uns pavellons (edificis) diferents 
on  es  tracta  a  malalts  crònics,  malalties  infeccioses,  malalties  mentals  etc. 
(www.santpau.es)

A Espanya, entre els anys 50-60 es van començar a construir els anomenats 
macro-hospitals  i  que  actualment  s’han  anat  adaptant  al  nou  concepte 
d’hospital.  La tendència actual de construcció dels hospitals és fer-los d’una 
manera comarcal, més petits i segons les necessitats de la població.
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b.FUNCIONS

L’atenció especialitzada complementa l’atenció primària. Hi treballa un personal 
especialitzat que s’ocupa dels motius de consulta més greus o complexes que 
sobrepassen  les  competències  de  l’atenció  primària.  És  el  segon  nivell 
d’assistència. 

L’accés a l’atenció especialitzada es fa a petició de l’atenció primària excepte 
en situacions d’urgència. Es presta en centres d’especialitats i hospitals, a més 
de l’hospitalització domiciliària.

En els hospitals es proporciona assistència en règim d’internament, amb les 
funcions següents: 

•Complementar  quan sigui  necessari,  les activitats  d’atenció  integral  que 
s’ofereix  en  assistència  primària,  fonamentalment  el  diagnòstic  i  el 
tractament.
•Assistir al pacient en cas d’urgència vital.
•Assistència en règim d’internament.
•Assistència en règim d’hospitalització domiciliària.
•Promoció de la salut
•Prevenció de les malalties
•Participar en activitats d’investigació i docència.
•Informar i formar tant a la població com als professionals sanitaris.
•Gestionar correctament els recursos sanitaris que té cada hospital.

Per la seva organització, els hospitals es divideixen en seccions o 
departaments amb els noms de les diferents especialitats. Els diferents serveis 
de l’hospital es poden agrupar en:

•Serveis centrals: proporcionen altres serveis a la resta de l’hospital.

Ex. Laboratori, radiodiagnòstic, medicina nuclear, dietètica, farmàcia 
hospitalària, medicina preventiva, anatomia patològica, servei 
d’admissió, etc.

•Serveis mèdics: es tracten les patologies de forma bàsicament no 
quirúrgica

Ex. Nefrologia, neurologia, cardiologia, pneumologia, oncologia, 
endocrinologia, al·lergologia, reumatologia, medicina interna, etc.

•Serveis quirúrgics: es tracten les patologies fonamentalment per mitjans 
quirúrgics.
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Ex. Cirurgia maxil·lofacial, cirurgia plàstica, cirurgia cardiovascular, 
cirurgia digestiva, cirurgia urològica, neurocirurgia, etc.

•Consultes externes: on es realitzen les visites ambulatòries (sense 
internament) per la realització de proves prèvies a intervencions o de 
seguiment de pacients.

•Servei d’urgències: és la zona dotada especialment per la patologia 
urgent.

Però d’hospitals n’hi ha de diversos tipus, i es poden classificar segons diverses 
característiques:

•Segons la funció:

oHOSPITALS  GENERALS:  contenen  múltiples  especialitats  i  es 
presta  diferents  tipus  d’assistència  (mèdica,  quirúrgica,  materno-
infantil,  etc.).  A  cada  Regió  Sanitària  hi  ha  d’haver  un  hospital 
general.

oHOSPITALS  ESPECIALITZATS:  engloben  una  especialitat  o  un 
grup determinat d’especialitats per atendre un tipus de patologia (ex. 
Hospitals psiquiàtrics, hospitals infantils, oncològics, etc.)

•Segons l’estança dels pacients atesos i la malaltia que s’atén:

oDE CURTA ESTADA: pacients amb malalties agudes

oDE  LLARGA  ESTADA  (més  de  30  dies):  pacients  crònics  (ex. 
Hospitals psiquiàtrics)

oCENTRES  SOCIOSANITARIS:  que  de  manera  exclusiva  o 
compartida presten serveis d’hospitalització.

•Segons els nivells d’assistència prestada:

oNIVELL 1: és l’hospital menys complex i menys dotat de tecnologia. 
Ex. Hospital comarcal de medicina general.

oNIVELL 2: Més dotació tecnològica, atén moltes especialitats. 

oNIVELL 3: Hospitals amb alta tecnologia

•Segons la dependència patrimonial:

oPÚBLICS: hospitals que pertanyen a l’Estat
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oPRIVATS: depenen de qualsevol altra entitat.

•Segons l’àmbit territorial:

oHOSPITAL LOCAL O COMARCAL: tenen de 50 a 100 llits. Atenen 
a una població menor de 60.000 habitants.

oHOSPITAL D’ÀREA O HOSPITAL PROVINCIAL: Tenen de 200 a 
300 llits. Atenen a una població menor de 250.000 habitants.

oHOSPITAL  REGIONAL:  Tenen  de  500  a  1000  llits.  Atenen  una 
població  menor  d’1.000.000 habitants.  Actualment  es  considera  la 
xifra de 600 llits com la més adequada.

c.ORGANITZACIÓ

Els  centres  que  presten  atenció  especialitzada depenen  per  al  seu 
funcionament del seu hospital de referència. S’atén als pacients programats en 
règim ambulatori mitjançant una cita prèvia per ser atesos en diferents consultes 
(ex.  Dermatologia,  urologia,  cardiologia,  neurologia,  pneumologia,  etc.)  Es 
realitzen  exploracions  radiològiques,  ecografies,  anàlisi  clínics  i  diverses 
tècniques d’infermeria (electrocardiograma, espirometria, etc.).

Al  servei  d’admissió es  tramiten  les  cites  per  consultes  i  exploracions, 
sol·licituds de transport sanitari, etc.

El  servei  d’atenció  al  pacient  recull  i  enregistra  les  reclamacions  i 
suggeriments, tramita sol·licituds a altres centres sanitaris, realitza el control i 
tractament de les llistes d’espera, enquestes post-hospitalització,  proporciona 
informació genera i sobre les normes de funcionament,etc.

Els  professionals  que  presten  servei  al  centre  d’especialitats  són  facultatius 
especialistes, infermeres, auxiliars d’infermeria, tècnics especialistes, zeladors, 
personal administratiu, personal de manteniment i neteja.
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Però l’organització d’un hospital inclou la jerarquia de responsables i la divisió 
de treball en diverses funcions; o sigui, s’organitza el personal segons el grau 
de responsabilitat i el tipus de treball, de manera que si volem saber el lloc que 
ocupa una persona en aquesta “empresa” que és l’hospital, haurem de saber el 
seu  grau  de  responsabilitat  i  el  treball  específic  que  realitza.  Quan aquesta 
organització  s’expressa  de  manera  sinòptica  o  esquemàtica  el  resultat 
s’anomena ORGANIGRAMA. 

Encara que varia d’un hospital  a un altre veurem un organigrama tipus d’un 
hospital públic de complexitat mitjana (Activitat 5 del dossier d’activitats).

En  la  direcció  d’un  hospital  hi  ha  òrgans  unipersonals  i  comissions.  En  les 
comissions  la  composició  és  variable,  estant  generalment  formades  pels 
responsables  de  divisions  i  serveis  i  també,  sovint,  per  persones  que  no 
treballen a l’hospital,  com els representants  de la comunitat  al  que l’hospital 
atén. Les comissions es reuneixen amb una periodicitat preestablerta.

La direcció i  gerència dels hospitals poden tenir  nomenats als corresponents 
subdirectors que col·laborin amb els seus respectius directors.

•Òrgans unipersonals de direcció:

oGerència de l’hospital:   El director – gerent és la màxima autoritat de 
l’hospital  i  el  seu màxim representant.  Té una visió  de  conjunt  de 
l’hospital, pel que s’encarrega de programar i controlar les activitats 
que s’hi  realitzen. Cada cert  temps confecciona informes sobre les 
activitats hospitalàries. El nombra el/la Conseller/a de Sanitat. Sota la 
responsabilitat directa de la gerència queden les àrees de:

Atenció al pacient

Control de gestió

Informàtica

Assessoria jurídica

Admissió

Recepció i informació
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Política de personal

Anàlisi i planificació

oDirecció mèdica:   el director mèdic ha de ser llicenciat en medicina i 
coordina  els  serveis  mèdics  i  altres  serveis  sanitaris  de  la  divisió 
mèdica: control de l’activitat assistencial, la docència i la investigació a 
l’hospital.  El  director mèdic es responsabilitza dels serveis i  unitats 
que porten a terme les activitats incloses en les àrees de:

Medicina

Cirurgia

Ginecologia i obstetrícia

Pediatria

Serveis Centrals

Documentació i Arxiu clínic

Hospitalització de dia

Hospitalització a domicili, etc.

EL  director  mèdic  té  com  a  subordinats  directes  als  Caps  de 
Servei de l’hospital. Les unitats assistencials amb rang inferior als 
serveis s’anomenen seccions i tenen el seu corresponent Cap de 
Secció. Com a subordinats dels cap de secció estan els metges 
adjunts  i  els  metges  residents.  Aquests  són  els  llicenciats  en 
medicina i cirurgia que estan obtenint el títol d’especialista.

oDirecció d’infermeria:    Ha de ser diplomat/da en infermeria i és el/la 
màxim/a responsable de les cures d’infermeria del centre. Les seves 
funcions són, entre d’altres, la millora de les activitats assistencials, la 
docència i la investigació desenvolupades pel personal d’infermeria. 
Pertanyen a la direcció d’infermeria les àrees de:

Sales d’hospitalització

Quiròfans

Unitats especials

Consultes externes
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Urgències, etc.

Els  responsables  de  les  unitats  d’infermeria  s’anomenen 
SUPERVISORS i  depenen  d’un  subdirector  o  un  adjunt 
d’infermeria.

oDirecció de gestió i serveis generals:   el director de gestió i serveis 
generals està al cap dels serveis que necessiten la resta de serveis 
de l’hospital per funcionar adequadament. Aquests serveis són:

Gestió econòmica

Gestió administrativa i política de personal

Subministres

Hoteleria

Ordre intern i seguretat

Obres i manteniment

•Comissions:

oComissió de direcció

oComissió de participació ciutadana

oJunta tècnico-assistencial

oComissió de benestar social

oComissió central de garantia de qualitat
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d.PRESTACIONS

L’atenció  especialitzada  realitza  activitats  assistencials,  diagnòstiques, 
terapèutiques  i  de  rehabilitació,  a  més  de  promoció  de  la  salut,  educació 
sanitària i prevenció de la malaltia. Amb l’atenció especialitzada es garanteix la 
continuïtat de l’atenció integral al pacient.  Les modalitats que comprèn aquesta 
assistència són:

•L'atenció hospitalària  

L'atenció hospitalària no sempre requereix l'ingrés del pacient. Alguns serveis es 
presten en hospitals de dia.

Als hospitals pots trobar:

oServeis mèdics d'internament 

oServeis quirúrgics 

oConsultes  externes  on  es  realitzen  les  visites  ambulatòries  per  a  la 
realització de proves prèvies a intervencions o de seguiment dels pacients

oServeis d'urgències

•Atenció sociosanitària  

L'atenció  sociosanitària  segueix  un  model  d'atenció  integral  i  multidisciplinar  que 
garanteix  una  atenció  de  qualitat  a  les  persones  grans,  els  malalts  crònics  amb 
dependència  i  les  persones  en  situació  terminal.  L'atenció  sociosanitària,  s'adreça 
també als malalts amb demència, les cures pal·liatives i l'atenció a les persones amb 
malaltia crònica evolutiva i tendent a la discapacitat.

•Atenció psiquiàtrica i salut mental  

Els  equips  que  presten  aquesta  atenció  són  multidisciplinars  i  estan  formats  per 
psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal d'infermeria, entre d'altres.

•Atenció a drogodependències  

La xarxa d'atenció  a  les  drogodependències  (XAD)  disposa de centres  d'atenció  i 
seguiment que ofereixen tractament ambulatori especialitzat als drogodependents.

Els  centres  d'atenció  i  seguiment  estan  integrats  per  equips  de  professionals  de 
diverses disciplines (metges, psicòlegs, treballadors socials, diplomats en infermeria, 
etc.).
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•Altres recursos d'atenció especialitzada  

Dins  aquests  recursos  es  troben  els  CAP  II,  la  rehabilitació,  el  tractament  de  la 
insuficiència renal crònica (diàlisi), els centres de prevenció i control de malalties de 
transmissió sexual i els centres de vacunacions i consells a viatgers internacionals. 

•Atenció farmacèutica  

L'atenció farmacèutica basada en una ordenació correcta dels establiments i serveis 
farmacèutics

4. ELS PROFESSIONALS SANITARIS D’INFERMERIA

a. EVOLUCIÓ HISTÒRICA

La  professió  d’infermeria  va  evolucionant  durant  tota  la  història  de  la 
Humanitat. Com ha passat amb altres professions, inicialment consistia en un 
treball familiar sense cap professionalitat ni reglamentació. Els coneixements 
es transmetien de forma oral i entre ells hi havia una part de supersticions i 
rituals. En aquest estat inicial i encara en altres de més posteriors l’infermeria 
era una d eles poques activitats que estava desenvolupada exclusivament per 
dones.

Amb  el  pas  del  temps  s’ha  anat  acumulant  un  conjunt  de  coneixements 
sistemàtics i científics que configuren els programes moderns de formació.

Des de la nostra perspectiva actual el camp d’actuació de la infermeria s’ha 
ampliat  i  no només s’encarrega d’atendre  a la  persona i  la  comunitat  sinó 
també  d’ensenyar,  aconsellar,  administrar  cures  i  a  més  promocionar  i 
mantenir la salut.

Al llarg de la història de la infermeria apareixen figures importants que realitzen 
un avenç i desenvolupament de la professió. Van establir models per seguir en 
la cura dels malalts i proporcionar millor atenció. 
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Entre  d’altres  es  troben:  Florence  Nightingale  (1820),  Virginia  Henderson 
(1897), Dorothea Orem (1909)...

b. L’EQUIP D’INFERMERIA: LES ACTIVITATS DE L’AUXILIAR

Dins  el  personal  d’infermeria  d’un  hospital  es  reconeixen  dos  nivells: 
infermers/es  titulats i  auxiliars  d’infermeria amb  titulació  de  Formació 
Professional de Grau Mitjà. 

La professió d’Auxiliar d’Infermeria ha passat per diverses etapes. Al principi no 
hi havia cap regulació oficial i es treballava en els hospitals sense cap formació. 
Actualment la formació es dóna únicament en Ciclos Formatius de Grau Mitjà. 

Les funcions de l’auxiliar d’infermeria es recullen a l’Estatut de personal sanitari 
no facultatiu  o  de la Seguretat  Social,  a través de l’Ordre Ministerial  de 26 
d’abril de 1973 del Ministeri de Treball. En descriu tant les funcions com les 
prohibicions (article 85).

Correspon  a  les  auxiliars  d’infermeria  exercir,  en  general,  els  serveis 
complementaris de l’assistència sanitària en aquells aspectes que no siguin de 
la competència del personal auxiliar sanitari titulat. S’atendran a les instruccions 
que rebin d’aquest personal, concretament d’aquells que siguin responsables 
del servei on actuïn. En tot cas dependran del Cap d’Infermeria i de la Direcció 
del  Centre.  També  compliran  les  funcions  que  s’assenyalin  als  reglaments 
d’institucions sanitàries i instruccions pròpies de cada centres. 

Els articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 i 84 descriuen cada una de les 
funcions de l’auxiliar d’infermeria en els diferents serveis. 
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c. ORGANIGRAMA D’INFERMERIA

Un exemple de l’organització del personal d’infermeria per l’àrea assistencial 
és el següent:
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DIRECTOR/A 
D’INFERMERIA

SUBDIRECTOR/A 
D’INFERMERIA

SUPERVISOR/A 
D’INFERMERIA

Supervisora 
d’hospitalització

(infermeres i auxiliars 
d’infermeria)

Supervisora 
d’esterilització

(infermeres i auxiliars 
d’infermeria)

Supervisora de 
quiròfans

(infermeres i auxiliars 
d’infermeria)

Supervisora d’àrees 
d’unitats especials

(llevadores, infermeres i 
auxiliars d’infermeria, etc)

Supervisora 
d’unitats 

assistencials
(infermeres i auxiliars 

d’infermeria)

Supervisora 
d’Urgències

(infermeres i auxiliars 
d’infermeria)
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I per acabar... un toc d’humor. Com seria l’organigrama d’un hospital japonès?
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Institut Català de la Salut (ICS)

www.gencat.cat/ics

Servei Català de la Salut (CatSalut)

www.gencat.cat/catsalut
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