
Sistema sanitari públic: organització i indicadors sanitaris
La Maria va finalitzar l’any passat els seus estudis de 
Cures Auxiliars d’Infermeria i des de fa un mes està 
treballant com a auxiliar d’infermeria en el torn de 
matí a la Unitat de Cirurgia General i de l’Aparell Diges-
tiu de l’Hospital de Tarragona. Està fent una substitu-
ció per un període previst de sis mesos. 

L’hospital és públic i és l’únic hospital de l’àrea de salut; 
amb els seus 380 llits, presta servei a una població de 
200.000 persones. Hi treballen 260 metges, 380 infer-
mers i 310 auxiliars d’infermeria. 

Està previst que, en els propers mesos, s’implanti a 
l’hospital la història clínica electrònica, però encara 
treballen amb documents en paper. També disposem 
d’altres dades complementàries sobre l’àrea de salut: 
sabem que l’últim any van morir 1.610 persones i que, 
en els centres de salut, centres d’especialitats i de for-
ma privada treballen en aquesta àrea de salut altres 
410 metges i 540 infermers.

 1.	Com es finança l’atenció sanitària pública a Espanya? 
 2.	Calcula la ràtio de llits hospitalaris en funcionament de l’àrea de salut en què treballa la Maria.
 3.	Quina serà la taxa de mortalitat general en aquesta zona?
 4.	Calcula la ràtio de metges i infermers per població a l’àrea de salut.
 5.	Quin organisme públic gestionarà aquest hospital?
 6. Classifica el tipus d’hospital, segons els criteris indicats a la unitat corresponent.
 7. Qui serà el màxim responsable del seu funcionament?
 8. Cita els tipus de serveis que hi ha als hospitals. En quin tipus de serveis treballa la Maria?
 9.  De quina divisió hospitalària depèn orgànicament la Maria com a treballadora? Quins treballadors en for-

men part? 
10. Qui dirigeix el funcionament de la Unitat d’Infermeria en la qual treballa?
11. Cita els diferents espais que poden ser presents a la Unitat d’Infermeria en la qual treballa la Maria.

?

Professió infermera en l’atenció especialitzada
Els professionals de l’hospital segueixen el model de cures de Virgínia Henderson i apliquen la metodologia del 
procés d’atenció d’infermeria. 
Un dels pacients dels quals té cura la Maria és Àngel P.P., de 65 anys, que ja ha estat atès en altres ocasions a 
l’hospital per complicacions associades a la diabetis i a l’artrosi severa dels dos genolls que pateix. Actualment, 
està ingressat perquè ha estat intervingut quirúrgicament d’una colecistectomia. En aquest cas, els diagnòstics 
d’infermeria són els següents:

– Deteriorament de la mobilitat física relacionat amb dolor articular. 
– Risc d’infecció relacionat amb ferida quirúrgica. 
– Risc de deteriorament de la integritat cutània relacionat amb alteració de la sensibilitat.
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Documentació sanitària no clínica
L’evolució de l’Àngel és bona, de manera que, si no sorgeixen complicacions, està previst que aquesta mateixa setmana 
li donin l’alta. Haurà de seguir el tractament que li prescrigui el metge i necessitarà cures de la ferida quirúrgica a casa.

Nivells de prevenció
Tenint en compte la diabetis de l’Àngel, se li indiquen alguns consells per seguir pautes a casa seva per tal de mi-
llorar la cura dels seus peus.

12.  Quines característiques té el document 
que necessita l’Àngel per accedir, de 
forma ordenada, tant a l’atenció hospi-
talària com a la que li presten al centre 
de salut?

13.  Quin és el paper de la infermera en el 
model de Virgínia Henderson? És el ma-
teix en qualsevol cas o canvia segons el 
nivell de dependència del pacient?

14.  Què considera V. Henderson neces-
sitats bàsiques? Cita dues necessitats 
en què l’Àngel pot necessitar ajuda per 
part del personal d’infermeria.

15.  Indica ordenadament les etapes del 
procés d’atenció d’infermeria. En quines 
etapes és més important el paper de l’auxiliar d’infermeria?

16.  De quines formes es poden organitzar les dades recollides en la valoració d’infermeria? 
17.  Cita dos serveis auxiliars de diagnòstic i tractament necessaris per atendre l’Àngel.
18.  Com s’organitza la petició i recepció de medicaments a les unitats d’infermeria de l’hospital?
19.  Com a conseqüència de la diabetis, l’Àngel té prescrita insulina, que en aquests dies s’ha d’administrar per 

via endovenosa. La Maria pot encarregar-se personalment de fer-ho?
20.  Es va sol·licitar una anàlisi de sang per a l’Àngel i els resultats encara no s’han rebut. A quin servei hospitalari 

cal reclamar-los? 
21.  En repartir les safates amb els àpats del dia, la Maria observa que no està ben identificada la safata del men-

jar de l’Àngel. Quin document de la història clínica haurà de consultar per saber amb certesa la dieta indicada 
pel seu metge?

22.  La Maria vol realitzar un curs d’actualització en tècniques assistencials. A quin servei de l’hospital s’ha d’adre-
çar per informar-se’n?

?

23.  Si l’Àngel no estigués d’acord amb l’assistència prestada i volgués presentar una reclamació, com ho 
hauria de fer? 

24.  Quin document lliuraran a l’Àngel per revisar en uns dies l’evolució del problema del qual ha estat 
operat? 

?

25. Quin tipus de mesura preventiva s’estaria aplicant en aquest moment? ?
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