
La Maria és TCAI i treballa a l’Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova de Lleida des de fa un any. Aquest hospital és públic i atén 
una població de 450 000 habitants. Està dotat dels últims aven-
ços tecnològics i tracta totes les especialitats mèdiques i quirúr-
giques. L’hospital es va inaugurar l’any 1956 i des de llavors ha 
anant creixent en superfície, mitjançant diverses ampliacions, 
i en capacitat resolutiva a través del desenvolupament de les 
diverses especialitats i unitats.
La Maria treballa al servei d’urgències, que presta atenció sa-
nitària urgent als ciutadans que la sol·liciten. En aquest servei, 
treballen els següents professionals sanitaris: un coordinador, 
una supervisora, facultatius especialistes d’àrea, infermeres i 
TCAI.
El servei d’urgències compta amb unitats de pacients adults, 
atenció pediàtrica, patologia mèdica, quirúrgica, ginecològica 
i obstètrica, traumatològica i psiquiàtrica, amb suport de di-
ferents especialitats i serveis centrals d’ajuda al diagnòstic. El 
servei té tres sales de triatge, on el pacient és avaluat per a ser 
posteriorment derivat als diferents boxs segons la seva pato-
logia. Des dels boxs, el pacient és remès a les sales de llits o 
butaques per a pacients ambulants.
A l’àrea quirúrgica, es realitza l’atenció de pacients de traumato-
logia, cirurgia i altres especialitats quirúrgiques (ORL, urologia, 
oftalmologia) per part dels facultatius d’aquests serveis. Els pa-
cients pediàtrics compten amb una àrea pròpia, on es procedeix a la seva avaluació i observació. L’assistència de 
la patologia urgent ginecològica i obstètrica es realitza també en una àrea específica pròxima a la zona de sales 
de parts, assistida per llevadores i facultatius del servei de ginecologia.

Exploració de pacients
La Maria col·labora, a més, en l’exploració dels pacients.

 1.	Com col·loca la Maria al pacient en posició anatòmica? 
 2.	Descriu les direccions anatòmiques. 
 3.	Enumera els plans corporals.

?

Pacient 1
Acaba d’ingressar l’Ester, de 46 anys, que refereix dolor a la cavitat abdominopelviana.

El metge indica a la Maria que cal realitzar a l’Ester una radiografia de l’hipocondri esquerre i de la fossa ilíaca 
dreta.

 4.	Quins són els òrgans situats en aquesta cavitat? ?

 5.	On es troben situades aquestes cavitats en la pacient? ?
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 6. Quines consideracions generals ha de tenir en compte la Maria en realitzar aquesta tècnica? 
 7. Quins són els passos comuns abans i després de la neteja? Quin material ha de preparar la Maria? 
 8. Com realitzaria la Maria la tècnica de la neteja enllitada al Ramon? 
 9. Com ha de col·locar el bolquer la Maria a aquest pacient?
10. Quan li realitzaria la Maria la higiene oral al Ramon? Com realitzaria aquesta tècnica?

?

Pacient 2
El següent pacient arriba remès pels serveis socials a les 7.15 h. Es tracta del Ramon, de 80 anys. Es troba desorien-
tat i amb mala higiene corporal. Presenta un eritema a la zona lumbar i UPP en còccix, omòplats, columna vertebral 
i talons. A més, presenta hemiplegia de tots dos membres inferiors. El Ramon té incontinència urinària, per la qual 
cosa és portador d’un bolquer d’adults. La Maria ha de realitzar-li les cures d’higiene.

Pacient 3
A les 12 h ingressa l’Anna, de 38 anys, que ha patit una caiguda. Refereix dolor intens al peu dret. Després de la 
seva valoració, se li aprecia fractura del turmell dret. Es trasllada a planta de traumatologia, on queda ingressada.

Pacient 4
A les 13 h ingressa la Carme, de 90 anys, derivada des del seu domicili. Refereix dolor generalitzat, i té símptomes 
de fatiga i depressió. Presenta UPP en orella, omòplat, costelles, crestes ilíaques del maluc, trocànter major del 
fèmur a l’altura del maluc i còndils femorals al genoll, mal·lèols i lateral del peu.

La Maria li realitzarà la cura de les ungles al Ramon.

11. Quin material prepara la Maria i com realitza la cura? ?

12. Quins factors pot considerar la Maria que han afectat aquest pacient? 
13. Com col·laborarà la Maria en la valoració de l’estadi de les UPP del Ramon?
14. Quins tipus de teixits poden arribar a afectar una UPP per posició del pacient en decúbit?
15. Quines són les funcions del TCAI en el tractament i la cura de les UPP?
16. Quines mesures de prevenció pot adoptar la Maria per evitar l’aparició de noves UPP?

?

17. Quines normes ha de conèixer la Maria sobre mecànica corporal? 
18. Quins aspectes generals ha de tenir en compte la Maria abans de mobilitzar un pacient? 
19. Com es realitzarà el trasllat des de la sala d’urgències fins a la zona de traumatologia en cadira de rodes? 
20. Quin protocol realitzarà la Maria per mobilitzar l’Anna des del centre fins a la vora del llit? 
21. Com realitzarà la Maria el trasllat des del llit fins a la cadira de rodes? 
22. Quina tècnica ha d’aplicar la Maria per ajudar l’Anna en la deambulació si la pacient és més baixa que ella?  

?

23. Com col·laborarà la Maria en la valoració de l’estadi de les UPP de la Carme?
24. En relació amb els factors predisposants d’aparició d’UPP, quins poden haver afectat la Carme? 
25. Quins objectius generals ha de conèixer la Maria en el tractament de les UPP?
26. Quina és la funció d’un TCAI en el tractament i cures d’UPP?

?

En relació amb els factors predisposants d’aparició de les UPP:
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