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INTRODUCCIÓ 

 

Bona part de la meva vida professional ha estat dedicada a treballar en el camp 

de la Infermeria i en la parcel·la on m'he especialitzat, que és la Infermeria 

Quirúrgica; durant tots aquests anys he hagut de fer, com diu el poema d� Antonio 

Machado,"se hace camino al andar" ja que, el camí de l'exercici d'aquesta 

especialitat era inexistent, aquesta realitat sempre ha estat per a mi com una lluita 

constant per allò que a casa nostra costa tant d'institucionalitzar, però que la 

demanda social indicava i indica encara avui dia,  que és necessari i per tant viu.  

És això que  vull definir,  explicar i aprofundir en el que és la Infermera Quirúrgica,  

contrastar el que són i estudien en altres països sobre el tema,  donar alternatives 

a la  currícula actual i currícula futura,  i a les seves expectatives.  

Tot sovint m'he preguntat,  per què el neguit de l'existència de les especialitats ha 

estat tan endarrerit a casa nostra, a Catalunya i també a l'Estat Espanyol. De 

l'atenció al malalt de forma especialitzada  no se�n començà a parlar  fins l'any 

1957 i les primeres dades oficials no sorgeixen fins els anys 70, això ens indica 

com n'és d�innovador  el tema al nostre país en relació amb altres dels quals  

parlaré més endavant.  

Per això, encara ara no existeix una Especialització acadèmica a nivell Estatal; 

han estat i són encara constants els entrebancs a qualsevulla promoció que es 

faci; bàsicament el gran problema és sobretot  per què la oficialització d�aquesta 

professionalització va lligada a una reivindicació laboral i per tant a una millora de 

sou.  Mai la Infermera com altres col·lectius de la sanitat no ha estat reconeguda 

laboralment per la feina dura que fa. I en aquest moment de pressió als 

treballadors i de destrucció de llocs de treball encara es fa més difícil la seva 

reivindicació.  

Però, per explicar la situació actual i les seves possibilitats de cara al futur,  

prèviament he d'anar als referents històrics, fins arribar al que és avui dia i el que 

pot ser i és desitjable en un futur.  
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DISSENY METODOLÒGIC GENERAL DE LA TESI: 
 
Justificació: 
Un col·lectiu d�infermeres es troba al costat de la persona en un moment 

enormement difícil de la vida d'aquesta i que és com mínim una fita en el seu 

trajecte humà, és quan aquesta ha de passar pel tràngol d'una intervenció 

quirúrgica. Qui té cura del que li passa al pacient? Qui té cura del que li passa a la 

infermera? Està preparada ella per acompanyar aquest pacient? O tant sols és  

una eina tecnològica per a aquest moment?. Què cal que sigui la Infermera 

Quirúrgica: una gran tecnòloga? O una gran holística?.  

La seva feina sovint anònima, per estar unida al dolor, a poder ser oblidable, i a 

altres membres més valorats socialment, no la fa mínima, sinó ans el contrari,  

sense la seva aportació, no es podria operar aquella persona, i no sols això, sinó 

que, tot allò que vol dir aproximació humana no hi seria.  

Però, jo em pregunto: si tot això és així, on són les banderes de reivindicació de la 

feina feta, de la identitat professional, de l'aprofundiment de la pròpia activitat 

diàriament, on?. Per què la Infermera Quirúrgica es resigna a ser, tot sovint, una 

eina més de la situació, manipulada i manejable. Per què la Infermera Quirúrgica,  

que té les mateixes problemàtiques que qualsevulla altra infermera, a més de les 

associades per la situació límit en què es porta a terme el seu treball, lluita poc 

per la seva professió, pel seu coneixement no sols tecnològic, per la humanització 

del seu entorn, en fi per fer de l�acompanyament del pacient una singularitat i un 

privilegi en la construcció justa del món dels altres i del seu.  

És per això que vull fer aquest treball, crec que hi tinc una certa responsabilitat,  

conec el tema des de la vessant professional, humana i social,  he tingut la sort de 

poder anar seguint el camí, intuït i ensenyat d�altres infermeres, de la Infermera 

Quirúrgica de forma holìstica, alhora en que aprofundia en la reflexió del seu 

passat, del seu present i del seu futur. He vist que l�hom desconeix qui som i què 

fem, i penso que fins i tot moltes infermeres ho desconeixen. Potser la meva 

obligació és explicar-ho. Fer-ho, per què la pròpia professional tingui més suport,  

amb la meva aportació, en la reivindicació de la seva feina, com un testimoni del 
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que ha estat, és i pot ser en un futur. I encara que estem en una època on sembla 

que  allò únic que compta és el diner, també tinc clar que això és purament un 

valor social, i que el temps que es mou de forma cíclica,  valorarà allò que cal,  el 

que necessita l'ésser humà per la seva constitució com a persona i per la seva 

supervivència i cura del món en què habita, confio que encara hi siguem a temps.  

 

Hipòtesis: 
Les Hipòtesis de les quals parteix aquest treball de recerca són les següents: 

1) Hipòtesis:  

Les apreciacions socio laborals i professionals de les infermeres quirúrgiques 

descrites en la literatura responen al que es reflecteix en els centres hospitalaris i 

en les escoles.  

2) Hipòtesis: 

Les infermeres quirúrgiques necessiten uns estudis especialitzats desprès del 

Diplomat en Infermeria per exercir la seva tasca segons les pròpies infermeres 

quirúrgiques, gestores de recursos humans,  infermeres docents i metges 

 

La formulació d’aquestes hipòtesis broten dels objectius generals que es 
volen aconseguir, que són els següents: 
Reunir tots aquells coneixements possibles i informacions sobre la infermera 

quirúrgica com especialitat de la Infermeria, a Catalunya.  

Explicar els trets del col·lectiu, sobretot el català que integra aquesta franja de la 

infermeria,  així com les connotacions socials en què està immers.  

Explicar la seva situació a Barcelona i a Catalunya en referència a l'Estat 

Espanyol.  

Explicar quina és la situació a Europa com a currículum acadèmic i la seva  

situació laboral.  

Criticar i comentar la possibilitat de l�aplicació del Currículum Europeu (Currículum 

Core) que han preparat i consensuat  les Associacions Europees de la Infermeria 

quirúrgica com document acadèmic.  
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Reflexionar sobre la possibilitat que aquest document  pugui incidir en el sistema 

educatiu d�aquesta especialitat, si més no, com a font de coneixements.  

 

El mètode emprat és l�Inductiu, s�ha escollit aquest mètode sobre tot per la 

possibilitat  de coneixement que jo tinc del tema, i per l�avinentesa que a la 

vegada que sóc Infermera Quirúrgica, Infermera per tant, també sóc Llicenciada 

en Ciències de l�Educació; això ha permès fer un treball de recerca a cavall entre 

la pedagogia i la infermeria, situació poc corrent, complementaria (perquè en les 

dues, des de punts de vista diferents, es troba l�assistència i l�educació) i  molt rica 

pel que una pot oferir a l�altre i a la inversa. 

 

El seu procés s�ha desenvolupat, en primer lloc, fent una aproximació a la 

professió, definint i explicant la seva situació epistemològica i el seu paper en la  

història de la Cirurgia en general i en l�equip multidisciplinar, a l�Estat Espanyol i 

Catalunya. 

En segon lloc s�ha explicat la situació actual de la Infermera Quirúrgica, dintre de 

la infermeria en general, a la vegada que s�ha explicat la seva situació social, 

laboral i professional en l�actualitat dintre de Catalunya, com a aproximació a 

l�Estat espanyol. 

En tercer lloc, s�ha volgut explicar i desenvolupar la figura de la infermera 

perioperativa com a futur òptim per la infermera quirúrgica, per medi, com a 

possible alternativa, del que es coneix com a currículum europeu, aposta 

d�itinerari formatiu de les Associacions d�Infermeria Quirúrgica Europees i 

Espanyola (nascuda a Catalunya), així com la incidència d�aquestes 

organitzacions en el tema i la transcendència de l�Associació Americana. 

En quart lloc, s�ha aprofundit en el tema essencial d�aquesta tesi, la formació de la 

infermera quirúrgica, en principi com infermera en general i després com 

infermera especialista, no sols des de Catalunya, sinó des de l�Estat espanyol, i 

també des d�Europa comparant les diferents realitats formatives i les possibles 

expectatives i tendències futures tant catalanes, com espanyoles i europees. 
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Per la recerca de tot aquest procés s�ha fet un estudi a fons de bibliografia de tall 

nacional i també internacional, europeu i americà. Desprès s�ha seguit un procés 

de recerca de dades de forma quantitativa i qualitativa en els diversos col·lectius, 

tant l�usuari com aquells assistencials, de gestió i docència implicats en la qüestió. 

De totes aquestes dades, extretes d�un qüestionari, fent servir l�estadística 

descriptiva i inferèncial, i d�una l�entrevista, s�ha arribat a uns resultats que han 

descrit  les hipòtesis explicitades amb anterioritat, permetent-ne unes conclusions 

quantitatives, així com també unes conclusions qualitatives que m�han portat a la 

possibilitat de construir un ventall general de conclusions, fent possible unes 

propostes de línies de recerca així com d�actuacions de formació futura. 
Finalment abans de fer un procés de seguiment d�aquesta tesi, he volgut, 

d�alguna manera emmarcar i sintetitzar tot allò que he explicat fins aquí per medi 

d�un mapa conceptual, que permet fer-ne una comprensió ràpida i eficaç.   
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CAPÍTOL I: Infermeria com a professió 
 
1.1 Infermeria.  Aproximació a la professió.  

En encetar aquest capítol voldria citar Santos, J M (1996-97:13) perquè 

m�introdueix en l�objectiu que té aquest apartat d�explicar que la infermera és una 

professió,  ell diu: “Ahora bien,  si el significado otorgado a Enfermera es el de 

“persona encargada del cuidado de los enfermos”, nos hallamos ante una 

limitación semántica frente a la praxis de nuestro actual que hacer,  

efectivamente, además de cuidar a los enfemos, cuidamos a personas bajo 

cualquier circunstancias  para promover su salud, consiguiendo de ellas que 

mantengan el máximo de independencia y autonomía posibles para tal menester 

en cualquier situación dada”.  

 
Així doncs, si és com diu l�autor que la Infermera és molt més,  (jo també 

comparteixo aquesta opinió) cal que en aquest document parli de la Infermeria,  i 

de la Infermeria Quirúrgica com una professió, i ho faré perquè sota les 

consideracions que exposaré crec que ho és1. Però per argumentar això  

prèviament he de definir aquest concepte i preguntar-me si el que jo penso és o 

no cert,  la Infermeria és una ocupació,  un ofici o una professió? o si se li dóna un 

caire de professió que en realitat no té i és un ofici?.  

En primer lloc quina diferència hi ha entre la professió i l�ofici. I per què,  tant 

d�interès en aprofundir en aquest concepte? La resposta és que la comunitat prea 

com a valor social el que una feina es tingui com a si mateixa mereixedora del 

nom de professió,  perquè aquest nom per al món occidental implica qualitats com 

són: indicatius de qualitat,  eficàcia, seriositat, rigor en el servei, que la Infermeria 

es prea en tenir.  

La paraula professió ve del llatí �profesio� la seva traducció és �confessar 

públicament que s�és capaç de fer una cosa en benefici dels altres � implica per 

tant compromís. Un compromís que,  en principi,  tota infermera adquireix ja no 

sols quan comença a exercir sinó fins i tot, quan elegeix i accepta la 
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responsabilitat d�estudiar aquesta carrera de servei. Caldria veure, com tothom 

que escull una carrera, més si és d�aquest tipus, si ho fa a partir d�una idea 

romàntica o si és conscient del compromís del servei real que pot donar.  

El concepte professió, ja existent abans del segle XVI, sembla que ja en aquest 

segle perd cert valor clerical d�on va sorgir,  però conserva el concepte de vocació 

de servei als altres i sense ànim d�enriquiment personal. És possible que Martí 

Luter fos el primer en usar el mot com a treball professional com un deure envers 

a l�altre, com una manera d�expressar la conducta moral i una forma de retornar 

l�estimació a Déu 

A partir del segle XVII, en el qual es desenvolupa la ciència i la tecnologia,  el 

concepte de professió hi va lligat, i es considera que forma una part de la 

professió. Això fa  que certes activitats que constantment no podien demostrar 

una base de racionalitat tecnològica,  es van reduint sota el criteri de la societat 

com a oficis, o arts, caient en el parany que professió vol dir sols ciència i 

tecnologia.  

En l�actualitat,  aquest criteri ha estat corregit i fins i tot en alguns llocs com en el 

document següent en el concepte professió se li fa desaparèixer els seus límits,  

tret que per altra banda és característic del concepte,  Les professions de la 

Cultura. Situació actual i tendències de futur (1997:57) de l�Institut Català de 

Noves professions diu “cada cop és menys nítida la línia divisòria entre una 

professió,  per molt assentada i reconeguda que sigui, i una altra. El camp de 

coneixement evoluciona amb tanta rapidesa i complexitat que es pot accedir a 

certes franges ocupacionals des de professions ben diferents; aquestes franges 

generen, a la curta o a la llarga, una professió nova, “híbrida” de les dues 

professions matriu” 

 

No estem d�acord del tot amb aquest comentari, ni tampoc amb les dues 

possibles definicions d� infermera que dona el �Pleno de la Real Academia 

Española de la Lengua�(2001:6): Profesión y titulación de la persona que se 

dedica al cuidado y atención de los enfermos,  normalment bajo la dirección de un 

                                                                                                                                                    
1 Definida per Nightingale, 1860; Henderson 1960; Leininge 1978. I per institucions com l’Oganització 
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médico.  Profesión y titulación de la persona que se dedica al cuidado y atención 

de enfermos y heridos,  así com a otras tareas sanitarias,  siguiendo una pauta 

médica”2 després de la repulsa feta per moltes cartes de professionals trameses 

en contra una primera definició encara pitjor, i a la vegada intentant promoure la 

donada per l�Asociación Española de Enfermeria Docente: “Enfermeria: disciplina 

profesional que tiene como ámbito de responsabilidad brindar cuidados integrales 

de salud a la persona,  familia y comunidad”. Per últim la �Real Academia de la 

Lengua� ha recollit en part aquestes demandes amb la següent definició (2000:5) 

“Profesión y titulación de la persona que se dedica al cuidado y atención de 

enfermos y heridos,  así como a otras tareas sanitarias siguiendo pautas clínicas”.  

 

Estant més d�acord amb aquest últim criteri he volgut anar a la recerca de 

diverses fonts, des de perspectives diferents, amb l'afany de trobar arguments 

que donin un caire de professió a moltes activitats i també a la infermeria, i en 

aquest cas la infermeria quirúrgica, permetent amb això  una aproximació a la 

identitat de la infermera,  i a la infermera quirúrgica.  

 

El professor Diego Gracia Catedràtic d�Historia de la Medicina de la Universitat 

Complutense de Madrid en una conferència donada el 7 de març de 1994 sota en 

nom �Etica de les profesiones sanitarias�en un cicle de conferències portades a 

terme per la Fundació Joan Maragall, sobre Les Ètiques Professionals 

(Barcelona) anomenava com a trets ètics diferenciadors entre professió i ofici els 

següents: 

• Una professió és universal: l�activitat que realitza es fa a tothom per igual,  no 

es fa diferència de raça, color, o creença.  

• Una professió és específica: això vol dir que els coneixements són 

especializats en una àrea.  

                                                                                                                                                    
Mundial de la Salud 1966; Organització Internacional del Treball 1976.  
2 Noves correccións de la definició que la Real Academia Española volia posar en el seu Diccionari en 
l’edició 2001 (enfermeria: Profesión y titulación de la persona que se dedica al cuidado y atención de los 
enfermos bajo la dirección de un mèdico).  
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• Una professió és neutral afectivament: la seva activitat no discrimina a favor ni 

en contra  cap persona.  

• Una professió s�orienta cap a la col·lectivitat: per tant no va en funció d�un 

guany ni d�un lucre.  
Tots aquests trets són característics de la Infermeria i de la Infermeria Quirúrgica,   

perquè la seva feina està feta de forma universal, per a tots, i a més li cal per 

portar-la a terme necessàriament uns coneixements especialitzats, perquè 

l�atenció assistència en aquest tipus d�usuari és molt especialitzada. Per altra 

banda li és totalment imprescindible ser neutral,  ja no sols és necessari per a la 

salut que cura,  sinó per la distancia i perspectiva necessària per protegir la pròpia 

salut en l�activitat de cada dia.  I és molt evident que la prestació que dóna no és 

pas directament proporcional  pagada, al desgast que té (físic,  psicològic i moral).  

 

També en llibres com la Gran Enciclopèdia Catalana (1981) (1997:56)3 es dóna la 

definició de professió com una “activitat permanent,  que requereix un títol i que 

serveix com a mitjà de vida i que a més determina l’ingrés en un grup professional 

determinat.  Les atribucions i els deures que deriven de l’exercici d’una professió 

estan definits legalment; els col·legis professionals i altres corporacions 

professionals vetllen pel compliment d’aquests deures i per la defensa dels 

interessos dels seus membres,  fins a l’extrem que les professions defineixen 

estaments dins la societat” 

 

Coincident amb la definició de la Gran Enciclopèdia Catalana la feina de la 

infermera serveix com a mitjà de vida,  i més en avui en dia amb la situació de ser 

possible unifamiliar,  el seu sou,  pot ser un primer sou i únic,  i per altra banda és 

permanent perquè en general se sent com a tal tota la vida, és difícil trobar-ne 

que reneguin d�aquest tret,  tot i per situacións diverses, fins i tot per la sindrome 

de � Burnout� hagin deixat la professió. També és cert que requereix un cert nivell 

d�estudis, i que a més pel sol fet de ser infermer/ra s�entra en un grup professional 

sanitari molt definit en tot la història.  Les seves atribucions, tot i que falta definir el 
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seu perfil professional en l�Estat Espanyol, estan contemplades en diferents 

institucions,  com són col·legis i associacions.  

 

També en el Diccionari de l�UNESCO de Ciencias Sociales, Medows, citant a 

Brandels descriu per medi de tres factors el que és una professió (1997:57)4: 

“Existència d’una preparació preliminar que inclou coneixements, capacitat,  

aprenentatge,  acompanyats d’alguna forma d’examen acadèmic.  

Existència d’una activitat principalment orientada cap els altres.  

Existència d’uns guanys econòmics”.  

 

També com anteriors i posteriors definicions la Infermeria i també la infermeria 

quirúrgica és coincident amb aquestes definicions: per exercir cal coneixements i 

cada dia més i de tot tipus. Capacitats, evidentment no tothom pot fer aquesta 

feina,  és més jo diria que cal tenir unes capacitats concretes i no corrents si es 

vol fer la feina ben feta, amb un aprenentatge inicial titulat, però a més amb un 

aprenentatge continu necessari tant tecnològic com humà.  

Dintre de les carreres sanitàries, una de les més evidents on la seva activitat és 

orientada als altres,  és la infermeria,  i també la infermeria quirúrgica,  que encara 

que no s�evidencia públicament,  si no fos per la seva assistència,  no es podrien 

dur a terme les intervencions quirúrgiques envers els usuaris, incloent-hi tota 

l�atenció que aquest necessita. Per últim, la infermeria guanya un sou, discutible,  

o no pas en proporció del seu servei amb els seus guanys, però és evident que 

treballant és remunerada,  encara que mai s�enriqueixi amb aquest fet.  

 

Des d'una altra perspectiva Sarramona, J i altres autors (1998:98) veient la 

professionalització com a procés la defineixen com “Lo profesional es sinónimo de 

imparcialidad, de ausencia de arbitrariedad, de responsabilidad frente al amateur,  

de calidad en el servicio, de entrega generosa,  de esmero en el modo de realizar 

el trabajo, de competencia.  No faltan, sin embargo,  quienes ven las profesiones 

                                                                                                                                                    
3 Institut Català de Noves Professions. (1997). Les professions de la cultura. Generalitat de Catalunya.  
Catalunya.  
4 Ibed 
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como un forma encubierta de autoritarismo,  reductos de un pasado en retroceso 

en las que anidan el elitismo,  el privilegio y el monopolio�.  

 

Els trets donats per aquesta definició aprofundeixen o complementen, si cal,   

aquells donats per Hoyle en 1980,  i que han estat un referent en aquest tema:  

• La professió fa una funció social.  

• La professió necessita un grau elevat d'habilitat.  

• La professió constantment aborda problemes o situacions innovadores, per 

tant defuig  la rutina.  

• La professió necessita un cos sistemàtic de coneixements i desenvolupa 

habilitats que necessiten un acurat i llarg estudi previ.  

• El temps de la formació i el seu entrenament fa que els futurs professionals 

adquireixin un nivell de socialització, cultura i valors de la professió.  

• El centre d�aquests valors és l�usuari, i a més la professió té un codi ètic.  

• La professió té llibertat per jutjar i decidir en cada moment.  

• Els professionals s�agrupen en front dels poders públics.  

• Els professionals tenen un alt prestigi social i una elevada remuneració.  

 

La perspectiva de Sarramona i altres he dit que aprofundeix o complementa  

Holyle, perquè parla d�essències com la imparcialitat com a tret del concepte 

professió  que tant la infermeria com la infermeria quirúrgica tenen implícit, així 

com la responsabilitat de l�activitat que porta a terme i que per medi de la qual,  

pot ajudar l�usuari en la seva cura o millorament, de forma generosa i competent.  

A la vegada, com diuen els autors té l'autoritat i els privilegis de l�expert que li 

dóna la societat, tot i no tenir el poder social i l'autoritat que tenen altres 

professions. Així doncs, és poc corrent l�elitisme i monopoli, i potser com únic 

privilegi personal serà l�atenció pròpia donada en situació de necessitat sanitària 

feta pels mateixos i altres col·lectius sanitaris més personalitzada i més ràpida.  

Tot professional de la sanitat té diversos poders, jo diria de diferent categoria,  

que li dóna status diferents. ot i que la infermera no és dels col·lectius més 

poderosos, cal reconèixer el nivell que té d�experiència, de prestigi, de 
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confortabilitat la qual cosa li permet  accions que en altres situacions no serien 

admeses,  per exemple sense tenir cap tipus d�interrogant o dubte es pot demanar 

que algú que es despulli,  o que es tregui la seva pròtesi dental,  o fins i tot la seva 

perruca etc.  

Val a dir, però,  que en el treball diari la infermera i per tant la infermera quirúrgica 

contrasta el poder d�experiència,  de prestigi o de confortabilitat amb un altre tipus 

de poder social,  més elitista i més evident que, en comparança, tenen altres 

estaments més valorats.  Aquest fet fa que molt sovint el professional d�infermeria 

tingui la sensació i el  dubte de forma inconscient de si la tasca que porta a terme 

és d�ofici o de professió, ja que tot sovint, s�adona que se l�intenta desproveir  de 

trets que donen cos a la idea de la professió. Per això, és molt comú que es 

produeixin en les activitats que estan fent el seu procés de professionalització,  

comunicacions reactives afirmatives com “nosaltres els professionals de la sanitat,  

nosaltres els professionals de l’educació, nosaltres els professionals del 

periodisme�,  mentre altres col·lectius que no ténen en situació de dubte la seva 

professionalitat, (així com elitisme i privilegi), mai no dirien aquestes paraules,  

com per exemple els enginyers,  els arquitectes o els metges.  

 

DiMaggio (1997. 56)5 descriu una professió com aquella activitat que té alguns o 

tots els trets següents: 

• “El monopoli d’un alt nivell de coneixements especialitzats.  

• Un corpus d’estàndars o una ètica professional (deontologia).  

• L’existència d’associacions professionals que vetllen per l’acompliment de 

l’ètica professional.  

• Institucions de formació reconegudes,  amb graduació de l’alumnat.  

• Una extensiva interacció col·legial entre els treballadors ocupats en diferents 

organitzacions.  

• Una tendència entre els treballadors a adherir-se als estàndards professionals,  

fins i tot en le cas que entrein en conflicte amb les organitzacions contractants.  

                                                 
5 Institut Català de les Noves Professions. (1997). Les professions de la Cultura Generalitat de Catalunya.  
Catalunya. Barcelona 
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• Una declaració d’altruïsme i de vocació desinteressada en la pràctica 

professional”.  

 

Cal veure en la descripció de DiMaggio que parla més de factors,  que no pas de 

capacitats i aptituds dels professionals.  

Tot i així, observo si es diu o no, el que descriu DiMaggio amb la Infermera i la 

infermera quirúrgica, i comparant cada un dels apartats es pot veure si la seva 

activitat està inclosa en cada un d�aquests trets. Cada dia és més i més important 

la necessitat de coneixements especialitzats en el seu saber, saber fer i sobretot 

en en el saber estar al costat de l�usuari es fa palès en la seva trajectoria 

professional. I precisament per això que es fa esforços perquè hi hagi una ètica 

professional, cada dia més acurada, si cal, i és per això que ara més que mai les 

associacions nacionals europees i fins i tot les internacionals es fan fortes en la 

seva responsabilitat de vetllar per aquesta ètica. Per altra banda, el cos de 

coneixements de la infermeria quirúrgica i també de la infermeria quirúrgica ,  com 

especialitat, és donada en les intitucions de més alt prestigi de la nostra comunitat 

acadèmica com són les universitats, i en el seu cas les escoles universitaries, a la 

vegada que ja en el dia d�avui no sols s�estan impartint les seves materies en el  

primer cicle ( com diplomatura),  sinó també dintre de les universitats en segon 

cicle ( com a llicenciatura). 6 

En referència al punt cinquè, es promou que tots els infermers estiguin col·legiats,  

com a medi social protector, però a la vegada, també com a medi de promoció i 

foments de formació,  recerca etc.  

També en el següent punt es troba inserida la infermeria com a professió,  cada 

vegada més es promou el registre, el protocol i la carrera professional a tall 

d�exemple.  

Per últim, en el darrer punt, és a la vegada tant evident en la infermeria, com en la 

infermeria quirúrgica la seva declaració altruïsta, tan quan es compara la seva 

desproporcionada renumeració, o els distorsionats horaris com a tall d�exemple,  

perquè si no es busca aquesta explicació és totalment inintel·ligible.  

                                                 
6  Però d’aquest tema ja en parlaré en el capítol referent a la formació.  
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Collins (1997:56) també anota dos models bàsics de professionalitat i ens els 

descriu com a model angloamericà i continental europeu,  definint-los com. �En el 

primer s’emfatitza la llibertat dels treballadors autònoms per a controlar el marc 

otganitzatiu i les condicions e treball; mentre que en el segon model els 

professionals estableixen la seva col·locació i el seus drets a partir dels crèdits 

acadèmics”.  

 

En aquest cas més que resituar la infermera, i la infermera quirúrgica en les seves 

afirmacións arrodoneix més el concepte de professió, es podria dir que la 

infermera s�acull als dos models que distingueix, per una banda la seva 

caracterització en funció a les condicions de treball, més que en treballar de forma 

autònoma que no és tan corrent en aquest col·lectiu, i a la vegada també li és 

important la seva situació en els crèdits de formació.  

També Sarramona,  (1998) i Sarramona i altres (1998) 2000:83-84) pedagogs 

donen unes característiques com a bàsiques en qualsevulga professional,  

aquestes són: 

• Delimitació d�un àmbit propi d�actuació.  

• Preparació específica.  

• Compromís d�actualització.  

• Uns certs drets socials.  

• Autonomia en l�acció.  

• Compromís deontològic.  

Jo diria que cada una d�elles o bé són coincidents amb altres autors o si més no,  

complementaries. I, per tant, aquesta situació última arrodoneix tot allò ja escrit i a 

la vegada confirma per la seva proximitat, que la Infermeria és una professió.  

 

Des de la perspectiva de Wilensky (1964. 1998:99) es defineix la 

professionalització com un concepte dinàmic que té unes característiques com: “la 

dedicación plena a una actividad,  la posesión de unos conocimientos de rango 

superior, la constitución de una asociación profesional y otros que,  com veremos,  

caracterizan el model clásico de profesión liberal ”. 
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La Infermera, així com la Infermera Quirúrgica  es dedica a la seva activitat de 

forma plena, ja que és molt difícil fer un altre tipus d�activitat, sobre tot laboral,  

entre altres coses pels horaris i pel desgast humà. El fet de conquerír 

coneixement de rang superior ha estat una constant en la preparació contínua de 

la infermera,  des de la formalització dels seus estudis  fins arribar a la Universitat 

així com la preparació constant en el transcurs de la seva vida professional. I no 

sols el fet de tenir Col·legi professional per poder-se agrupar, sinó que per la seva 

constant especialització necessita agrupar-se en Associacions, que tinguin com 

objectiu vetllar pels coneixements, habilitats i actituds d'aquells professionals que 

treballen en un camp concret de la sanitat.  

 

Per altra banda Sarramona, J, Touriñan i altres autors (1998:99) reconeixen que 

fer una llista que defineix en positiu i en negatiu el que és una professió és molt 

difícil, i que lògicament cada grup apuntaria aquelles característiques que li són 

favorables com les més properes a la idea de professió,  és per això que apunten 

com a idea de professió,  aquell procés que de forma continuada recerca i vol 

perfeccionar-se en una sèrie d�objectius.  

 

Jo penso que la Infermeria, i la Infermeria Quirúrgica, en absolut,  no està ni pot 

estar parada en el seu desenvolupament per vàries raons,  com són: la medicina i 

la cura evolucionen constantment, però, a més, per fer-ho de forma global i 

integral cal preparar-se constantment, i, a més, per fer-ho de forma acurada es 

necessita de la recerca constant del per què,  el com i el quan de les coses per 

poder atendre  al màxim nivell.  

Arribat a aquest punt és interessant adonar-se de l�existent relació entre professió 

i infermera (infermera quirúrgica). La infermera i la infermera quirúrgica tenen clar 

que són una professional i allò en què treballa és una professió; en un principi ho 

sap per intuïció,  sap i coneix que la seva feina és molt important,  i a l�escola han 

reafirmat aquest criteri durant l�estudi de la seva carrera. I és evident, que amb 

molta facilitat, quan busca els criteris que d�alguna manera acoten el concepte 
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professió, s�adona que la seva ho és, i per tant queda palès el que havia intuït i li 

havien explicat.  

He de dir que la paraula intuïció,  en la Infermeria,  és un punt de vista de reflexió 

personal, que a mida que he anat a la recerca d�informació he trobat també en 

altres autors infermers, i que, com jo, la lliguen amb el criteri professió, per ex.  

 

Suzanne Kérouac i altres (1994:76) referint-se a la practica de la infermeria,  

diuen “es mucho más que el cumplimiento de múltiples tareas. Requiere una 

agudeza intelectual considerable que, vista desde el exterior, parece indicar 

intuición, ya que se trata de “acertar a escoger una acción pensada,  reflexionada,  

que responda a las necesidades particulares de la persona”(Diers, 1986; 

traducción libre,  pag. 27)” 

 

Un dels trets del principi de professió és que,  investeix la persona,  d�entre altres 

coses d�un ritual, d�un hàbit (com en un sentit clerical, que és de fet d�on ve el 

mot), i això la infermera, i la infermera quirúrgica a vegades ho oblida, com si hi 

hagués una certa dissintonia entre el que intueix, sap i el que viu o és la seva 

realitat. Això fa mal en el moment  d�enaltir la seva professió, i dóna peu al fet que 

altres col·lectius reforcin un criteri equivocat. Potser en aquest sentit el diagnòstic 

que fa el  professor Sarramona i altres autors donen la clau a aquesta situació 

Sarramona, J i altres (1998:103) quan expliquen quines són les situacions on es 

troben en l�actualitat les professions, com són: que al professional li falten criteris 

per poder-se definir sense error, o que en la societat actual la professionalització 

és una tendència que es desitja, perquè permet suposar una major garantia de 

qualitat en la realització de certes feines,  a les quals prèviament els ha calgut un 

procés de formació i un títol. I a més cada dia hi ha més treballadors que volen 

ser considerats professionals, perquè això permet un més alt nivell social tant 

econòmic com social.  

Aquest seria el cas evident de la infermeria,  i de la infermeria quirúrgica com a 

part d�aquesta professió. També Bourdoncle ens situa la professió en 
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dependència dels seus àmbits,  i des d'aquesta perspectiva encara hom pot veure 

més punts d�afirmació entre professió i la infermeria.  

Ho fa el 1994 Bourdoncle (1998:100) que distingeix el terme professionalització,  

segons en quins àmbits s�apliqui. : 

• Com l�estatus d�una activitat en si mateixa i del grup  que la porta a terme.  

• Com tots aquells coneixements que necessitat aquella activitat. Això implica 

millor destresa i eficàcia.  

• Com a la persona que amb la seva professionalització domina cada vegada 

més i millor  la seva activitat, correspon a les normes establertes pel grup 

social.  

• A la formació que està adreçada cap a l�activitat professional,  tant en els seus 

continguts com en els seus formadors.  

I amb el quadre següent fa un resum d�aquestes característiques: 

 

La �Profesionalitzación: 

Objeto  Proceso Estado 

Grupo que ejerce una 

actividad.  Status 

Monopoli de la actividad  Profesionalismo 

colectivo 

Status.  

Corporativismo 

Autonomia.  Elevación de 

Profesionismo 

 

Saberes unidos a la

 actividad 

Crecimiento en especificidad 

racionalidad y eficacia 

Profesionalidad 

Individuo que ejerce la 

actividad.  

Socialización profesional:  Profesionalismo 

Normas colectivas Adhesión individual a las 

(Normas colectivas) 

Individual 

Formación en la Actividad Orientación más fuerte hacia 

la profesión 

Formación 

profesionalizada ”7. 
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Vilar,  J (2000:277) en el seu article �Deontologia y práctica professional límites y 

possibilidades de los códigos deontologógicos� exposa com a tret inherent al 

professional, la presa de decissions, �en determinados momentos la toma de 

decisiones puede ser una actividad de extrema tensión porque implica valorar 

correctamente tanto las exigencias de cada un (de los anteriores) factores como 

los efectos de las actuaciones que van a emprenderse antes de llevarlas a cabo.  

En este momento,  se plantean dos cuestiones fundamentales (Conill, 1996): ¿ 

De què soy responsable? y ¿ante quién soy responsable?”. L�autor fa referència  

als factors o fonts de tensió (Banks,  1997).   

• La seva ideología i/o conjunt de creences que la guiin en la seva actuació.  

• Les obligacions cap l�usuari.  

• Les obligacions cap a la professió.  

• Les obligacions cap a l�entitat que la contracta.  

• Les obligacions cap a la societat, per tot allò que s�espera d�aquesta professió.  

• I les obligacións cap el grup de colegues amb els que directament o 

indirectament es relaciona.  

Hom se n�adona tot seguit de la forta correlació que existeix entre la presa de 

decisions,  els factors i la infermera, i en el nostre cas la infermera quirúrgica,  he 

tingut interés en donar aquesta  perspectiva,  encara més diferent fins aquí de les 

fins ara descrites, perquè tot i ser fora de les més pensades en definir la 

professió, en parlar d�aquesta en una vessant com és la presa de decisións i les 

tencions que tenen aquesta ens permet, encara més veure que la infermera és 

troba en aquesta situació tant en el seu rol autònom com en el de col·laborador8.  

I per tant les preguntes descrites més amunt (¿De què soy responsable? y ¿ante 

quién soy responsable?) són fetes constanment, la qual cosa fa que, encara més,  

                                                                                                                                                    
7 Esquema 1 ambitos de aplicación del concepto “profesionalización” según Bourdoncle (1994).  Sarramona,  
J i altres. ¿Que es ser profesional docente?. Teoria educativa 10, 1998 pp 101. Ediciones Universidad de 
Salamanca. Salamanca 
8 Teixidor, M (1996)diu:“Otra conceptualización del rol profesional de la enfermera engloba tres 
dimensiones que son : el rol autónom,  el rol de colaboración y vigilancia y el rol delegado de aplicación de 
las prescripcines médica (Teixidor: 1992; Bisly-Riopelle-Teixidor: 1994; Riopelle-Teixidor,  en prensa).  La 
enfermera ejecuta este rol al lado de las personas y de sus familias,  ayudándoles a vivir su situación de salud 
o de pertubació de la salud”. 
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es faci palès en el cas de la infermera, i de la infermera quirúrgica com a 

professió.  

Un cop vistes diverses perspectives d�autors no infermers, què pensen els 

infermers?.  Keruac, S i altres (1994:146) defineixen professió com un servei 

especialitzat, amb els trets de competència, autonomia, responsabilitat i 

col·laboració dirigit a la societat.  

 

El CIE (Consejo Internacional de Enfermeria)(1995:44) denomina “profesiones a 

aquellas ocupaciones que poseen una combinación particular de características 

que son: Competencia,  Autonomía,  el Compromiso y la Responsabilidad.  Que el 

Profesional de Enfermeria tiene un conjunto de conocimientos avanzados y 

destrezas, un sistema orgánico de valores elaborado y transmitido mediante una 

formación académica, y una socialización profesional amplias junto con 

estructuras profesionales para asegurar el nivel necesario de formación,  y el 

ejercició profesional seguro y responsable”9. 

 

També Teixidor, M. En el seu article �Los espacios de profesionalización de la 

enfermeria� publicat en la revista Enfermeria Clinica ( 1997:126) aprofundeix en el  

concepte professió i la relació amb la Infermeria, i ho fa de forma acurada i 

profunda com és lògic en una infermera, com és el cas, la recerca de la identitat 

com a professional;  es per això que per ser coincident en una mateixa persona la 

idea de recerca de professió i ser infermera encara és més interessant la seva 

perspectiva, així doncs, exposaré aquí el seu pensament, on introdueix que: “La 

enfermeria, la presión del cambio tiene una doble vertiente, ya que,  por un lado, 

nos estamos consolidando como profesión y por otro, estamos muy interesados 

en clarificar nuestro rol profesional y nuestra aportación específica en el equipo 

multidisciplinar de la salud. Existe una gran preocupación por parte de las 

enfermeras de todo el mundo porque les sea reconocida su identidad profesional, 

                                                 
9 Extret de CIE, reglamentación de Enfermería, 1985 però que s’exposa en un coloqui en una cadena 
radiofónica el 29 de novembre a Madrid i que és recollida per Rosa Maria Garcia, corresponsal de la Revista 
Rol,  el gener del 1995 en el nº197. pàgina 44.   
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por profundizar en el dessarrollo de su area de conocimientos disciplinares y por 

consolidarlos”.  

 

La mateixa autora fa una correlació interessant entre el que ella anomena 

�requisits mínims� que defineixen professió acullint-se als dotze descrits per Hoyle 

(1980)10. I esmicola cada un dels requisits i els compara o confronta amb la 

infermeria,  cal veure que d�alguns d�aquests requisits no en parlaré, perquè ja 

han estat definits prèviament per altres autors en aquest document i jo ja els he 

relacionat; es tracta de la funció social,  la necessitat d�una formació específica,  

l'habilitat necessària, i el prestigi social. Quant als altres requisits de nova 

exposició val la pena que descrigui aquí el que reflexiona l�autora: 

• La professió constantment aborda problemes o situacions innovadores, per 

tant defuig de la rutina. “La enfermeria es una profesíón en la que el 

conocimiento y las habilidades han de ser constantemente contextualizadas y 

adaptadas a la realidad del momento y a las características de las personas,  

lo que requiere una gran capacidad de análisis y creatividad�(pag. 39). La 

infermeria és tan variable com variable és aquell al qual va dirigida la seva 

atenció, i de fet quant més personalitzada sigui més variabla serà,  això 

implica una restructuració constant en funció de la necessitat emergent.  

• La professió necessita un cos sistemàtic de coneixements i desenvolupa 

habilitats que necessiten un acurat i llarg estudi previ. En aquest punt l�autora 

reconeix que hi ha unes certes dificultats de correlació, perquè la infermeria 

durant molts anys ha estat centrada en el �saber fer�i en el conflicte d�una 

activitat centrada en una activitat bàsicament tècnica, en què l�actuació 

delegada era molt important. Tot i això, l�autora exposa que en l�actualitat la 

infermeria ja té de forma suficient un cos de coneixements, i que cal consolidar 

el paper autònom d�aquests coneixements així com una investigació pròpia de 

la infermeria. Quan al llarg estudi previ s�evidencia cada dia més i es tradueix 

entre altres, en la recerca d�estudis de segon cicle,  i tots aquells estudis 

d�especialització i de tercer cicle (postgraus,  masters etc).  

                                                 
10 Que ja han estat descrits anteriorment. 
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• El temps de la formació i el seu entrenament fa que els futurs professionals 

adquireixin un nivell de socialització, cultura i valors de la professió.  L�autora 

proclama “el proceso de socialización professional és un proceso de 

adquisición de identidad,  de desarrollo de sentimientos de pertenència.  A 

traves de la formación de los diplomados en enfermeria se pretende favorecer 

esta socialización generando las actitudes y valores propios de la profesión,  

con el propósito de conseguir de los futuros profesionales un “punto de vista 

enfermero”, una manera de ver el mundo influida por el compromiso y la 

implicación en los valores de la profesión” (pag. 40) 

• El centre d�aquests valors és l�usuari, i degut a aquesta situació i a la seva 

transcendència la professió té un codi ètic. Per Sarramona, J (2000: 92) els 

possibles codis ètics tenen un objectiu i un ús tant per regular el correcte 

funcionament de la professió com per determinar els àmbits d�actuació 

respecte d�altres professions i professionals, alhora que també serveixen per 

conquerir un major prestigi dintre de la societat. Ja en 1953 el Gran Consejo 

del Consejo Internacional de Enfermeria (CIE) assoleix per primera vegada un 

Codi Deontològic,  el qual s'adhereix pel consell de representants nacionals en 

la Ciutat de Mèxic en 1973. En l�Estat Espanyol el primer Codi Ètic va ser 

elaborat en 1985 11. En 1989 la Organización Colegial de Enfermeria,  Consejo 

General de Colegios de Diplomados de Enfermeria “aprobó el código 

deontológico de la profesión de Enfermeria,  Consejo General de Colegios de 

Diplomados de Enfermeria, aprobó el código deontológico de la profesión de 

Enfermeria,  en el que se señala que es de carácter obligatorio para todos los 

profesionales de enfermería del Estado, y que su incumplimiento lleva 

implicitas las sanciones disciplinarias previstas en les Estatutos de la 

Organización Colegial” (pag.  40).  

• La professió té llibertat per jutjar i decidir en cada moment. Durant l�exercici de 

la professió tant treballa en forma de rol autònom com en la de rol 

                                                 
11 Aquest codi va ser publicat en la revista Nursing en l’any 1995 “Este código propone unos principios,  
normas que ayuden a mantener, proteger y pormover aquellos valores que configuran el ejercicio 
profesional en una sociedad en evolución, dentro de la cual la enfermeria ha de cumplir su función con 
criterios de profesionalidad y humanidad”.  (1997:40).   
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col·laborador, i també com a rol delegat, lògicament perquè es troba dintre 

d�un equip multidisciplinar, la relació ha de ser constant amb altres 

professionals,  i per tant és directament proporcional la seva llibertat de decidir 

en funció a la qualitat del rol que en aquell moment està portant a terme. A 

més autònomia, més llibertat, i a més delegació, menys, val a dir que en 

l'acció de jutjar en la qual es necessita una certa perspectiva, la fa en cada 

uns dels rols i lògicament quan més coneixements, habilitats en definitiva 

experiència,  tindrà més possibilitats per poder-se fer. Perquè judici no implica 

decisió,  sinó reflexió encara que aquesta no tingui una activitat corresponent.  

Montserrat Teixidor en aquest apartat fa molt èmfasi en la possibilitat de definir 

i aclarir tots aquells possibles diagnòstics de rol autònom que evidentment 

s�aproximen encara més a aquesta premisa.  

• Els professionals s�agrupen en front dels poders públics. Tant l�autora com jo,  

per altra banda, trobem evident que les infermeres/ers s�agrupen en col·legis,  

en associacions, en sindicats, però, jo afegeixo que el seu sentit corporatiu no 

és tan fort com en altres corporatius. Si l�obtenció del sentit de corporació 

implica bondat i és per millorar, a tots nivells humans, formatius, socials,  

laborals etc. és vàlid, però és molt important no caure en el privilegi o elitisme 

d�altres col·lectius, que avui la Infermeria no té, ni sota el meu punt de vista 

necessita.  

Aquest punt es explicat molt bé per Creus, M (2002:17) quan diu:”Las  

enfermeras se ven a sí mismas como un colectivo muy poco corporativo y 

entienden que la falta de avance en determinados campos como el de la 

licenciatura se deba precisamente a estes sentido de insuficiente pertenencia 

a una corporación. En el caso de la profesión médica,  la Enfermería mantiene 

con ella una relación curiosa, un poco esquizofrénica, formada,  por una parte,  

de grandes y estrechas complicidades basadas en una continua e intensa 

colaboración el ejercicio profesional y, por otra parte, de un desencuentro 

permanente que las enfermeras expresan con insistencia en sus foros 

exclusivos y en los debates profesionales”. 
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• Els professionals tenen un alt prestigi social i una elevada remuneració.  

L�autora, sota el meu criteri, esmicola amb molt encert, aquesta premisa.  

Denuncia les grans diferències en què es troba aquest col·lectiu en relació a 

altres professionals, dient “El problema fundamental estriba en la imagen 

tradicional que la sociedad se ha forjado de la enfermera, asociada, por lo 

general, al sexo femenino. Asi es; durante muchos años la enfermera ha 

estado supeditada a otra profesión (e incluso aún es vista muchas veces por 

algunos como una persona con poco criterio que lleva a cabo tareas 

dependientes), y ese hecho ha conducido a crear un cierto esteriotipo de 

enfermero,  fruto de un modelo tecnocrático y también de la identificación de la 

función de prestar cuidados con un rasgo innato del sexo femenino ( y que,  

por tanto no es fruto de la cualifiación profesional)” (pag. 41).I aquestes 

diferències han tingut la conseqüència d�una constant reivindicació de prestigi 

social, davant la seva carència.  

Per altra banda Montserrat Teixidor dóna com a possibilitat que la 

conseqüència d�una baixa remuneració sigui el fet  que, moltes de les activitats 

d�infermeria són tant constants i properes que són poc descobertes i per tant,  

poc reconegudes,  és molt més fàcil per la societat reconèixer aquelles, en què 

s�aplica una tecnologia amb èxit, més que la satisfacció d�una necessitat 

personal.  Però alhora contraposa un factor important per assolir aquest lloc en 

la societat i és la necessitat que allò que es coneix per prestigi i respecte 

professional ha de ser la pròpia infermera, ja que els necessita, la que els 

recerqui. En una societat neolliberal com és la del primer món no es pot 

esperar que la remuneració sigui en funció del reconeixement del propi 

professional,  ha de ser que aquest lluiti per aquest reconeixement,  per què si 

nó és molt més fàcil i barat, no reconeixer-l�hi, i fins i tot podrà substituir-lo per 

un no professional encara que no s�estigui donant una atenció de qualitat 

(lògicament per falta de preparació). Perquè, com diu l�autora, “Actos 

evidentes como suplir las carencias físicas del enfermo,  creer en él,  reforzar 

sus capacidades, ayudarle a recobrar la esperanza, acompañarlo en su 

camino estando presente,  escucharle,  proporcionarle confort,  colaborar en 
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su higiene,  contribuir a que recuper su autonomomía,  etc,  son actividades  

no visibles contidianas a las que no se presta gran atención ( solo son 

valoradas en un circulo privado, pero las personas no acostumbran a 

extrapolarlas al terreno de lo público)”. (pag.  41).  

 

Per tenir una perspectiva general sintètica del concepte de professió i la seva 

aproximació a la infermeria, vista des dels criteris de diferents autors, he fet un 

quadre de doble entrada, en el qual l�ordenada correspon als diferents atributs i  

l�absisa als autors que els donen. En el qual es pot veure que molts autors 

coincideixen en alguns trets com són: la  necessitat de coneixement específic, el 

que la professió porta a tenir una socialització i cultura de grup, que a més cal un 

grau d�habilitat i una organització institucional en forma de col·legi o associació, i 

que el professional té llibertat per decidir dintre de la seva activitat.   

Preferentment  la meva posició es recolza en tres d�aquests autors: Hoyle, perquè 

en la seva perspectiva pionera dóna un ventall ampli del que és la professió,  

Sarramona també perquè dóna uns trets de profunditat que complementa Hoyle, i, 

finalment, Teixidor perquè treballa el concepte des de la infermeria i per tant 

desenvolupa l�aproximació del concepte de professió a la praxi d�aquesta, segons 

el meu punt de vista, de forma encertada, i sempre tenint present els criteris de 

Consell Internacional de Enfermeria.  

(veure quadre en pàgina següent). 
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      Trets    Autors 

 Hoyle 
Diego 

Gracia 

Enciclo. 

Catalana 

UNESCO

Diccionari

Sarra-

mona

Di 

Magio
Collins Wilenxky

Bourdon-

cle 
Vilar Keruak CIE Teixidor

Funció social X X         X   
Grau 

d�habilitat 
X  X  X X X    X X X 

No és rutinari X         X   X 
Coneix.    

específic 
X X X X X X X  X  X X X 

Socialització 

Cultura 

professió 

X  X  X X X  X   X X 

Per la 

col·lectivitat 
X X  X       X X X 

Codi ètic X    X     X  X  

Té llibertat X    X  X X  X X X X 
Grup en front 

poders 

públics 

X            X 

Status elevat X    X    X    X 
Remuneració 

elevada 
X   X          

Col·legi , 

associació 
  X  X  X X    X  

Universal X             

Titulació   X   X      X  

Imparcialitat  X     X        
Responsa-

bitat 
    X     X X X 

Qualitat     X        

Competència     X      X X 
Dedicació 

plena 
       X     

 

Per últim voldria afegir que la Comissió d�Infermeria del Consell Català 

d�Especialitats en Ciències de la Salud, en aquests darrers anys ha fet un projecte 

sobre les Competències de la Professió Infermera (1997) que intentaré resumir 

amb sols els capçals d�aquestes: Procés de cures. Prevenció i promoció de la 

salut. Procediments i protocols. Tenir cura de les persones en situacions 

específiques. Comunicació/relació amb l�usuari i o persones significatives. Treball 

en equip i relació interprofessional. Comunicació intraprofessional. Mantenir les 
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competències professionals. Ètica, valors i aspectes legals. Implicació i 

compromís professional.  

El Comité Assessor en Formació d�Infermeria en el seu informe i recomenacions 

sobre les competències necessaries per portar a terma la professió d�infermeria 

responsable de les cures generals a l�Unió Europea (1998:3)diu:”En un contexte 

infermer,  el terme es referix a les qualificacions específiques requerides per 

exercir la professió”: i en la pàgina següent,  diu: “Les infermeres responsables de 

les cures generals han de ser capaces de protegir, mantenir, restaurar i pormoure 

la salut de persones i grups o l’autonomia de les seves falcultats físiques i 

mentals, tenint en compte la personalitat d’aquestes persones en els seus 

components psicològics,  socials,  econòmics i culturals”.  

També en el Real Decreto 1231/2001 de 8 de novembre pel que s�aproven els 

Estatuts Generals de l�Organització Col·legial de l�Infermeria d�Espanya, del 

Consell General y de l�Ordenació de l�activitat professional de l�infermeria, diu en 

l�article 53 Misió de la infermera: “el enfermero generalista, con independencia de 

su especialización, es el profesional legalmente habilitado, responsable de sus 

actos profesionales de enfermero que ha adquirido los conocimientos y aptitudes 

suficientes acerca del ser humano, de sus òrganos, de sus funciones 

biopsicosociales en estado de bienestar y de enfermedad, del método científico 

aplicable, sus formas de medirlo, valorarlo y evaluar los hechos científicamente 

probados,  así como el análisis de los resultados obtenidos, auxilándose para ello 

de los medios y recursos clínicos y tecnológicos adecuados, en orden a detectar 

las necesidades, desequilibrios y alteraciones del ser humano, referido a la 

prevención de la enfermedad, recuperación de la salud y su rehabilitación,  

reinserción social y/o ayda a una muerte digna” 

L�Article 54 en referència a les cures d�infermeria diu : “La responsabilidad de 

proporcionar de forma individual o, en su caso, de forma cooodinada dentro de un 

equipo de salud, los cuidados propios de su competencia, al individuo a la fa 

familia y a la comunidad, de modo directo, continuo, integral e individualizado,  

mediante una formación y un práctica basada en principios de equidad,  

accesibilidad,  cobertura y sostenibilidad de la atención”.  
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També cal dir que des del Real Decret 1275/1992,  de 23 d�octubre,  es modifica y 

amplia el Real Decret 305/1990, de 23 de febrer, pel qual es regula el 

reconeixement de diplomes, certificats i altres títols d�Infermers responsables de 

les cures generals dels Estats membres de la Comunitat Econòmica Europea, 

l�exercici efectiu del dret d�establir-se i la lliure prestació de serveis.  
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1.2. Problemàtica general de la Infermeria i la seva repercussió en la Infermera 

Quirúrgica 

 

Intentaré explicar aquesta situació des de diferents punts, ja que és una qüestió 

amb variables complexos, que cal explicar (almenys les més importants) per 

poder donar la possibilitat  que s�entengui en tot i per tot la situació, així doncs he 

de parlar de: 

• Els estudis: com la base del que serà el proper professional, amb unes 

característiques particulars.  

I una vegada ja és professional on es porta a terme la seva feina i per tant caldrà 

parlar de: 

• Les condicions físiques de treball:  quant a lloc, horaris, condicions etc. Però a 

més en contacte amb aquell usuari que es troba en una situació de foment,  

prevenció o  delicat de salut,  assistint-lo, ensenyant-lo, o acompanyant-lo en 

tota situació i això implica l�ús i desgast d�unes potencialitats humanes, així 

doncs caldrà parlar de: 

• Les condicions psíquiques i morals d�aquests tipus de treball. I que tot sovint la 

formació rebuda amb la realitat trobada,  no satisfà ni protegeix aquest 

professional i per tant es produeix: 

• L�impacte entre la formació rebuda i la realitat laboral. Però tot això es porta a 

terme en un moment social en què el mercat laboral està difícil, comportant en 

aquesta infermera: 

• La renúncia a la reivindicació,  davant la problemàtica de treball, i que porta,  

tot sovint,  a la submissió. I amb un ingredient sobreafegit a una professió i 

que és un gènere menyspreat  durant segles, i que encara té i lluita per ser 

reconegut avui dia,  en el seu estatus i en la seva professió, i que ha de 

demostrar constantment que val, així doncs, cal parlar també de: 

• Els problemes de menyspreu de gènere associat a la professió eminentment 

femenina 12. 

                                                 
12 Veure pàgines  anteriors,  Teixidor,  M.  
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I tot això té un preu que acostuma a ser mostrat de formes diferents i que té per 

nom: 

• La síndrome de desgast o  �Burnout� degut a alguns dels anteriors punts. I 

com a exponent  final de tot aquest esforç, no ser correspost en ser: 

• Poc reconeguda i remunerada.  

 

Així doncs, quins són els estudis de la Infermera?: la Infermera a l�Estat Espanyol 

i a Catalunya ha de seguir un itinerari docent d�una Diplomatura de Primer Cicle 

(tres anys) que l�estudia en les Escoles Universitaris adscrites o concertades 

depenent del territori universitari  de l�Estat. (fins l�any 1998 a Catalunya no 

existeix la llicenciatura en Infermeria,  tan sols existeix una experiència feta en la 

Universitat d�Alacant en el curs 1998-99). El curs acadèmic 1999-00 s'inicien 

altres experiències.  

Un cop acabats aquests estudis de tres anys, pot optar a buscar treball o a 

accedir a més formació, per tant, sovint, opta a Cursos de Postgrau de diferents 

matèries,  que són o bé especialitats com pot ser els Postgraus d’Infermeria 
Quirúrgica13, Intensius, Geriatria etc., o matèries de gran actualitat i amb més 

necessitat d�informació o de formació, com poden ser els Postgraus sobre HIV 

Ètica etc;.  aquests cursos són impartits per les Escoles Universitàries i tenen el 

Diploma de la Universitat a la qual pertanyien 14. Per accedir-hi es tracta de 

cursos oberts amb places limitades i no pas barats, i cada escola decideix si en 

vol i pot fer-ne, i de quin tipus i si, obté la conformitat de la Universitat 

corresponent.  

Tot això vol dir que pot accedir,  en diferents anys, a cursos diferents amb dos 

tipus de motivacions,  millorar els seus coneixements,  habilitats i actituds en una 

especialitat, o matèria que, si, ha tingut sort, la coneix, perquè hi està treballant,  i 

                                                 
 13 Aquest nom que en l’actualitat s’ha estès per tot el territori espanyol i també en molts dels capçals de 
cursos de postgraus quirúrgics va ser pensat per la Sra. Teresa Piulachs (directora de l’Escola Universitaria 
d’Infermeria de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau) i jo mateixa (responsable des de 1977 del Curs de 
Postgrau d’Infermeria Quirúrgica i supervisora de l’àrea quirúrgica del mateix hospitalt), amb la idea que 
d’aquesta manera expressava més el nostre objectiu de fer que la infermera ho fos del malalt quirúrgic,  i no 
de l’acte quirúrgic, aixó es portar a terme a partir del curs acadèmic 1982-83. Aquest nom a l’inici portava 
confusió a les infermeres que estaven en unitats d’ellitament quirúrgiques,  però en no gaire temps el mot es 
consolidà,  en part perquè era molt més explicatiu quan a l’activitat.  
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pensa que li cal aprofundir-hi, o bé obtenir més currículum per a les possibles 

places de treball que pugui trobar.  

Una altra opció de formació és, després d�algun temps de treballar  fer algun 

Master d�una durada de dos anys, i que no ofereixen pas totes les escoles,  per 

tant el ventall és molt més reduït.  

D�altra banda la Infermera per omplir (entre altres motivacions) el currículum i tenir 

més possibilitats de treball,  fa altres cursos en entitats o instituts, amb titulació 

acadèmica o no,  però sí de prestigi i que a més l�ajuden a formar-se com a 

persona,  per exemple els d�EADA,  DOMO,  Català,  Anglès,  Informàtica etc.  

 

Com es tradueix aquesta situació en el món laboral? A aquesta pregunta Carmen 

Dominguez diu: (1990:71): “Las enfermeras son el colectivo más numeroso de 

entre los profesionales sanitarios,  casi la mitad del total,  y es un hecho que se ha 

mantenido durante las últimas décadas”.  

 

De Miguel JM (1994:849) precisa aquesta mateixa situació: “En los años ochenta 

hay un aumento considerable de mujeres, tanto de enfermeras (el 76% son 

mujeres) como de mujeres-médicas (son un 30% mujeres, versus un 4% dos 

décadas antes)”.  

 

Així doncs tant si ha fet formació prèvia, com si no l�ha feta, la Infermera quan 

intentà entrar en el món del treball,  es troba amb una situació molt difícil.  

Si intenta entrar a treballar en un hospital de nivell II o III (nivell de més o menys 

graduació en pacients de risc o d�aguts o d�alta tecnologia, Hospitals Públics,  

Concertats i Privats) i pot (recordem que hi ha dues generacions d�infermeres 

sense poder treballar) ho farà en unes condicions lamentables: horaris de tot 

tipus,  fins i tot de vint-i-quatre hores cada setmana, o dues hores al dia, o sols 

treballa quan se la necessita i això pot fer que s�hagi d�estar a casa pendent de 

qualsevol possibilitat, i estar disponible sempre. I aquesta situació pot durar 

temps.  Sense lloc fix,  ni horari,  tot tipus de pacients etc.  

                                                                                                                                                    
14 Veure Capitol III.   
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Si té la possibilitat d�entrar en una Clínica Privada és possible que �treballi com 

infermera� o que ocupi un lloc d�auxiliar i cobri com a tal.   

En una enquesta feta per la Revista Nursing (2201:34),  en la qual es preguntava,  

si els pacients podien distingir  les infermeres del personal no titulat, la resposta 

va ser 307 (51�5%) que sí, i 289 (48�5%) que no. Com es pot veure no hi ha una 

gran diferència i això encara que es degué a diferents causes,  que potser aquí no 

cal parlar, a la cap i a la fi, la situació final és la confusió que es produeix en 

l�atenció de i per l�usuari.  

 

També pot passar que allà on trobi feina, s�ocupi de molts més malalts dels que 

hauria d'atendre i per tant,  tingui més carregues de treball i més pressió,  que es 

traduiran en més estrès o falta d�eficàcia i eficiència. 15 

En les llistes de  l�INEM de febrer de 1998: Barcelona té 1198 titulats actius  i 558 

aturats. Girona té titulats 86 actius i 39 aturats. Lleida té titulats 91 actius  i 50 

aturats. Tarragona té titulats 108 actius  i 60 aturats. En total en tota Catalunya  

en aquest mes titulats 1483 actius  i 707 aturats 

En el mes d�agost del mateix any: Barcelona té titulats 796 actius  i 387 aturats.  

Girona titulats 38 actius i 14 aturats. Lleida titulats 35 actius i 9 aturats. Tarragona 

titulats 72 actius  i 26 aturats. En total, en tota Catalunya en aquest mes  titulats 

941 actius  i 436 aturats 

Es pot veure que hi ha una gran diferència d�un més a l�altre, perquè el mes 

d�agost és un mes típic de vacances i per tant de substitucions de personal amb 

algun tipus de contracte més o menys estable per a personal de feina temporal.  

En les llistes més properes de l�INEM podem veure que en el mes de febrer del 

1999: Barcelona té titulats 1. 047 actius i 524 aturats. Girona: titulats 85 actius  i 

40 aturats. Lleida: titulats 83 actius  i 42 aturats. Tarragona:  titulats 125 actius  i 

58 aturats. En total en tota Catalunya en aquest mes: titulats 1340 actius i 664 

aturats.  Encara no poden fer la comparança  amb el mes d�agost.  

Es pot veure que l�equiparació en mesos no és molt distant, i no sembla alarmant,  

però atenció, aquí hi ha una dada que no surt en cap llista i és el que Núria 

                                                 
15 Veure la síndrome de Burnout 
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Rosell, Secretària de Comunicació i Relacions Institucionals de Catalunya pel 

Sindicat SATSE d�Infermeria. (1999), en diu “Infermeria Submergida o l’atur 

submergit�. I fa referència a totes aquelles professionals que tenen contractes 

amb precari, d�un dia esporàdicament o intermitentment, i que actualment és el 

contracte que més sovinteja a la Infermeria,  el qual no ve reflectit a les llistes.  

Una vegada aconseguit el lloc de treball les perspectives de la Infermera en 

arribar a obtenir més rang són molt escasses,  això també actua com un factor 

desmotivant, ja que aquestes oportunitats són minses. I estarà  satisfeta,  i 

resignada de  poder tenir un lloc de treball amb contracte estable,  encara que no 

sigui en l�especialitat que volia,  ni tingui perspectives de canvi en un futur.  

Actualment hi ha Centres sanitaris que han començat a encetar mecanismes 

d�incentivació com és l�Itinerari d'Infermera Professional (Carrera Professional),  

com per exemple l�Hospital de Sant Pau que va començar aquest sistema 

aproximadament l�any 1994, quan a instancia de l�associació professional que 

integra el 70% (2001) de les infermeres que treballen en el centre,  es crea una 

comissió formada per membres de la direcció, de la pròpia associació i un 

assessor tècnic extern que permet portar a terme un sistema de promoció 

professional,  amb l�objectiu de  respondre a les expectatives de les infermeres,  i 

amb la introducció de recursos que incentivin la capacitació de les infermeres en 

benefici dels usuaris.   

En aquest sistema de promoció, convingut pels treballadors i l�empresa,  segons 

Ribo, X:(2000:15) “s’observa la competència, experiència i curriculum dels 

professionals però sense oblidar els principis d’universalitat, transparència i 

objectivitat,  establint quatre nivells que diferèncien l’aportació dels professionals”.  

 

El Consell Internaciónal d�Infermeres (CIE) en 1995 la defineix en el seu 

document de treball �El desarrollo de la Carrera Professional� recollint el que 

L�Organització Internacional del Treball va adoptar en la Recomenació Nº 157 

sobre el Personal d�Infermeria, Article 21 (Secció VI) en que tracta específicament 

del desenvolupament de la carrera,  i que diu: “Se deberían adoptar medidas para 

ofrecer perspectivas razonables de carrera al personal de enfermería, previendo 
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una gama suficientemente variada y accesible de posibilidades de promoción,  el 

acceso a puestos de dirección en los servicios de enfermería,  a la enseánza de 

enfermería, así com a la investigación y el desarrollo en cuestiones de 

enfermería, y también una estructura jerárquica y de remuneración que 

reconozcan la aceptación de funciones que entrañen responsabilidades más 

elevadas y que requieran un grado superior de capacitación técnica y de juicio 

profesional”. Recolzant-se en aquest article l�ICE defineix l�estructura de la carrera 

(1995:5) ” como un marco profesional destinado a facilitar la provisión de mejores 

cuidados de salud,  desarrollar la exelencia y permitir el adelanto profesional y la 

remuneración por competencia, experiencia y preparación educativa demostradas 

a diversos niveles, dentro y entre todas las esferas de la enfermería: gestión,  

educació,  práctica clínica e investigación de la enfermeria”.  

 

Així doncs la Carrera Professional és una manera de promoció professional que 

s�estructura en nivells, i que les condicions d�ascens, dintre del lloc de treball, 

depenen dels objectius i mèrits tant en el nivell professional com en el de formació 

i actualització de coneixements, la possibilitat de permanència en cada nivell va 

acompanyada d�increments econòmics. Amb la promoció de forma categòrica 

segons els estatus prefixats s�intenta donar nom, rang i millores econòmiques,  en 

funció dels objectius aconseguits  

 

També vers aquest punt, el Col·legi Oficial de Diplomats d�Infermeria de 

Barcelona és sensible al tema,  i en la revista editada per la pròpia institució,  del 

mes de desembre de 1999, hi ha un article que parla sobre la carrera professional 

fet per la Comissió Hospitalària del propi Col·legi, la qual,  per medi d�un estudi,  

fa una anàlisi a diferents organismes: Carrera Professional d�Infermeria-SATSE,  

Promoció Professional d�Infermeria-Hospital de Sant Pau, Carrera Professional de 

Tècnics Mitjans en Sanitat-IMAS, Document subgrup de treball SIPP d�Infermeria, 

Acord ICS retribució complement específic personal sanitari no facultatiu. 

Descripció llocs de treball. Establint prèviament uns paràmetres d�observació com 

són: el títol i definició, objectius, ítems valorats, nivell,  membres avaluadors.  
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Descriu per metjà d�un quadre de doble entrada, la comparança de cada 

organisme amb els paràmetres establerts.  

 

Com a comentari s�extreu el següent (1999:35) “Com es pot contemplar, cada 

organisme té el seu propi desenvolupament de la Carrera-Promoció professional.  

Significa un reconeixement professional a partir d’uns mínims exigits per a  tots 

els professionals, però en alguns casos només és vàlid mentre es treballa en 

aquella institució”.  

Caldria diferenciar que en cas de l’ICS només és una descripció dels llocs de 

treball amb un complement específic, i per tant de caràcter general per a tots els 

professionals.  

Els punts comuns dels documents de carrera-Promoció Professional són: 

Millora els estàndards de qualitat en el lloc de treball.  

Millorar contínuament l’actuació del professional.  

Reconeixement de la institució.  

Augment de l’autosestima del professional.  

Diferenciació de nivells basats en valoració d’ítems i antiguitats.  

Compensació econòmica.  

Participació voluntària.  

Com a diferència en els hospitals de l’IMAS, caldria destacar l’autoavaluació els 

sindicats només hi són en presència i sense vot”.  

 

Bàsicament la promoció de la carrera professional busca la competència de la 

infermera,  i per tant al col·lectiu li cal definir i unificar aquest criteri.  En la revista 

�Papers d�Infermeria� redactada pel Consell de Col·legis d�Infermeria de 

Catalunya, (2001. 7) intenta establir, per medi del treball d�un grup de 

professionals,  el concepte de Competència de la professió d�Infermeria,  definint-

lo com: ”Aquell conjunt d’habilitats, actituds i coneixements i els processos 

complexos per a la presa de decisions que permet que l’actuació professional 

tingui el nivell exigible en cada moment ”. Indicant que la definició fa referència a 

�saber fer� que és diferència en tres apartats: 
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• De Coneixements: presa de decisions,  anàlisi i formulació de problemes i 

altres.  

• Dels que s�anomena com  interpersonals,  com són valors i actituds.  

• I tots aquells referents al món tècnic,  destreses,  habilitats tècniques i altres.  

Aquestes tres vessants, segons el mateix escrit, són portades a terme,  en els 

pacients/usuaris/clients, un mateix, l�equip de salut, la professió, la comunitat i la 

societat.   

Aquests tres àmbits són també els àmbits en què treballa l�educació, i de fet no és 

una coincidència que sigui així, sinó que al treballar la infermeria i l�educació en la 

intervenció de la persona,  lògicament parlen dels mateixos temes.  

 

També l�Organització Colegial d�Infermeria recull aquesta necessitat i exposa el 

seu criteri16: “La carrera profesional sigue sin estar desarrollada. Desde la 

Organización Colegial se apuesta por un modelo de incentivos que premie el 

esfuerzo y la dedicación. Por ello, ha presentado su modelo de Promoción 

Profesional para la Enfermería del Sistema Nacional de Salud”.  

 

La carrera professional ha creat moltes expectatives, però, encara no està donant 

el resultat desitjat. La infermera no pas acostumada a ser avaluada durant els 

seus anys professionals, viu malament aquesta activitat; per altra banda,  els 

diners que puguin ser donats com a una nova paga no incentiven prou o de la 

manera desitjada,  i porta malestar entre companys. Cal que la Institució  faci un 

seguiment periòdic del procés per tenir un cert efecte,  i això és costós.  

 

Fins i tot la Comissió Hospitalària del Col·legi, al final de la seva anàlisi (1999:35) 

planteja les següents qüestions: �Què volem o què ens interessa del col·lectiu 

d’Infermeria?. Ens convé parlar i treballar la promoció-carrera professional,  

només en cada centre o institució no volem un desenvolupament de la carrera 

professional com a bagatge propi,  indiferentment de lloc on es treballa?.  

                                                 
16 Organització Col·legial d’Infermeria d’Espanya: <http://www. ocenf. Or >  (Consulta: gener de 2000) 
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De vegades la infermera té la possibilitat de treball,  però no tant d�interès des del 

punt de la professió o sí (en funció del desenvolupament que vulgui donar a la 

seva trajectòria), pot ser que trobi alguna feina en Hospitals de nivell I,  

sociosanitaris i molt més difícilment en Centres d�atenció primària,  o Dispensari,  

Centres d�Urgències,  Sanitas etc.  

De tot això dit,  podem creure que hi ha un cert impacte de la Formació rebuda 

amb la Realitat?: és evident,  amb tot aquest panorama, descric què li passa quan 

finalment la Infermera,  té algun lloc de treball. A l�Escola se l�ha preparat per 

seguir un Procés d�Atenció17 d�Infermeria, aprèn per tant, a valorar, a 

diagnosticar18, a planificar, a executar el pla de cures i avaluar. Se li ensenyen 

Teories diferents d�Infermeria19, fins i tot se l�adreça a aquella teoria de 

Necessitats  que a casa nostra té més èxit, la Teoria de Virgina Henderson (Model  

de necessitats humanes per la vida i la salut com a centre de l�acció de la 

Infermeria) 

 

Kerouak, S (1996:83) descriu el model “La enfermera que basa su practica 

profesional en el modelo conceptual de Henderson centra su atención sobre las 

necesidades fundamentales de la persona. Sus intervenciones van dirigidas a 

conservar o establecer la independencia de la persona en la satisfacción de sus 

necesidades fundamentales� 

 

Fernández, C i altre (1993:3) diuen referint-se a aquesta teoria. �Que define la 

función pròpia de la enfermera de la siguiente forma: “La única función de la 

enfermera es asistir al individuo,  sano o enfermo,  en la realización de aquellas 

                                                 
17 El procés d’atenció fou aprovat en 1971,  per l’American Nursing Asociation (ANA),  segons la descripció 
de Yura  i Wals (1983) i Alfaro,  R (1991).  
18Les primeres definicions del que es coneix per Diagnòstic d’Infermeria es fan els anys cinquanta per 
Abdellah ( 1957), Durand i Prince (1966),  Gebbie i Lavin (1975),  Aspinall (1976),  Gordon (1976).  I no és  
fins 1973 en què es fan servir els diagnòstics en els Standards of Nursing Practice desenvolupat per l’ANA.  
Encara que hi ha diferents corrents dintre del que es coneix com a Taxonomia Diagnòstica d’Infermeria,  la 
Classificació de la NANDA (National American Diagnosis Asociation)  és la més reconeguda.  
19 12 Hi ha més de cinquanta Models Conceptuals d’Infermeria, aprovats científicament en països com 
EEUU o Canadà, però aquells que tenen més influència en l’Estat Espanyol, són els models que encaixen 
dintre del que es coneix com a l’Escola de Necessitats Humanes, en què hi ha autores importants com 
Virgínia Henderson o Dorothea Orem.  
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actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación (o a una muerte 

serena), actividades que realizaria por sí mismo si tuviera la fuerza,  conocimiento 

o voluntad necesaria. Todo ello de manera que le ayude a recobrar su 

indepedencia de la forma más ràpida posible” 

.  

Se la fa exercitar, segons aquesta teoria,  i segons diu Antonín, M i altre (1993: 

71): ”Es indudable que enfermería necesita el apoyo de teorías, modelos y líneas 

de actuación que puedan considerarse como propias de lo que es una profesión 

con una base científica. Los alumnos necesitan recibir, sin lugar a dudas un 

prendizaje sólido de dichas teorias y también necesitan el espacio y el tiempo 

adecuado para desarrollarlas o intentar llevarlas a cabo. En este momento se 

produce el choque con la realidad,  ya que el alumno asimila una serie de teorias 

y comportamientos (imprescindibles para su formación) que después no se 

pueden llevar a la práctica por muchas y variadas razones que todos conocemos”:  

 

Se la prepara per a l'Assistència, per a la Gestió,  Docència i per a la Investigació,  

com ja L�Organització Mundial de la Salut ho indica en el seu informe �La 

infermera más allà del any 2000� (2000:16) indica: “Será menester preparar a 

numerosas enfermeras i comadronas en las técnicas de investigació para que 

puedan participar en pie de igualdad en los equipos de investigación 

multidiciplinaria que abordan los problema sanitarios”.  Se li explica i reforça i se 

la fa treballar, segons el criteri de Rol Autònom i Rol Col·laborador20.   

 

En un treball realitzat per Verschuren, P i altre (1997:1138) �Conceptes i 

expectatives de Rol de metges i d�infermeres en hospitals� de la Universitat de 

Nijmegen,  de Netherlands,  diu en les seves conclusions “ En general hi ha molta 

diferència entre el comportament del rol i el concepte del rol pel que fa a les 

infermeres, i a la llarga això no és bo ni per al bon enteniment amb els metges,  ni 

per la seva pròpia satisfacció laboral. També pot afectar negativament la relació 

entre metges i infermeres, i finalment la cura i atenció dins del departament. 

                                                 
20 Veure peu  de pàgina 7 i en les pàgines corresponents. 
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Caldrà que es corregeixi el concepte del rol de la infermera en relació amb la seva 

situació actual de treball per resoldre-ho 

Una segona causa de discrepància entre el comportament del rol dels metges i 

las expectatives de les infermeres quant a aquesta actitud també hi és present.  

Això pot reduir la satisfacció laboral de les infermeres. Tenint en compte que els 

pacients  s’acontenten  de com els metges i les infermeres realitzen la seva tasca,  

potser s’hauria de recomanar un diàleg entre metges i infermeres.  L’objectiu seria 

revisar o bé el rol de comportament dels metges, sobre tot quant a les necessitats 

psicosocials dels pacients, o las expectatives de las infermeres o d’uns i altres. 

Generalitzant els nostres descobriments, s’hauria de senyalar que el fet que 

metges i infermerees acompleixin les expectatives del pacient no exclou altres 

“latents” tencions sobre el tema, perquè de vegades les expectatives i 

comportaments formen part de la tradició i de la rutina dels hospitals,  mentre que 

els canvis de l’entorn social i polític exigirien noves orientacions i pràctiques de 

professional als hospitals” 21.  

 

Es prepara  la infermera en les �noves tendències� com �el producte infermer� i en 

Infermeria Alternativa (com la reflexologia). Aprèn a fer registres, protocols,  

prevenció, profilaxi, pedagogia sanitària, trajectòries clíniques i moltes altres 

coses.  

I quan arriba al lloc de treball es troba amb tot allò que un pot pensar,  però que 

com característica comuna, presenta una disparitat absoluta de criteris en funció a 

la filosofia i cultura del  Centre sanitari 

                                                 
21 “In general there are considerable differences between role behaviour amd role concepts amoung nurses.  
In the long run these differences may not be favourable for good understaning between them and psysicians,  
or for their own job satisfaction. This may also have negative consequences for collaboration between nurses 
and physicians and finally, for the quality of care and cure within the ward. There is aneed for discussion of 
the role concepts of nursesin relation to their actual regular tasks in order to resolve this. A second 
iscrepancy exists betweeb the role behaviour of physicians and the expectations of nurses about this 
behaviour.  Interentingly,  this may also lead to a lower job satisfactin for nurses. Taking into acPAUnt the 
fact that patients are satified with the way physicians and nurses pay attention to most aspects of care and 
cure,  a discussion between physsicians,  especially as regards their attention to the psycho-social needs of 
patient, or the expectations of nurses, o boht. As to the generalizabiliy of our findings,  it shoukl be remarked 
that the fact that physicians ahd nurses largely meet patiens’ expectations oes no exclude “latent” tensions on 
this point. Expectations and behaviours can have become part of traditional ways of thinking and fixed 
routines in hospitals, whereas their changing social and political environment demands new orientations and 
practices of professionals in hospitals” 
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Els resultats fets d�una enquesta feta pel Col·legi d�Infermeres (1999:39) sobre la 

Infermera assistèncial hospitalària, reflecteix en la seva recollida de dades, a tall 

de mostra coses com les següents a Barcelona: en Hospitals de III nivell (d�alta 

complexitat), es treballa per diagnòstics d�Infermeria un 25%, per problemes 

d�Infermeria un 41%,  per problemes clínics independents 33�3%. En Hospitals de 

nivell II (de mitjana complexitat),  treballen per diagnòstics d�infermeria 46�7%,  per 

problemes d�Infermeria 33�3% i per problemes clínics independents 60%.  

O per exemple s'usen un 30% de Plans de cures standaritzades per patologies,  

cap un 20% Plans de cures standaritzades per problemes i un 90% té llibre de 

protocols i procediments 

Com a conseqüència, en alguns llocs treballarà en parts d�allò que li han 

ensenyat, en altres tan sols treballarà en activitats. En altres, solucionara 

problemes de tot tipus. A més, la canviaran sovint, i serà més una persona que ha 

de tirar endavant la feina con sigui,  sense futur de canvi de situació,  a allò 

dessitjable,  una professional d�aquella feina.  

 

En referència aquesta qüestió Mata, R (2001:12) diu: “el col·lectu d’infermeria 

davant la contradicció i les dificultats té tendència a la sobreadaptació en 

detriment del benestat propi i de la persona cuidada”. 

 

No és d�estranyar que, en fer un mecanisme d�adaptació i de supervivència 

treballi com pugui i vegi que allò que està fent s�assembla ben poc o gens a tot el 

que va aprendre.  Per tant la frustració és elevada i també l�abandó de la identitat.  

 

Bonavida,  O i altres (1991:93) en el seu Estudi “Motivación i absentismo� donen 

com a factors de motivació �Determinantes,  esencia de la motivación,  el 

sentimiento del deber cumplido�. I anomena diferents factors motivadors com 

essencials, com són el “Reconocimiento de  su trabajo procedente de sus 

superiores,  compañeros y subordinados,  mediante elogios y alabanzas,  ya sean 

orales o escritos” 
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“El trabajo en sí mismo. La causa del sentimiento de satisfacción de talentos y 

aptitudes. Para ello ha de ser variado, creativo, atrayente y desafiante.  

Responsabilidad. Tener una adecuada y suficiente responsabilidad de su propio 

trabajo y resultados�.  

 

A més dóna un altre tipus de motivacions com són la promoció,  la capacitat 

directiva de les supervisores, la remuneració i quantitat de sou, així com primes i 

avantatges  econòmiques, les relacions interpersonals, i posa molt èmfasi en les 

característiques de les relacions amb superiors,  subordinats i companys.  

En la pagina 15 del mateix treball ens diuen els autors,  també,  referint-se a 

factors determinants de la motivació, aquelles condicions de treball amb 

referència a l�ambient físic o de context, a la quantitat i tipus de treball i a la 

possibilitat de desenvolupament personal, com són coneixements nous,  

experiències i habilitats, així com l�estatus, el lloc jeràrquic que ocupa el 

treballador en l'empresa,  així com la seguretat en el treball.  

Els mateixos autors parlen dels factors influents en la motivació que cal dir aquí,  i 

per què també repercuteixen en la Infermera: són aquells com la integració plena 

en el grup i satisfacció pels resultats aconseguits. La possibilitat de participar en la 

fixació dels objectius laborals, i altres, més qualitatius, com són l�edat, els anys de 

pràctica professional, indicant que factors intrínsecs de la pròpia persona també hi 

influeixen, com són les actituds positives en la vida privada,  tenir un bon estat 

d�ànim, i bona salut física i anímica, l�alimentació adient i el descans suficient.  A 

més de trets de personalitat com la capacitat d�adaptació i la facilitat d'interrelació 

amb el grup.  

Vistos tots aquests factors els autors indiquen que determinen o influeixen en 

l�absentisme laboral; és clar que tant la Infermera que comença a treballar com la 

que fa temps que ho fa si és fes una valoració no aprovaria; de fet en el mateix 

treball,  pagina 64,  els autors diuen, en fer l'anàlisi de dades i a la vista dels seus 

resultats que queda corroborada la hipòtesi que havien formulat en la qual es 

plantejaven la influència de la motivació professional sobre l�absentisme laboral.  
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Amb tota aquesta situació s'està produint un fenomen preocupant,  les infermeres 

per conservar el lloc que tant els ha costat aconseguir, per minso que sigui,  

renuncien a qualsevulla denúncia, reivindicació  o disconformitat no sols d�elles 

mateixes i de la seva situació laboral o professió, sinó també d�aquelles coses que 

poden repercutir en la millora de qualitat de treball en el pacient,  no fos cas que 

es trobessin al carrer.  

 

Un editorial en la Revista d�Enfermeria Clinica (¿?:181) recolza això dit “Un peligro 

que corre la enfermera/o ante situaciones no resueltas, bien por no ser de su àrea 

de competència o por falta de consenso en los equipo de trabajo, es la reacción 

de insatisfacción/frustración.  

Ante este sentimiento, la enfermera/o puede responder de formas diferentes: no 

hacer nada y renunciar al propio razonamiento, adoptando el comportamiento 

grupal,  aunque íntimamente no esté de acuerdo con él.  

Intentar mantener su código ético a espaldas del resto del grupo.  

Buscar àreas asistenciales en las que no deba compartir criterios de actuación.  

Buscar satisfacción personal fuera del ámbito profesional.  

Ruptura de la profesión y abandono de la misma�.  

 

Si ens fixem en la situació personal: també hauré d'explicar com se sent 

personalment aquest col·lectiu. La professió de la Infermeria no és gens fàcil,  

com totes les que tracten la persona, com la sanitat, i no ho és ja no tan sols per 

tot allò que implica coneixement i habilitats, que canvien constantment,  per la 

novetat tecnològica, així com dilemes i conflictes ètics, sinó també per 

antagonismes que tant es troben de forma vertical (entre diversos professionals i 

l�usuri) com de forma horitzontal (entre professionals) i que estan presents 

constantment, i moltes vegades amb una certa agressivitat, aquesta situació la 

explica molt bé Jesús Vilar 

 

Vilar, J (200: 277) diu “Precisamente las conclusiones a las que que lleve el 

discurso ético seran determinantes para reubicar las profesionales sociales en el l 
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siglo XXI,  en el que las desigualdades i los desequilibrios,  lejos de desaparecer,  

seràn una clara constante.  

Por otra parte, ésta es una temática ineludible para la salud mental del profesional 

que trabaja en el terreno de la acción social. Nos encontamos con que buena 

parte de las situaciones de estrés en estas profesiones están generadas 

precisamente por la incómoda posicion en la que queda la persona o el equipo 

que han de tomar decisiones ante hechos de difícil solución donde entran en 

conflicto múltiples intereses. Es lo que Esperanza Guisán (1986 : 37) define com 

salud moral”.   

  

Sinó que, durant la seva feina, la Infermera està al costat del que pateix i  fins i tot 

del que mor; en tot tipus de situacions i edats, en tot tipus d�horari, sense excloure 

festius i festes familiars (ex. Nadal),  i com a grup de risc,  amb possibilitat 

no sols de contraure alguna malaltia física22, sinó també psíquica, social i 

espiritual.  No és d�estranyar que en aquest col·lectiu es trobin malalties laborals 

com la depressió, somatitzacions, trastorns del son, varices, problemes d�esquena 

més o menys greus, al·lèrgics, hepatitis C i altres, més específiques, segons 

l�especialitat, com drogodepenències al tabac i al cafè, hemorroides etc.  

Però a més cal afegir totes aquelles pressions suportades, per ser un grup d�un 

sexe ja de per si menystingut en la seva història, de submissió i de paper 

menyspreuat a la nostra societat, com és el de la dona 

 

Cal recordar a Dominguez,  C. (1990:74) “En el caso de la enfermeria,  no sólo ha 

funcionado como estereotipo femenino sino que ademàs la ideologia que ha 

rodeado a la profesión lo ha reforzado. Las enfermeras en España y en otros 

países tratan de redefinir e identificar su espació profesional; de hacer reconocer 

su función específica en el cuidado de la salud de asumir las responsabidades y 

de poder ejercer su función con autonomía. No ha sido únicamente el hecho de 

                                                 
22 Nuria Rosell (SATSE) “Hi ha una llei d’Higiene i Seguretat en treball,  que no es compleix,  i en llocs es 
treballa amb productes i residus contaminats”...”aquests temes no són prioritaris, si cal “es llença” l’anterior i 
es posa una altra infermera”.  
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ser (enfermeria) un colectivo de mujeres en su mayoria causa de su falta de 

autonomía y de reconocimiento,  sino que diversas y complejas cuestiones han 

tenido importancia además de ser mujeres. El propio desarrollo histórico de la 

profesión,  e incluso la relación con la medicina,  son los aspectos que pueden 

ayudar a entender la situación actual�.  

“Desde sus orígenes el papel de la enfermera ha sido visto y descrito más en 

términos de llevar a cabo órdenes médicas que en términos de cuidado al 

paciente. No han sido los resultados que la enfermera ha obtenido con su 

intervención en el paciente/cliente lo que se ha valorado sinó que la actuación de 

la enfermera se ha valorado según el cumplimiento de las órdenes médicas,  

supeditando una profesiòn - la enfermeria - a otra profesión - la medicina. En la 

actualidad todavía ocurre así en muchos casos aunque esa no es la única visión 

ni la única realidad de enfermeria� 23.  

 

He dit infermera durant tot aquest capítol no per oblit, sinó perquè, encara avui dia 

és un col·lectiu majoritàriament femení el que estudia infermeria.  

 

La infermera sociòloga Carmen Dominguez (1990:7) diu “Conviene señalar que a 

nivel de las comunidades autónomas las diferencias són acusadas.  Por ejemplo,  

con datos de 1986 existen comunidades autónomas donde mayoritariamente las 

enfermeras són mujeres: Cataluña y País Vasco con el 83’9% y el 86’6%,  

respectivamente,  mientras que en otras com Andalucía y Murcia la proporción de 

mujeres es de 61’5%y 64’8%, respectivamente. En esta última todavia se ha 

incrementado la participación feminina ya que en 1981 era del 56’3%.  Por tanto 

el “proceso de feminización” en enfermeria merece un anàlisis diferente y es 

sobre otros aspectos de la división del trabajo dentro de la propia profesión donde 

hay que profundizar” 

 

Què vol dir que a més sigui dona? Que juntament amb la seva professió,  la seva 

vida es compon d�altres coses, inherents al seu paper de dona (com totes 

                                                 
23 Veure pàgina 25 
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aquelles coses que componen el cicle reproductor), com esposes, com a mares,  

que sovint porten un segon sou a casa i amb una educació de segles d�un rol 

parenteral abans que un de professional,  que en cas dels  homes és a l�inrevés.  

Cal dir,  per això,  que en aquest moment ens trobem en un canvi en la situació,  i 

no per a millor. Ara,  tot sovint la Infermera  a casa seva és el primer sou,  perquè 

la seva parella és a l�atur o per no tenir parella,  però sí fills al seu càrrec.  

 

Bonavida, O i altres (1991:64, 65) ens parlen dels arguments que dóna la 

Infermera per a la seva desmotivació, diuen entre altres,  que el treball en horari 

de dia fa que tinguin més absencies ja que han d�atendre la família,  així com,  la 

coincidència dels horaris laborals amb els dies de festa de la parella.  Comenten  

les infermeres que el càrrec també influeix en l�absentisme. Per últim observen els 

autors que aquelles persones que senten el seu estat deteriorat també són 

aquells que incorren en l�absentisme.  

Per tant,  vista tota aquesta perspectiva no és d�estranyar l�aparició de dos 

fenòmens en el conjunt: la Síndrome de Burnout (desgast professional) i el de la 

deserció.   

El nom Burnout surt de l�anglès, i fou donat a conèixer per C Maslach en el 

Congres anual de l�Associació Americana de Psicòlegs, quan digué (2000:14)24 

�cada vez se daba más a menudo entre los trabajadores de los servicios 

humanos,  dándose después de años de trabajo y dedicación a éstos acabándose 

quemado o agotándose�. Aquesta síndrome va ser definida el 1977 i el nom va 

ser acceptat per tothom.   

El 1981 es porta a terme a Filadelfia, als Estats Units la I Conferència Nacional 

sobre el Burnout, amb la idea de reunir experiències i unificar criteris,  i de mica 

en mica des d'aleshores ha anat en augment l�interès sobre el tema,  degut en 

part,   als  nous coneixements dels efectes perjudicials de l�estrès (que és la base 

del burnout) sobre la persona.  I també ha intervingut en aquesta pujança,  la 

classificació Internacional de Malalties de l�OMS, en la seva revisió dècima del 

                                                 
24 Martorell,  M(2000).  Sindrome de Burnout.  Revista de l’Asociación de Enfermeria quirúgica.  Nº 11.   
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capítol XXI,  en què parla dels factors que afecten l�estat de la salut i aquells,  en 

contacte amb els serveis de la salut 25. 

Però no és fins en el desembre del 2000  que el Tribunal Superior de Justícia de 

l�Estat Espanyol reconeix aquesta situació com a malaltia i accident laboral.   

 

El burnout és definit per Maslach i Jackson (1977-78) com: “Una respuesta 

inadecuada a un estrés emocional crónico; los principales efectos son 

agotamiento físico y picològico o emocional, una actitud fría y despersonalizada 

en la relación con los otros y un sentimiento inadecuado a la labor que se ha 

realizado� 26. 

 

D�altra banda Pines y Cols el 1981 ho defineixen d�aquesta forma: “Estado de 

agotamiento físico,  emocional y mental,  caracterizado por un agotamiento físico,  

sentimiento de desesperanza e indefensión,  pérdida de recursos emocionales y 

desarrollo de actitudes negativas hacia el trabajo, la vida y a las otras personas� 
27 

I que segons un article en el diari Avui de Marta Cièrcoles (2000:26),  amb el títol 

�Feines que escalfen� “afecta persones amb molta vocació que entren en una 

espiral d’estrès i frustració quan s’adonen que hi ha factors organitzatius que 

depenen de l’estructura empresarial que els impedeix complir les seves 

expectatives. Els col·lectius més susceptibles d’acabar cremats són els de 

l’ensenyament i la sanitat i, en general, aquells que treballen oferint un servei a 

altres persones (curadors,  treballadors de presons... )” 

 

La sindrome de burnout es manifesta en forma de mescla de símptomes físics 

com són el cansament crònic,  trastorn de la son,  dolors musculars,  i mal de cap,  

per exemple. Trastorns psicològics com esgotament emocional, com són 

somatització, amargor, tristesa, indignació, frustració, angoixa, depressió,  

desencís,  cinisme,  despersonalització,  disminució de l�autoestima,  ineficàcia en 

                                                 
25 Martorell, M ibed 
26 ibed 
27 ibed 
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el treball, idees de fracàs, sentiments d�incapacitat etc. Trastorns socials com són: 

aïllament, actitud negativa pera la feina etc, trastorns morals com buidor,  

avorriment, frustració, falta de sentit o sentiment d�indefensió.  Es viu com individu 

i també com a grup,  i  pot repercutir i de fet ho fa  en l�usuari.  

 

Ens ho explica De las Cuevas, C i altres (1995:?) en el seu article “El rasgo 

fundamental del burnout es el cansancio emocional o lo que es lo mismo,  la 

sensación de no poder dar más de si mismo. Para protegerse de tal sentimiento 

negativo,  el sujeto trata de aislarse de los demas desarrollando así una actitud 

impersonal hacia los “clientes” y los miembros del equipo en el que está 

integrado, mostrándose cínico,  distanciado, y utilizando etiquetas despectivas 

para aludir a los demas de sus frustraciones,  produciéndose un descenso de su 

compromiso laboral” 

 

Martorell, M (2000:14) també indica com aquesta despersonalització pot ésser 

una manera de defensar-se de l�estrès: “Cuanto más distanciamiento y menos 

implicación en el trabajo,  más fácil resultat tolerar el déficit de atención que en 

ocasiones se da,  y esto se traduce en sufrir menos estrés”.  

 

Igualment Maerten Ch. i altres (1999:283) en un article en la revista francesa Inter 

Bloc,  ho  detallen més profundament,  buscant la seva essència: “ El burn out,  es 

tracta del estrès acumulatiu que neix de la discrepància que existeix entre les 

nostres aspiracions de curoses i les realitats de les nostres condicions de treball.  

Els factors “estressants”són massa nombrosos i nosaltres hem de fer-los  front.  

És pot posar en evidència una sèrie de simptomes que es troben freqüentment en 

els professionals que s’apropen en aquesta situació: Signes físics (fatiga,  

augmenta o pèrdua de pes, insomne, sensació d’anar al límit). Signes psicològics 

(enutjamen, falta d’entusiasme, irritabilitat, distracció, la persona se sent atacada,  

indecisió, negativitat, compensació per una presa de medicaments, alcohol,  

cigarrets, cafè).  
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El desgast és relativament contagiós i sobretot es dóna en serveis com les 

reanimacions o els blocs operatoris,  és important detectar ràpidament el desgast 

per tallar aquesta síndrome que fa por, socialment i psicològicament per als 

professionals,  en el seu entorn i els seus clients”28. 

 

De la mateixa forma Monseny (2000:34) explica alguns elements coincidents amb 

“el burn out va ligado a un entorno cada vez más exigente, donde cada vez se 

dispone de menos medios y el sujeto se siente menos reconocido, por lo que 

pierde inicitiva, se refugia en la rutina, tiene una baja autoestima y está 

insatisfecho” que lliga amb els factors relacionats que ens indica Larrumbide 

Segons  Larrumbide (2000:6) són: aquells referents al contingut del treball,  com 

són tasques repetitives i monòtones.  Aquells referents a l�organització del treball,  

com són falta de temps,  personal insuficient,  llargs períodes d�espera,  excessiu 

nombre d�hores,  material o equips inadequats,  mala distribució del personal,  

vacances,  baixes... Sobre la responsabilitat dirigida a persones o màquines o 

gestió econòmica: conflicte i ambigüitat en les funcions. Mal clima laboral.  

Contacte amb pacients amb patiment i mort.  Horaris de treball irregulars.  

Agressió contra els treballadors i,  finalment,  condicions físiques anòmales,  com 

per exemple,  soroll,  radiacions i utilització de tòxics.  

 

En un document del Sindicat d�Infermeria (SATSE) (2000:2) exposa: “Cerca de 

dos mil quinientos enfermeros y enfermeras sufrieron el pasado año accidentes 

laborales. Si el resto de profesionales no asumieran el trabajo de sus 

compañenros de baja,  unas 600. 000 personas quedarian desatendidas. O lo que 

es lo mismo por cada enfermera de baja por accidente laboral, 235 usuarios se 

                                                 
28 “Le burn out. El s’agit d’un stress cumultif né de la discordance qui existe entre nos aspirations de 
soignants et les realités de nos conditions de travail.  Les facteurs “stresseurs” sont trop nombreux et nus ne 
sommes plus à même de leur faire face. On petu mettre en évidence una série de symptômes que l’on 
retrouve fréquemment chez les professionnels qui approchent de l’épuisement: des signes physiques (fatigue,  
perte ou prise de poids, insommie, essoufflement). Des signes psychologiques (ennui, manque,  
d’entjousiasme, irritabilité, distraction, le sujet se sent attaqué,  est indécis, négatif, compense par una 
absroption de médicaments, alcohol, cigarettes, café). Le burn out est relativement contagieux et notamment 
dans les services comme les réanimations ou les blocs opératoires,  el est important de détecter le burn out 
rapidement car le coût de ce syndrome est effrayant, socialement et psychologiquement pour les 
professionnels,  leur entourage et leurs clients”.  
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quedarían sin asistencia sanitaria ya que, com agravante, de forma generalizada 

las bajas no se cubren, o en su caso, la sustitucioón llega quince días después. 

La sobrecarga de trabajo que el resto de profesionales debe asumir se suma a los 

factores determinantes de las enfermedades que estos profesionales sufren a 

causa de las condiciones en que desarrollan su actividad laboral”.  

 

En conseqüència de tot això dit fins aquí,  es provoca una reducció de la qualitat 

de les cures,  així com augmenta l�absentisme laboral i també la rotació dels llocs 

de treball,  ja que molt sovint es trasllada aquest personal a altres unitats que en 

principi semblem menys estressants, i per últim deserta.   

També en les infermeres de l�àrea quirúrgica es produeix la burnout,  perquè 

molts dels factors relacionats es troben presents en la seva feina,  tot què vist des 

de fora pot haver-hi  la creença, falàsica, que en la relació amb l�usuari és molt 

més distant,  perquè,  moltes de les vegades,  aquest està adormit.   

Tot i que la portada a l�extrem d�aquesta síndrome pot comportar la depressió,  

com també succeeix entre els mestres com a grup capdavanter d�aquesta 

situació,  el col·lectiu d�infermeria,  en principi,  manté la motivació per treballar en 

àrea quirúrgica, i com a exemple exposaré les dades observades en un treball 

efectuat en vuit serveis quirúrgics de l�Hospital de l�Esperança de Barcelona on es 

preguntava, si tot  i el risc del seu treball i del seu àmbit si encara s�estava  

motivat  per portar-lo a terme amb una resposta positiva d�un 58% 29 

 

També, com en altres col·lectius i situacions de treball, es dóna en les infermeres 

el fenomen que es coneix per �Mobbing� que s�ha definit �com a un tipus 

d�hostilitat psicològica realitzada per companys o caps envers una persona a la 

qual es busca eliminar del seu lloc de treball mitjançant una destructuració de la 

seva resistència psicològica o de salut física�. Les persones que pateixen aquesta 

situació dintre de la infermeria acostumen a tenir entre 40 i 50 anys i generalment 

el seu contracte és fix. Només un 55% fa front a la persecució i tampoc reben 

suport dels seus companys de feina. I segons un estudi portat a terma pel SATSE 

                                                 
29 Martorell, M ( 2000:16).  Sindrome de Burnout.  Revista de la Associación de Enfermeria Quirúrgica nº11.  
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(Sindicat d�Infermeria) (2002:15) a on s�indica que el 49% dels enquestats 

pateixen mal d�esquena,  el 39% fatiga crònica i el 7% sovint tenen idees suïcides,  

també  aquest grup té més depressions,  fuma més,  i fa més absentisme laboral i 

abandonament de la professió. 

 

Fins i tot Pinto, R (2002:19) aventura: “El fet que la persecució està orientada,  

normalment,  des de la mediocritat cap a la brillantor, fa pensar que la intenció 

principal del “mobber” consisteix a neutralitzar persones que amb la seva 

independència i iniciativa posen en evidència el baix rendiment del grup, i 

amenacen, així, la xarxa de les relacions jeràrquiques damunt de la qual el grup 

assenta la seva estabilitat”. 

 

Segons Ciercoles, M (2002:16) afirma quan diu: “el 34, 9 % dels professionals de 

la infermeria que treballen a l’Estat afirmen que són víctimes del “mobbing” o 

assetjament psicològic a la feina. I aquesta proporció encara és més elevada a 

Catalunya,  on el 39’2% - gairebé quatre de cada deu infermeres - asseguren que 

han estat víctimes d’aquest abús al seu lloc de treball. Només el 14% - el 4% a 

Catalunya – afirma que ha  rebut suport al centre de treball”. 

 

El segon factor i molt sovint la conseqüència dels l�anteriors és la  deserció que es 

produeix en aquest col·lectiu de 86% de dones, amb un abandó d�un 20%,  

segons dades sortides a la revista �Mundo Sanitario� de l�abril de 1999,  que es 

pot catalogar en segon lloc després del de mestres 

 

Els experts de L� OMS, segons la revista del Consell General, �Enfermeria 

Actualidad� (2001:18) asseguren que les infermeres i llevadores abandonen els 

llocs de treball degut als baixos sous, les condicions perilloses de treball,  la falta 

de perspectives per la seva carrera, poca consideració professional i falta 

d�autonomia. Tot això és cert, però caldria aclarir que almenys l�Estat Espanyol   

hi ha altres condicions que no permeten que les Diplomades d�Infermeria 

accedeixin a una feina, i no és per abandó sinó per falta de llocs de treball,  doncs 
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en molt casos han estat reduïts o convertits en polivalència, o fins i tot ocupat per 

altres personas en diferent o sense titulació. Això fa que que les infermeres de 

l�Estat marxin a altres països,  on si,  que es produeixen les situacions d�abandó 

citades per l�OMS.  

També a la pàgina 2 de la mateixa revista hom cita una notícia on Shirlee 

Sharkey,  presidenta de l�Associació de Infermeria d�Ontario,  Canadà,  estima 

que són unes 12. 000 les infermeres necessaries per solucionar la carència actual 

d�aquests professionals.  A Ontario sóls un 51% de les infermeres tenen un treball 

a temps complet.  Isser Dubinsky, cap de medicina d�urgencies  de la Universitat 

Helth Network,  creu que els acomiadaments d�infermeres en els anys 90 han fet 

creure a moltes estudiants que la infermeria és una carrera de risc.  

Cal dir,  que als Estats Units la vida professional d�una Infermera Quirúrgica és de 

cinc anys, tot i estar millor pagada i reconeguda, i fins i tot el govern Bush,  

segons notícies del 2001, vol invertir 27 milions de dólars per neutralitzar la falta 

d�infermeres y promocionar aquests estudis. A l�Estat Espanyol la vida 

professional és de 15 anys (en la sanitat pública hospitalària de 3 a 10 anys).  

Aquesta abando és molt palès a Europa i es tradueix amb la recerca de 

professionals a altres països30.  És molt significatiu que a les revistes d�infermeria 

de la Comunitat Europea s�hi incloguin anuncis demanant infermeres per hospitals 

com Alemanya, oferint condicions com,  a més del sou,  professor de la llengua 

durant un temps i habitatge.   

 

Es calcula que l�any 2000 hi havia 5000 infermeres espanyoles que exercien en 

països de la Comunitat Europea 31, principalment Portugal,  Italià,  Regne Unit i 

Irlanda. Que segons el Sindicat d�Infermeria (SATSE) (2001:3) hi ha unes 300 

Infermeres treballant a Itàlia, unes 350 a Anglaterra i unes 500 a Portugal.   

 

                                                 
30 Cal recordar que el Consell de Ministres de la Comunitat Europea asegurar la lliure circulació de 
professionals en les directrius 77/452/CEE del 27 de juny de 1977 i la modificació de 77/453 /CEE de 27 de 
juny  1977.  
31 Des de 1986 Espanya entre en la Unió Europea.  
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Per exemple,  en el  diari especialitzat  estatal Enfermeria Actualidad,  el febrer de 

1999 (pa.  II) diu “El déficit de enfermeros en Portugal y el subempleo al que,  en 

muchas ocasiones, los recién diplomados españoles  se ven abocados en nuestro 

país, son los factores que han animado a un hospital luso a ofertar trabajo a 

jóvenes españóles por medio de un anunció en la prensa.  

“Más de 250  candidatos gallegos se mostraron dispuestos a desplazarse hasta 

Feira,  a 30 km al sur de Oporto”... ”De ellos,  finalmente han sido contratados  59.  

Se trata de un hospital comarcal que cuenta con 345 camas y da servició a una 

población de 360. 000 habitantes”.  

 

O també la noticia publicada pel diari Avui (Barcelona) el 6 de novembre del 2000,  

pàgina 20 amb  aquest capçal “Catalunya exporta infermeres a Europa.  El Regne 

unit,  Portugal i Itàlia són els països que més personal estan demanant” 

D�aquest article llarg d�una plana de diari, signat per Marta Ciércoles, voldria 

destacar el que diu Javier Sebastian (secretari d�estudis i formació del Sindicat 

d�Infermeria SATSE)” afavoreix aquest transvasament de personal és el fet que a 

Catalunya i a l’Estat no estan cobertes les necessitats de personal especialitzat.  

“Aquí no sobren infermeres, però falten llocs de treball” aclareix Sebastián.  

Segons dades d’aquest sindicat mentre a Suècia tenen 9 infermeres per cada mil 

habitants a Espanya només n’hi ha 4’3.  

Les xifres de què disposa el sindicat SATSE situen la taxa d’atur en el sector de la 

infermeria català i espanyol entre el 6% i el 12%. A Catalunya, hi ha més de 30. 

000 infermeres col·legiades i el perfil de l’aturada acostuma a ser el de la 

diplomada jove que,  durant uns deu anys,  va fent substitucions fins que té opció 

a un lloc de treball més o menys estable32. Aquest perfil coincideix, lògicament,  

amb el de la professional que acaba veient a l’estranger una possible sortida a les 

seves perspectives laborals”.  

 

També Sebastian,  J (2001:2) afegeix “La paradoja es que se van de aquí porque 

el sistema de salud no ofrece puestos de trabajo,  aunque la media de enfermeras 

                                                 
32 Veure comentari en la pàgina 43 
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por número de habitantes sea de las más bajas de Europa”. Segons dades de 

l��Instituto Nacional de Estadistica� en 1998 a l�estat espanyol hi havia una 

infermera per 219. 000 habitants, molt inferior el nombre a Bèlgica, Alemanya,  

Regne Unit,  Noruega,  Finlàndia i Dinamarca.   

Dintre del perfil d�aturats, en el transcurs del temps molts d�aquests professionals 

han contret noves obligacions (família etc. ), i es veuen amb el dilema de com 

mantenir a la vegada aquestes amb una feina a l�estranger,  com per exemple la 

carta d�una infermera al director del diari Avui el dijous 12 de juliol del 2001” 

Recentment he rebut una carta de l'escola d’infermeria on vaig estudiar en què 

se’m convidava a una sessió informativa sobre les ofertes laborals per al col·lectiu 

d'infermeria al Regne Unir. També, no fa gaire, una trucada del Servei Català de 

Col·locació m’oferia feina a França. Fa uns mesos,  en un article d’un diari. La Sra 

M. Jose Martínez Lapeña, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria de 

Barcelona,  animava els professionals d’infermeria a anar a treballar a l’estranger,  

tot i que - tal com deia- no és que a Barcelona sobrin professions d’infermeria.  

Em consta que el Col·legi d’infermeria,  en molts casos,  subvenciona la matrícula 

de l’escola d’idiomes a l’estranger,  un cop el professional ha acceptat la feina.  

Si, no dubto que, com a experiència, deu ser molt enriquidora,  però  i les 

hipoteques que s’han de continuar pagant, i la família, els amics,  els pisos... ? 

Està molt bé homenatjar els companys jubilats, però... ¿no s’hauria de cuidar 

també els professionals que porten cinc,  vuit i deu anys fent suplències de forma 

continuada? ¿o és que la manera de cuidar-los és oferint aquestes feines a 

l’estranger? ¿És aquesta la infermeria d’avui?. I la del futur, com serà?¿O és que 

l’haurem d’anar a buscar a l’estranger?”.  

 

En tot l�Estat actualment hi ha unes 160.000 infermeres treballant de les 200.000 

que estan col·legiades (d�elles 8 de cada 10 són dones). Aproximadament 

d�aquestes 100.000 treballen en el sistema públic.  

Per altra banda, la corrent econòmica que es viu, creu que són més necessàris,  

certs elements en la sanitat que altres;  el sou d�una infermera tot i essent petit 

per la feina que fa, és costós, en veritat, per qualsevulla entitat, perquè es 
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necessiten infermeres vint-i-quatre hores al dia, tres-cents seixanta-cinc dies a 

l�any per l�atenció de la persona, i a la vegada és pretès costós, perquè no es 

valora qualitat preu.  

Lògicament la Infermera veu aquesta situació i observa  amb impotència que certs 

valors, com els que ens diu Núria Rossell (SATSE). “la Compassió,  l’Honestedat,  

la Paciència i l’Elegància�, no són preuats en una societat neolliberal i masclista 

com el món l�occidental.   

Axí doncs, el tracte humà és poc cotitzat i estan ben vistos la polivalència i la 

restricció de personal, les sobrecàrregues de treball, i les no cobertures de baixes 

laborals. Per tant, sovint, hi ha una clara divergència entre els discursos de la 

política sanitària i l�atenció sanitària que és demanada, que com és lògic aquells 

que han creat les normes tindran totes les possibilitats d�obtenir.  
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1.2.1 Aproximació epistemològica i històrica de la professió 

1.2.2.Definicions de la Infermera Quirúrgica 

 

Prèviament abans d�introduir-me en el tema he de definir què és aquesta figura 

professional de la qual parlaré,  per tant, què és una Infermera Quirúrgica?.  
 

AORN Statement Committee1(1969:10(5):48) Associació Americana d�Infermeres 

Quirúrgiques la defineix:“La que identifica las necesidades fisiológicas,  

psicologicas y sociologicas del enfermo y pone en practica un programa 

individualizado que coordine las acciones de enfermería, basado en el 

conocimiento de las ciencias naturales y de la conducta,  a fin de restablecer o 

conservar la salud y bienestar del individuo antes,  durante y despues de  la 

intervención quirúrgica”.  

 

És la primera definició d�Infermera Quirúrgica en què no es promou com a paper 

exclusiu de la professió ni la tecnologia ni la col·laboració,  sinó que es desmarca 

dels models existents fins aleshores d�infermeria col·laboradora del metge 

exclusivament,  dirigint-se cap un model molt més humanista “que identifica las 

necessidades fisiólogicas,  psicológicas y sociólogicas del enfermo y pone en 

práctica una programa individualizado�. Però a la vegada,  sense oblidar-se de 

tota la tecnologia que sigui necessària “que coordine las acciones de enfermeria,  

basado en el conocimiento de las ciéncias naturales y de la conducta”.  S�acull a 

la definició de l�OMS 33sobre salut “a fin de restablecer o conservar la salud y 

bienestar del individuo” i contempla la vessant nova de la Infermera Quirúrgica en 

la qual aquesta acompanya el pacient en tot el seu recorregut quirúrgic” antes,  

durante y despues de la intervención quirúrgica”, que fins aleshores ningú no 

s�havia atrevit a pensar i menys encara a incloure en la pròpia definició de la 

                                                 
33 Duch, (1999:392)Parsonss,“Health and Disease” L’Organització Mundial de la Salut. La salut ( de l’home) 
és un estat de perfecte benestar físic,  mental i social,  i no sols l’absència de malaltia”.   
Puyol, A. (1999: 114) “OMS en el preambul de 1946 “declara la salut com “un estat de complet benestar 
físic,  mental i social,  i no merament l’absència de malaltia o debilitat”.  



 
 

 60

Infermera Quirúrgica (el 1986 aquests mateixos criteris són recollits, pensats i 

divulgats per totes les infermeres en  Codi d�Ètica d�Infermeria34 fet a Barcelona) 

Aquesta és una definició enormement important per donar cos a la identitat 

d�aquesta professió especialitzada,  ho és perquè,  dóna un marc de possibilitats 

molt ampli que va des de la idea de professió a la idea d�humanitat,  desmarcant-

se d'altres estaments,  per si sola amb tota la responsabilitat que això implica.  És 

una definició valenta, sobretot si pensem  quin any va ser feta,  (1969) construïda 

per una Associació que en aquesta època ja era important, i amb visió prospectiva 

de la professió, definició que no hagués estat construïda en aquell moment,  

encara que possiblement fos latent i fins i tot formulada, per la Infermera europea,  

i que encara avui dia està en vigor a tot arreu.  En molts països està per assolir,  

fins i tot  d�alguna part de les infermeres americanes, no com a objectiu,  sinó com 

a consciència.  

 

Keffer,  M. J i altres (1994:641) diuen en referència a “La infermera perioperativa 

és aquella infermera registrada que, fent servir el procés d’infermeria, disenya,  

coordina i decideix l’atenció després de conèixer i d’identificar les necessitats dels 

pacients  a qui amb la seva capacitat d’atenció de cura protectora i reflexiva està 

potencialment compromesa, perquè ella és a les les intervencions o altres 

procediments invasius”35 

 

En aquesta definició recull la part de responsabilitat ètica que té la infermera 

quirúrgica, com element que es troba en la mateixa praxis que porta a terme cada 

dia. És una definició que fa molt èmfasi en la profunditat d�aquesta praxi perquè 

n�és subsidari l�usuari quirúrgic.  

                                                 
34 Codi d’Ètica d’Infermeria del Col·legi Oficial d’ATS i DI de Barcelona, 29 d’Octrubre de 1986,  Principi 
General “1er La Infermeria és una professió autònoma orientada envers la salut.  El seu objectiu és la cura 
integral de la persona,  família i comunitat,  tot ajudant a promoure, mantenir i establir la salut, alleugerint el 
sofriment i preparant per una mort serena quan la vida no pot ésser prolongada amb dignitat. 2º La cura i 
promoció de la salut i el respecte a tots els drets humans i socials de l’individuo,  la família i la comunitat 
han de constituir la’actitud ètica fonamental de la consciència professional...”.  
35 “Perioperative nurse.The perioperative nurse is the registered nurse who,  using the nursing process,  
designs, coordinates, and delivers care to meet the identified needs of patient whose protective reflexes or 
self-care abilities are potentially compromised beacuse they are having operative or other invasive 
procedures”.  
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La següent definició que he escollit diu: Beare i altre (1995:425) “La asistencia de 

enfermeria de los pacientes que van a ser sometidos a una intervención 

quirúrgica exige conocer la fase perioperativa de la asistencia quirúrgica. Este 

conocimiento se aplica dentro del sistema del proceso de enfermeria con el fin de 

facilitar un paso facil y seguro por todo el periódo perioperativo,  que se divide en 

las fases preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria�.  

 

Aquesta definició és pronunciada el 1995, i per tant després de la definició 

anterior,  es matisa d�aquesta manera:  ”Este conocimiento se aplica dentro del 

sistema del proceso de enfermeria con el fin de facilitar un paso fácil y seguro por 

todo el periodo peroperativo” ja que no la sobrepassa, potser, el seu intent és 

actualitzar-la. De fet no és fàcil trobar definicions d�Infermera Quirúrgica, o 

Perioperativa. Per dues raons: la relativa poca bibliografia d�aquesta professió i el 

fet que quan s�ha assolit una definició tan complerta és difícil millorar-la.  

 

En aquesta definició trobem les paraules �Infermera Especialitzada�, diu, AORN 

Journal (1985:188): �Es registra com a Infermera especialitzada en la practica 

perioperativa, en aquelles activitats que fa en les fases preoperatòries,  

intraoperatòria i postoperatoria que experimenta el malalt en el seu procés 

quirúrgic.  Caldrà que sigui experta i competent amb la seva practica,  així com un 

constant avenç amb el seus objectius de progrés continuat�.  

 

La revista de l�Association of perOperative Registere Nurses Americana,   (AORN) 

prosseguint des de la definició donada per l�Associació en 1969,  fa èmfasi en una 

conseqüència que porta la professionalització, que és la necessitat 

d�especialitzar-se en aquelles activitats que es porten a terme amb i conjuntament 

el malalt. I adverteix que això necessita preparació continuada.  De fet és una 

advertència de responsabilitat per exercir. D�alguna manera és recordar i fermar la 

definició feta el 69 a tots les infermeres quirúrgiques.  
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Canals,  M (1996-97:5)”...sinó que contempla els aspectes fonamentals d’tenció 

d’infermeria abans de la intervenció quirúrgica,  mentre es fa,  i després d’haver-la 

fet,  cosa 

Que implica que l’especialista format sota aquesta perspectiva, és capaç d’oferir 

als pacients una atenció personalitzada, global i complerta” 

Aquesta definició és feta després d�anys d�evolució pròpia,  en el sentit universal,  

global i humanistic d�ésser humà  que ha d�ésser intervingut; la persona que fa la 

definició, jo mateixa, ha viscut molts anys l�experiència de conflicte entre la 

tecnologia i la humanitat, i per tant sóc molt conscient de la importància de donar 

la mida justa d�atenció a la persona humana i tecnològica.  

 

Aquesta definició éns dóna un matís nou, no descrit fins ara, encara que ja estava 

implícit,  com diu Atkinson (1992:5): ”La amplia práctica de la enfermería 

quirúrgica engloba aquellas actividades de enfermería que ayudan a cada 

paciente quirúrgico en estado consciente o inconsciente. Estas actividades tienen 

por objeto ayudar a la continuidad de la atención por medio de la evaluación y 

planeación preoperatorias, intervención intraoperatoria y evaluación 

posoperatoria”.  

 

Inclou les paraules “que ayudan al paciente quirúrgico en estado consciente o 

insconsciente” i, de fet contesta la qüestió. Es evident, però, que per alguns 

col·lectius no ho era,  de si el malalt,  usuari,  mereixia les mateixes atencions tant 

despert com adormit, no pas merament d�aquelles activitats com (sondatges,  

posicions etc),  sinó també d�aquelles més abstractes (més implícites amb valors),  

com són el respecte al pudor, al silenci, la protecció al fred, l�estimació de l�altre,  i 

tot allò constituent de la persona en sí.  

També inclou allò conegut com Procés d�Atenció d�Infermeria “la atención por 

medio de la evaluación y planeación preoperatorias, intervención intraoperatoria y 

evaluación posoperatoria”  (valoració,  planificació,  execució i avaluació de les 

activitats fetes) com a itinerari a seguir per fer un bon acompanyament i a la 

vegada poder valorar l�activitat feta i ser l�eina de retroalimentació per una 
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possible correcció d�aquesta. A més torna a fer èmfasi com en les anteriors 

definicions i amb el mateix criteri, de desbloquejar l�activitat de la Infermera 

Quirúrgica del Transoperatori sols, recordant  tot el període de l�usuari quirúrgic 

que és necessària la Infermera Quirúrgica.  

 

Atkinson (1992:5) diu: �Los conceptos de atención total del enfermo y su 

continuidad comprenden las tareas perioperativas de la enfermera de Quiròfan.  

La tarea tiene componentes técnicos y profesionales para ejecutar el proceso de 

enfermería preoperatòria, transoperatoria y postoperatoria. La fase preoperatoria 

se inicia en el momento en que el paciente se traslada a la mesa de operaciones.  

La fase trasnoperatoria se inicia en ese momento y termina cuando se lleva al 

individuo a la sala de recuperación. La atención postoperatoria continúa hasta el 

periodo de recuperación inmediata y la rehabilitación total. La extensión de las 

actividades que la enfermera de quiròfano asume en la tarea perioperatoria 

depende de sus conocimientos personales, de su capacidad y experiencia y de lo 

que se espera de ella cuando se le señala y describe el trabajo que debe realizar” 

 

Atkinson en aquesta última definició,  explica de forma concisa de quines parts es 

composa l�activitat de la infermera quirúrgica,  deixa sense dubte la seva praxi,  

dividint-la en preoperatòria, transoperatòria, i postoperatòria.  I de cara a la 

potencial i possible confusió entre perioperativa i preoperatòria, aclareix i 

defineix aquesta última per diferenciar-la de tot el procés. Reivindica com activitat  

sempre pròpia  el transoperatori. I finalment completa la definició en l'última part 

del procés que s�uneix amb el transoperatori,  el postoperatori com a nivell en què 

l�usuari comença a aconseguir els seus nivells de normalitat i que uneix en el seu 

trajecte a la infermera quirúrgica, amb la infermera d�unitat, perquè la primera 

avalua i enllesteix la seva activitat per què la segona la continuí. Val a dir que més 

tard, un dia o més, a la infermera quirúrgica li cal anar a veure el malalt per 

acabar la seva avaluació i acomiadar-se�n. L�autor defineix per últim,  que per 

portar a terme el procés perioperatiu, la infermera depèn de tot el seu potencial 

humà.  
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Pages,  M (1991:5) “La infermera quirúrgica ha passat de ser un simple ajudant a 

un membre més de la Infermeria Quirúrgica, necessitant, per tant, d’una formació i 

preparació quirúrgica específica”.  

“La infermera quirúrgica ha evolucionat de tal manera que a la tecnologia s’hi ha 

sumat el procediment assistèncial, imprescindible per una bona relació qualitat i 

seguretat,  aconseguint així una millor assistència al pacient quirúrgic” 

L�autora defineix clarament la situació evident en el temps i la societat,  que a més 

coneix bé, perquè la visqué en pròpia carn,  el fet d'ésser una professional de 

molts anys, i intentant nivellar  la tecnologia i l�assistència per aconseguir un medi 

equilibrat i de qualitat.  

 

Asociación Internacional de Enfermeras de Quiròfano (1997:9) diu: �Las personas 

que se someten a un procedimento quirúrgico y/o anestésico invasivo tienen el 

derecho de ser atendidos  por un personal debidamente cualificado en un entorno 

seguro y  protector,  mientras se encuentran en el entorno perioperativo.  

A dicho personal cualificado y experimentado que forma parte del equipo multi-

disciplinario se le debe pedir que realicen sus tareas de una forma competente,  

mostrando 

un conocimiento de los últimos avances en investigación y en los conocimientos 

relativos a Quiròfan y a la atención perioperativa.  

Por medio de un cuidado total sistemático, hay que conservar la identidad y la 

dignidad de cada paciente sin perjuicio de su estado físico,  su nacionalidad su 

religión u otras creencias.  

El paciente, sus familiares, y otras personas que gozan de una relación íntima con 

él, tienen el derecho de recibir una información adecuada y el apoyo emocional y 

físico necesario para ayudarles en las distintas etapas del cuidado perioperativo”.  

 

Bàsicament en aquesta definició l�Associació Internacional d�Infermeres de 

Quiròfan fa una declaració de principis; anem a veure: en primer lloc reivindica 

que el malalt quirúrgic té el dret de ser atès de forma competent. En segon lloc 

que aquest personal treballa de forma multidisciplinar i responsable en 
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coneixements,  habilitats i actituds. En tercer lloc, sense oblidar mai que el pacient 

és una persona en tota l�extensió de la paraula, ni menystenir tampoc la seva 

família.  De fet aquesta definició recull de forma completa els trets fonamentals de 

la relació pacient quirúrgic i infermera quirúrgica.  

 

La Asociación Internacional de Enfermera de Quirofano (1998:12) diu: �La 

enfermera quirúrgica/perioperativa es la responsable del cuidado del individuo en 

el área quirúrgica en situaciones donde hay enfermos críticos/crónicos/agudos 

que se están sometiendo a un tratamiento y/o un reconocimiento quirúrgico” 

 

L'Associació Internacional fa èmfasi en una característica molt important que 

identifica la infermera quirúrgica com a única responsable de l�activitat de tenir 

cura del malalt quirúrgic, que porta a terme a l�àrea quirúrgica i cap qualssevulla 

altra persona. Val a dir que tenir cura no vol dir altra cosa que estar al costat de 

l�usuari de forma integral,  per tot allò que necessiti en aquella situació.  

 

Arribat aquest punt crec en la necessitat de prendre posició d�entre aquestes 

definicions. De fet estic molt d�acord amb la posició de Carl R.  Rogers,  el qual 

més tard traslladarà la seva teoria de la sanitat a l�educació.  

 

Segons Antoni J. Colom i altres (1997:85) “El cliente és tan digno y merededor de 

respeto com la persona que le oferta sus servicios. En la psiquiatría de Rogers no 

hay ni enfermos ni pacientes, sino clientes. A partir de aquí, la terapia se convierte 

en autoterapia ya que el cliente tiene por sí mismo capacidad de curarse� 

“ Se plantea,  pues,  en las relaciones entre terapeuta y cliente una concepción 

tolerante de las relaciones humanas,  donde la empatia y la autenticidad de las 

personas establecen actitudes de respeto, aceptación y apreció, creandose el 

clima para que el cliente dirija con sus decisiones autónomas los cambios 

necesarios para la vida” 
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Penso que tot personal sanitari, i he dit tot sense cap tipus d�exclusió, és aquell 

instrument necessari,  que acompanya l�usuari que es troba immers en la situació 

quirúrgica;  això implica que per ser una bona crossa, aquest personal ha d�estar 

inquiet i a la vegada en pau, al dia de les novetats àdhuc en coneixements, i 

habilitats, i, a la vegada, li cal fer un treball personal de  silenci, de reflexió sobre 

les pròpies actituds, sempre en una posició d�igualtat amb l�altre,  per aconseguir 

allò que l�altre demani, tenint present que la demanda pot ser feta de moltes 

maneres,  fins i tot,  i més que mai,  el pacient inconscient demana pel seu propi 

guariment o el  millor confort.  

Amb tot això cal afegir una posició d�intent d�honestedat amb si mateix i envers 

l�altre que es veuria recollida  en els Imperatius Categòrics de Kant: 

 

Diu Immanuel Kant (1984.  108) pag. XXVI �Actua només segons aquella màxima 

per la qual puguis al mateix temps voler que ella esdevingui una llei universal”.  

En l'apartat (1984:121-122) pag. XXVI “Actua de tal manera que tractis la 

humanitat,  tant en la teva persona com en la persona de qualsevol altre,  sempre 

al mateix temps com a fi,  mai simplement com a mitjà” 

En l'apartat (1984: 135) pag. XXVI. �Tot ésser racional ha d’actuar com si ell,  amb 

les seves màximes,  fos sempre un membre legislador en el reialme universal dels 

fins”.  

 

Una vegada exposat  el meu pensament  cal que continui amb el document,  i per 

això ara explicaré la filogenia de la Infermera Quirúrgica. La Infermera Quirúrgica 

és una especialització de la Infermeria, la seva àrea d'activitat transcorre  en tot el 

procés que té l'ésser humà a partir de saber que pot necessitar una intervenció 

quirúrgica.  Però per arribar a  aquesta definició ha passat tot un camí d'evolució 

en la història,  que cal que s'expliqui aquí.  

La Infermeria Quirúrgica és tant antiga com la mateixa cirurgia, i els qui la porten 

a terme, els cirurgians, però, evidentment durant molt temps ha estat una activitat 

d'ajuda, o així es traduïa. Per entendre la Infermera Quirúrgica cal conèixer els 

punts claus de la historia de la cirurgia.  
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1.2.3 Història de la Cirurgia 

 

La Cirurgia ha estat practicada per tots els pobles,  per totes les races i en tots els 

temps, comença la seva praxi, per la pròpia necessitat, de forma totalment 

empírica. Des del Neolític ja es practicava, ens ho demostren els forats de 

trepanada en procés de reparació que hom veu troben en cranis d'esquelets 

trobats.  

Dos mil anys abans de Crist, el codi de Hammurapi (Museu del Loubre) dóna 

normes  dels honoraris mèdics i penes que s'han d�aplicar en cas d'errors mèdics.  

A Egipte el 1600 a. De C. la praxi de la Cirurgia era portada pels sacerdots.  

Existeix documentació escrita en papir i també imatges esculpides en baix relleu 

en el temple Edfu, d'instruments quirúrgics amb els quals extirpaven tumors i 

cauteritzaven ferides.  

La cultura jueva ens introdueix dintre dels hàbits higiènics del rentat de mans etc,  

i la Bíblia  explica la curació  amb vi (que conte esperit de vi) i l'embenat de les 

ferides,  així com  el costum higiènic-ritual de  la circumcisió que encara es porta a 

terme avui dia.  

A l'India el Codi Summitat dóna una relació detallada de les intervencions 

quirúrgiques que es practiquen. Els preocupa força la contaminació,  aconsellen a 

les dones que cuiden malalts operats que  portin les mans netes i les ungles 

tallades.  

A Grècia, quatre mil anys abans de Crist, Hipòcrates que es coneix com a "Pare 

de la Medicina" descriu i coneix les malalties quirúrgiques 

Roma absorbeix la cultura grega, un dels seus exponents va ser Gal,  metge de 

Marc Aureli,  que aplicà els seus coneixements sobre la dissecció d'animals en 

l'home, produint amb això uns errors anatòmics que es van reproduir durant 

segles. Cal també remarcar els seus estudis neurològics sobre els parells 

nerviosos cranials 

Durant l'Edat Mitjana la Cirurgia evoluciona poc, la mitjana de vida és molt baixa,  

essent les ferides  per arma blanca (espasa,  punyal) les més corrents i també els 

focus més freqüents d'infecció, contaminació i gangrena gasosa. .  
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Ambrosio Pare ja en el segle XVI viatja amb els exercits francesos desbridant 

ferides i lligant artèries en les amputacions i,  com bon observador,  canvia aquells 

tractaments que no tenien bons resultats. Lluita contra la castració.  

També en aquest petit recull, caldria anomenar Sant Cosme que classificà els 

metges en dos grups: aquells cultes que es destacaven pels seus llargs vestits i 

havien de tenir coneixements de dissecció, anatomia i humanitats i aquells  altres 

seguidors de barbers que eren hàbils i portaven vestits curts.  

Apareixen diferents manuals a Europa sobre la pràctica de la Infermeria com: a 

Portugal en 1741 "Postilla religiosa o arte de enfermeiros" de Diego de Santiago.  

I en 1670 un manual italià  de Francesco  del Bosco " La prattica del'infirmiero" axí 

com Manheim "Instrucción para Enfermeros" de 1784.  

En 1800 el químic anglès Humphrey Davy  es calma un mal de queixal,  aspirant.  

òxid nitrós o gas hilarant.  

Fins a mitjans del segle XIX els pacients sempre són atesos en les seves llars,  i 

tan  sols acudeixen a l'hospital en ocasions catastròfiques com epidèmies o 

guerres.  

La cirurgia es practicava en general en una habitació de la casa,  en especial  la 

cuina, sobre una taula, sense anestèsia i amb l'administració de begudes 

alcohòliques  per aconseguir un cert embriagament,  intentant que  es trobessin  

inconscients de la intervenció i del seu dolor. Es coneixien poques practiques 

d'hemostàsia (el cauteri) i quasi cap mesura d'higiene.  

Al personal, a més dels metges, no se'ls exigia cap coneixement; tan sols se'ls 

exigia ser forts de cor i hàbils amb les mans.  

Durant el segle XIX la cirurgia comença a tenir canvis importants en la seva 

evolució, lògicament influïda per la Corrent Positivista relacionant símptomes amb 

lesions anatòmiques, començant a tenir el diagnòstic abans que la intervenció.  

De mica en mica, el cirurgià deixa de ser solament un home hàbil i es 

complementa amb un home científic. Cal anomenar com a nom de persones que 

marcaren una fita en la cirugia. El francès Souberain i l'alemany Liebig que van 

descobrir quasi simultàniament el cloroform (substància  per anestesiar) el 1831; 

la seva primera aplicació mèdica, així i tot no es realitza  fins setze anys més tard, 
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que va ser aplicat per Simposi en un part dificultós, aconseguint el naixement 

sense dolor d'una nena (a la qual li posa el nom d'Anestèsia).  

En 1844 Horace Wells experimenta amb ell mateix (li extreuen un queixal) el 

poder analgèsic del protòxid de nitrogen.  

En 1846 Morton anestesia amb èter sulfúric un malalt que és operat per Warren 

d'un tumor cervical sense produir-li dolor.  

El 7 d'abril de 1853 la reina Victòria d'Anglaterra pareix el príncep Leopold duc 

d'Albany,  sense dolor,  gracies a ser anestesiada amb cloroform per John Snow.  

Philipp Semmelweis,  obstreta austríac s�adona que un dels grans enemics de la 

curació en l'episodi puerperal i en la cirurgia és la brutícia i falta d'higiene.  

S'adona que moltes de les mares  que ingressen a l'hospital per parir moren i 

sempre són aquelles,  incloses dintre del grup de les indigents (molt sovint "sense 

la benedicció de l'Església),  ja que les mares " respectables" tenen els fills a casa 

seva. Aquestes mares indigents són ateses per Semmelweis i els seus ajudants,  

que prèviament  a assistir als seus parts, han anat a practicar a les sales 

d'autòpsies,  i que passen d'un lloc a l'altre,  sense rentar-se les mans ni prendre 

cap mida higiènica.  

 

Thorwald (1970. 254) diu sobre la febre puerperal "Una enfermedad cimótica de 

curso agudo que,  de existir preidisposición en el individuo,  puede ser provocada 

asimismo por afecciones de índole general tales como emociones de animo,  

resfriados, etc., pero que ante todo se origina a causa de caraterísticas influencias 

epidémicas i endémicas, miasmas y contagios que hacen fermentar la masa 

sanguínea..." Lo que todo esto significa (...)es que la obstetricia de entonces no 

sabía nada en concreto acerca de las causas de la fiebre puerperal,  del origen de 

las afecciones de las heridas quirúrgicas".  

S'adona que en fer la comparança amb una altra secció de l'hospital on les 

parteres eren ateses per llevadores,  les quals sí que tenen unes mides bàsiques 

d'higiene,  no  hi ha pas cap mena d�infecció,  en llur secció.  
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Thorwald (1970. 259) diu "Fija en la puerta de la clínica un anuncio que diga" A 

partir de hoy, 15 de mayo de 1847,  todo médico o estudiante que salga de la sala 

de autopsias y se dirija a la de alumbramientos, viene obligado antes de entrar en 

ésta a lavarse cuidadosamente las manos en una palangana con agua clorada 

dispuesta en la puerta de entrada. Esta diposición rige para todos.  Sin excepción.  

I. P. Semmelweis".  

 

Fa  rentar les mans i a més submergir-les en clorur càlcic al 18% als seus 

ajudants,  la seva activitat i la seva conducta va ser  totalment incompresa per la 

societat científica de la seva època, i finalment va morir boig i oblidat per tots.  

 

Thorwald (1970:67)diu: �Por aquel entonces Thompson, como los demas,  

despues de utilizar el bisturi o la sonda, se limitava a limpiarlos con un lado de la 

chaqueta"(1854) 

 

Anys més tard el cirurgià Lister reprèn les teories de Semmelweis, les introdueix 

en el seu equip, són efectives i la societat anglesa les accepta com a bones.  

Introdueix a més el servei de l'àcid fenòlic al 5% com antisèptic.  

 

Thorwald (1970:313) diu "Allí encontrará usted no sólo el pulverizador y los 

vendajes de fenol, sino también los demás accesorios de la técnica de Lister.  

Desde que aliminó los delantales negros de operar- que sólo eran de este color 

para disimular el de la suciedad y la sangre - todos los medicos y enfermeras que 

trabajan con él llevan siempre batas blancas y limpias".  

 

Fins aquí sempre he parlat d'homes cirurgians, els primers anestesiòlegs i les 

dones curadores sempre existents són perpetues desconegudes i poc preuades,  

no és fins 1820 que apareix la primera infermera professional Florence 
Nightingale, nascuda en una família anglesa benestant; ella normalitza el que ha 
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de ser una infermera 36, imposa reformes i organitzacions noves  i implanta mides 

d'higiene estricta dintre de l'hospital, i, per tant, a les sales d'operacions, s'adona,  

sobre tot,  de certs coneixements quan ella i un grup d'infermeres formades per 

ella,  tenen cura dels pacients de la caserna turca d'Escutari, que feia el paper 

d'hospital central durant l'expedició de la guerra de Crimea 

 
Thorwal (1970: 206): "Y mientras oíamos  tales gemidos,  yo veía la silueta de 

Florence Nightingale que, como única luz amable y frágil pero animada 

interiormente por una voluntad inflexible, resplandecia junto a la linterna,  

circunstrancia por la cual, más adelante, hubo de conocerla el mundo por "la 

dama de la linterna", nonbre con el cual la  bautizaron los soldados agradecidos a 

los que entonces asistia".  
 
Més  tard estén la seva teoria sobre la salut pels hospitals  d'Alemanya,  Franca i 

Egipte 

Crea  el 1860 la primera Escola d'Infermeria agregada a l'Hospital de Saint 

Thomas de Londres, donant el primer codi de conducta. Ràpidament les seves 

teories s'estenen i en 1873 es funda la primera escola als Estats Units.  

 

Pravas inventa la xeringa d'injeccions. Roentgen inventa els Rajos X, i Norton 

comença a aplicar l'èter. Simposi descobreix la característica analgèsica del gas 

hilarant i la fa servir en la seva praxi de dentista;  inicien l'anestesia local i més 

tard utilitza el cloroform en la Universitat d'Edimburg.  

Pasteur demostra el factor patogen dels bacteris, i Koch demostra el cultiu dels  

bacteris.  I per altra banda Von Bergman inventa el primer autoclau.  

En 1876 Edoardo Porro en l'Hospital Sant Matteo de Pavia, porta a terme la 

primera cessària,  informada conoguda,  a Julia Covallini.  

Cap 1890 el francès Terrier crea l'esterilitzador de vapor que ràpidament 

s'estengué per totes les sales d'operacions de l'època.  

                                                 
36 En aquestes èpoques es destinaven a treballs sanitaris generalment a dones prostitutes i  que tot sovint eren 
depenents de l’alcohol. Nightingale defineix la professió en 1860.  
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Faig èmfasi en el següent cirurgià del qual parlaré: Halsted,  perquè gracies al seu 

nom tornen a ser esmentades les persones (infermeres) que hi treballen 

conjuntament. Caroline Hampton,  diplomada en Infermeria,  arriba a Baltimore 

procedent de New York. Sense cap mòbil, de no ser la simpatia, el cirurgià 

l'anomena infermera cap de quiròfans. Entre els anys 1889 al 90  van començar 

a aparèixer certes alternacions a la seva pell a causa de l'antisèptic sublimat 

corrosiu que feien servir. Halsted no vol prescindir ni dels seus serveis ni de la 

seva companya; li fa una sèrie de cures per guarir aquests eczemes, però aquest 

en lloc de remetre cada vegada va empitjorant més; finalment sols hi ha una 

solució abandonar el seu lloc de treball i,  per tant,  la sala d'operacions.  
Davant d'aquesta situació Halsted fa fer fer uns guants de goma molt fins que 

dóna a la seva ajudanta, els quals són esterilitzats amb autoclau de vapor,  
més tard quan ella va passar de ser la seva ajudanta a ser la seva esposa,  els 

guants varen passar als ajudants i es popularitzà la seva utilització.  

D'aquesta anècdota històrica vull remarcar vàries connotacions: en primer lloc 
Caroline Hampton ja era una infermera diplomada, en segon lloc arribà a ser 
cap de quiròfan per la simpatia del cirurgià i, no com hagues estat 
desitjable, pels seus propis mèrits professionals, en tercer lloc es posa o 
s'inventa uns guants per a ella i per la seva necessitat; no per la necessitat 
del pacient i, per últim, comencen a conèixer la identitat de les infermeres 
que eren a la sala d'operacions, ni que tan sols fos per l'existència d'una 
situació amorosa.  
1881 El cirurgià Billroth fa la primera intervenció de gastrectomia parcial 

(extirpació parcial de l'estómac) de forma programada i amb  èxit en una noia.  

1836 A Alemanya es crea la primera Escola d'Infermeria. 1842 a Suïssa, i a 

Anglaterra en 1860.  

1889 El cirurgià Murphy fa la primera extirpació d'apendicitis (apendicectomia).  

1896 El cirurgià Rehn sutura amb èxit el cor d'un home que havia estat ferit amb 

un ganivet.  

Abans de començar el segle es creen Escoles d'Infermeria als Estats Units,  Japó,  

l'Índia i Canadà.  
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1902 El cirurgià Treves opera d'apendicitis amb èxit el rei d'Anglaterra al palau de 

Buckingham 

I sempre encara que la literatura no ho expliqui, al voltant d'aquests cirurgians hi 

havia persones: altres cirurgians, infermeres i més recièntment anestesiolegs 

etc...mai no era ni és, una feina d'una persona sola, i més en l'actualitat en què el 

procés d'una intervenció quirúrgica és una feina multidisciplinar.  

Per últim vull explicar una anècdota familiar a peu de pagina, com a acabament 

d�aquest petit itinerari en el temps de la cirurgia37. 

 

Sembla paradoxal que en un treball que es vol parlar d'Infermeria, i en aquest cas 

d'Infermeria Quirúrgica, s'hagi començat parlant de cirurgia i de metges. Cal dir 

que des d'un inici en tota aquesta evolució de la cirurgia sempre ha estat present 

la persona curadora i que no és fins eal inicis del segle XX quan ella deixa de ser 

una mera ajudant del metge o una confortadora per al malalt, sinó que  

esdevindrà una professional del malalt quirúrgic. Mes endavant la definirem i 

parlarem del seu paper en la societat.  

 

1.2.4.Història de l�inici de la Infermeria i de la Infermeria Quirúrgica a l�Estat 

Espanyol.  
 

Dominguez, C (1981:17) descriu " La infermeria i la medicina,  a Catalunya així 

com en altres pobles,  nasqué de la necessitat de viure,  de la rebel·lió contra el 

dolor".  

 

La primera vegada que trobem esmentat a Catalunya la paraula infermer és l'any 

1401 en una escriptura de cessió d'un hospital a un altre. Guillem Llobet,  

Infermer.  

                                                 
37La meva mare m'explicà que tipa  que el meu pare (Cirurgià) arribes tacat de sang a casa,  li va fer  uns 
pijames blancs que es posava sota el mandil que anava sota la bata estèril…parlo dels anys cinquanta no del 
segle passat. Per altra banda jo sabia molt be quan el meu pare tornava d'operar  durant aquests anys.  Ho 
sabia per la seva pudor a cloroform i eter (anestèsics molt usats en aquella època).  
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El papa Benet XIII expedí la Butlla fundacional de l'Hospital de la Santa Creu de 

Barcelona  en l'any 1401,  aquest hospital estava emplaçat en el carrer del Carme 

i Hospital, és a partir d'aquest moment en què se sol fer el jurament dels 

treballadors, que ja apareix el nom d'Infermer que s'aplica sols al personal 

masculí,  al personal femení se�l denomina encarregada de les dones malaltes i 
encarregada dels infants. És molt curiós que es detallin les seves funcions i a 

més s�indiqui la  necessitat  que siguin titulats (els infermers) en un moment en 

què a Espanya no hi havia cap tipus de formació.  

El rei Martí instituí la confraria de barbers i cirurgians el 1408 

El 1417 l'Hospital General de la Santa Creu descriu en les Ordinacions l'activitat 

de diferents estaments de treballadors de l'hospital,  amb la idea d'ordenar i 

regular. Entre ells surt l'infermer.  
 

Dominguez.  C (1981:43) explica" A Catalunya una part important de la història de 

la infermera va lligada a una institució secular barcelonina,  l'Hospital de la Santa 

Creu. Això no és pas causal, ja que els antecedents de l'hospital van igualment 

lligats a la història de la medicina i de la cirurgia a Barcelona".  

 

Des del segle XVI al XVIII la major part de  les cures a Catalunya les fan els ordes 

religiosos, és important apuntar que com a trets característics d'aquest col·lectiu 

hi ha la preocupació per les cures, la seva forma d'administració i la jerarquització 

dels qui les fan.  

Durant el segle XVII i XVIII  es varen fer quatre edicions de l'obra " Instrucción de 

enfermeros y modo de aplicar les remedios a todo género de enfermedades y 

acudir a los accidentes que sobrevienen en ausencia de los medicos" destinat 

aquest llibre al personal de l'Hospital General de Madrid.  

El 1857 la Llei d'Instrucció Publica anomenada Llei Moyano, en l'article 40, 

exposa  la creació de la carrera de practicant com a auxiliar de les Ciències 

Mèdiques.  

El 1861 s'aprova el reglament per l'ensenyament de practicants i llevadores, el 

1868 se suprimeix la carrera de practicants i es crea la de facultatius habilitats de 
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segona classe. El 1888 fou substituïda la llei anterior i els estudis de practicant 

varen ser ordenats per un Reial Decret, ampliat 1901, que indicava condicions i 

durada dels estudis.  

 

Dominguez, C. (1981:68) puntualitza "Es precisament a la darreria del segle XIX 

que  es comença a plantejar la qüestió sobre qui s'ha de preferir,  en 

l'administració de cures,  si la religiosa o si la infermera".  

En 1880 Reial Decret de 19 d�abril (art. 11) on s�admeten les Filles de la Caritat en 

els Hospitals Militars, Gaceta de Madrit nº111 de 20 d�abril,  pags.  160-161.  

1894 Es publica a Barcelona un Manual de la Enfermera,  en el qual s�hi inclou 

una carta del Dr. Ruyter, professor de cirurgia de la universitat de Berlín.  

Adreçada a l'autor del llibre,  Dr. Seco,  on treu a la llum el dilema de l'assistència 

feta per Germanes de la Caritat o Infermeres laiques,  remarca  l'abnegació de les 

primeres com a virtut i a la importància que donaven més a la salut de l'ànima,  

que no pas a la del cos com a desavantatge.  

 

Margarita Nelken, explica en el seu llibre Carmen Dominguez,  (1981:103),  en 

l'any 1919,  comenta  parlant de països catòlics: "tots els establiments benèfics 

són a càrrec de religioses;  però són religioses que tenen diplomes d'infermera,  

de mestra etc.  Però aquí no; aquí un hàbit dóna l'omnisciència i, així,  vèiem 

monges possiblement molt santes, però gairebé analfabetes,  fent d'infermers,  de 

mestres i fins i tot administrant fons considerables".  

 

A Espanya el 1896 es crea la primera Escola d'Infermeria a Espanya (Madrid),  

que s'anomenà Santa Elisabet d'Hongria, portada a terme pel metge Federico 

Rubió Gali.  

La Reial Ordre de 7 de maig de 1915 s�institucionalitza la Infermeria amb 
l’”Aprovación de programa de Estudios para la Instrucción de Enfermera”,  
Gaceta de Madrid del 21 de Maig,  nº141,  pàgina 484 i successius.  
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Fernandez,  C i altres (1995: 77) diu “1915 la primera vez que se contempla la 

Enfermera como una “ ocupación” profesional y de establecen las condiciones de 

estudio, que podia realizarse tanto en instituciones públicas: hospitales y centros 

benéficos,  como en clínicas privadas”.  

 

1915 El Dr.  Pijoan,  escriu el manual La enfermera moderna,  en el seu pròleg el 

Dr.  Cardenal: 

Dominguez,  C (1981:99) escriu "Manual destinat a instruir " tot el personal femení 

avui indispensable per a la realització i la interpretació de les ordres del metge i 

del cirurgià a la capçalera del malalt". Aquesta noció de subordinació i de 

dependència de la infermeria en relació amb la medicina s'incrementa els anys 

següents, car pràcticament tota la legislació espanyola sobre la funció d'infermera 

sosté la idea que l'infermer és l'executant de tasques delegades de la medicina".  

Indica que aquell llibre serveix per instruir personal femení necessari per la 

realització i la interpretació de les ordres del metge i del cirurgià 

 

També Crespo,  S (1997:203) recolza aquest fet històric:”El àmbito de trabajo de 

la enfermera se desarrollaba en el hogar,  su acción se dirigía hacia la ayuda al 

paciente en su higiene y alimentación y dependía de la órdenes médicas en 

relación al tratamiento prescrito; a esta etapa la denominaremos función 

profesional dependiente”. 
 

1917 Es crea la segona Escola d'Infermeria, és l'Escola de Santa Madrona de 

Barcelona, creada  pel Montepio de Santa Madrona,  el seu objectiu és la 

promoció de la dona.  Els seus professors tots són metges.  

1917 Es comença a gestionar i funciona el 1919 l'Escola Infermeres Auxiliars de 

Medicina de la Mancomunitat de Catalunya. A més de professors metges,  aquí ja 

s�hi incorporen dues professores.  Les pràctiques es realitzen a l'Hospital Clínic 

La Reial Ordre de 9 de decembre de 1920,   produeix el �Reglamento y Programa 

para Enfermeras del Hospital de Ungencias, C L E nº557 
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1922 L'Escola de Santa Madrona inicia el cicle d'estudis superiors d'Infermera 

General i un tercer curs d'especialitats.  

1924 S�edita el primer llibre de text que parla de la Infermeria Quirúrgica  on 

hom descriu aquells vestits que seran necessaris a la Sala d�Operacions,  però no 

és fins el 1960 que es generalitza i es porta el vestit actual.  

 

Fernandez, C i altres (1995:81) Durant el Govern de la República (1931-1936) 

diuen: “En mayo de 1932 se reglamentan los contenidos que deben recibir las 

estudiantes (de les Escoles Professionals), unificándose los criterios para todo el 

país”.  En aquesta normativa està reglamentat entre altres coses que al tercer 

curs hi hagi Especialitats Mèdico Quirúrgiques 
1927,  24 de febrer,  ordre de “Regulación del Título de Enfermera�, Gaceta de 

Madrid del 25 del mateix mes.  

1933 S'inicia l'Escola d'Infermeres de la Generalitat de Catalunya (que és la 

tercera escola) amb l'objectiu de fer una formació unificada d'un personal per als 

serveis hospitalaris, dintre d'una planificació cultural i de millora higiènica i social 

de Catalunya. No sols s�hi donava formació sanitària sinó també cultural (òpera,  

concerts,  esport etc. ), tret nou i excepcional d'aquesta escola,  així com la no 

discriminació de sexes. El seu programa d'estudis era de dos cursos, i un tercer 
d'especialització, en el qual es donava formació entre altres, en serveis de 
cirurgia. La cap d'estudis era una infermera formada als Estats Units, Ripol 

Noble, i els professors, metges, encara. L�esperit d�aquesta escola va ser molt 

renovador  però va ser interromput el seu funcionament i fou clausurada durant la 

guerra civil.  

Ordre de 26 de novembre de 1935 amb l�autorització de la �Expedición de 

Certificado de Pràcticas de Enfermeras�, Gaceta de Madrid de 30 de novembre.  

1936 ordre d�octubre, �Necesidad de Diploma para el desempeño de las funciones 

de Enfermera�, BOE nª29 del 3 de novembre.  

1939  els practicants i  les infermeres exerciten diferents activitats,  de tal manera 

i amb tal augment, que desprès de la Guerra Civil, les primeres infermeres 

titulades han de fer l'examen de practicant per poder exercir.  
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1941 ordre de 21 de maig, �Regulación del Título de Enfermera� BOE de 28 de 

maig.  

Cal dir que, abans de 1926,  la Creu Roja estableix l'ensenyament d'infermeria per 

tota Catalunya,  però no és fins 1945 que els seus títols són reconeguts,  així com 

els creats per la Falange (1942).  

1941 Es publica en el Butlletí Oficial del Ministeri d�Educació Nacional,  de 16 de 

Juliol, el Programa Oficial per als estudis d�Infermeria,  on consta en els seus 

capítols teòrics,  entre altres: el de Cirurgia 
1942 Llei de 14 de decembre, s�implanta l�Assegurança de Malaltia,  BOE 27 de 

decembre.  

Per la Llei de Bases de Sanitat Nacional de 1944,  base 34, es creen els Col·legis 

Professionals i 1951 es crea l'Associació Professional d'Infermeres Espanyoles.  

Encara que a Catalunya ja hi havia associacions de matrones i practicants 

 
1952, 27 Juny Decret Llei en què s�ordena la unificació de practicants,  matrones i 

infermeres en ATS (Ajudante Técnico Sanitario) 

 

Garcia,  I i altre (2000:540) defineix aquests estudis així ”Estos estudios tuvieron 

una fuerte orientación práctica, bajo un modelo biomédico centrado en la 

enfermedad y con una clara orientación de sumisión a la práctica médica”.  

 

També la mateixa autora (2000:540) fa referència a una altra autora Domínguez 

Alcón que diu d�aquests estudis “hace suponer una orientación más técnica,  más 

limidada, con mayor predominio de la práctica y empleando más tiempo en 

asignaturas complementarias, que propiamente en asignaturas que debían 

constituir el cuerpo de conocimentos inherentes a una aprofesión sanitaria 

autònoma,  al servicio del individuo y de la comunidad� 

 

4 De desembre de 1953 s'unifiquen els estudis de Practicant, Infermera i Matrona, 

en un de nova carrera,  i s'especifica la durada d'aquests estudis i el temps de 

practiques. A més hi ha la  indicació que la direcció de les escoles ha d�estar 
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portada a terme per metges. A aquests estudis  se�ls dóna un nom - al meu criteri 

força nefast- ATS (Ayudante Tecnico Sanitario),  

 

Garcia,  I i altre (2000:540) En nuevo nombre impuesto “A. T. S “ fue rechazado 

en su día por la Organización Mundial de la Salud (O. M.  S),  la cual recomendó 

al estado español que se mantuviera la denominació “enfermera” (Ortega C y otro 

1996)” 

 

Referent al nom que hom dóna a la unificació d'aquests estudis, he escrit més 

amunt nefast,  perquè fa més èmfasi en la técnificació que no altres aspectes més 

específics de la Infermeria i que no sé per quina raó ha estat un nom d�èxit (potser 

degut que és una època que es prea molt un model tecnologic), que fins i tot un 

cop extingits aquests estudis (més de 23 anys) encara en alguns mitjans de 

comunicació,  i institucions  es fa servir avui dia,  quan s'anomena els Infermers.  

Aquesta qüestió es veu reflectida en  un estudi de Garcia,  I i altre (2000:540)  què 

es fa una revisió de notícies publicades sobre infermeria en la premsa escrita,  i 

s�analitzen 112 noticies que corresponen a diaris de tot el territori estatal dels 

anys 1998-99, i s�arriba a la conclusió que, un 48�2% identifica al professional com 

infermer,  el 35�7% com ATS y un 16% fan servir en la notícia els dos noms.  En el 

mateix estudi a la pregunta feta al professional �¿con què nombre te indentifican 

los pacientes?� amb aquesta resposta: un 47% respont com ATS,  un 24 % com 

�practicant� i un 74% com a infermeres.  

 

1952 Es crea la Comissió dels Estudis d'Infermeria, on ja es parla de la possibilitat 

de les Especialitzacions  com ampliació dels d'aquests nous estudis.  

1953 Decret de desembre que descriu la possibilitat que en un futur es puguin 

crear Especialitats.  
1953 En la I Assemblea Nacional d'Infermeres entre diferents temes en forma de 

ponència surt l'Especialització i manera de cobrir les places.  
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Fernandez, C i altres (1995:99) escriu “La creciente tecnificación junto con la 

tendencia de la Medicina a la especialización,  impulsaron a estudiar la necesidad 

de crear especialidades para la profesión de Ayudante Técnico Sanitario”.  

“La primera referéncia legal se establece en el decreto de 4 de diciembre de 

1953”.  No es contempla cap tipus d�activitat en quiròfan o proper.  

 

1955, Ordre de 4 de juliol,  Nou Pla d�Estudis de ATS. Inclou Especialitats 
Quirúrgiques que tan sols compren oftalmologia, otorinolaringologia i 

odontologia.  

Durant els anys cinquanta es promouen ordres i decrets alguns dels quals eren 

discriminatoris,   per exemple: el 2 de juliol de 1955 s'ordena que les estudiants 

femenines d'Infermeria facin els seus estudis internament,  mentre que els nois no 

estan en el mateix cas.  El 6 de Juliol del mateix any es prohibeix la coeducació.  

Ambdues ordres són suprimides  l'any 1976.  

18 de gener de 1957: comencen a sorgir la necessitat i les primeres 
planificacions de les Especialitats 

Dominguez,  C (1981:149) escriu " A partir del curs 1965-66 hom inclou dades 

d'altres especialitats: instrumentistes i de laboratori a Valencia, anestesia a 

Barcelona... " 

Entre tant fora del país i de l�estat la infermeria feia un gran canvi,  segons diu  

Crespo,  S (1997) �A partir de la década de los 60’s , se generan teorías y 

modelos de Enfermería mediante la investigación de la práctica y reflexión de la 

misma por enfermeras que acceden a niveles de maestría y doctorado,  con lo 

cual se clarifica el domini de estudio de la disciplina.  Es en esta etapa que surge 

lo que se donomina com función independiente en la cual la enfermera 

profesional se basa en el concepto de diagnóstico y tratamiento de la respuesta 

humana com un enfoque holístico”.  

 

A l�Estat espanyol el 1960 surt la Llei sobre funció i competència professional de 

la Infermeria a Espanya, adoptada pels Col·legis Professionals, i el Consell 

Nacional d'ATS.  Femenins i d'Infermeres.  
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El 1967 es fa el primer curs  d'infermeria Quirúrgica (en aquell moment es deia 

Curs de Quirofanista) es fa a Barcelona,  per iniciativa i necessitat de l'Hospital de 

la Santa Creu i Sant Pau (de tenir infermeres titulades especialitzades),  on la 

direcció de l'Escola i d'Infermeria confluïa en una mateixa persona,  Adela Simon,  

que encara que havia estudiat a l'Escola de la Generalitat es passà quatre anys 

formant-se a Anglaterra.  

També per aquestes dates es començava a fer un curs sobre Infermeria de 
Quiròfan a la Universitat de Navarra.  

1973 Es fa la regulació definitiva de les Escoles d'Infermeria.  

1976 Els Col·legis es reuneixen i constitueixen la Comissió Interministerial per la 

Reforma d'Estudis d'ATS.  

El procés de canvi de les Escoles d'Ajudants Tècnics Sanitaris a Escoles 

Universitàries d'Infermeria arriba al seu punt màxim quan es promulga el Reial 

Decret 2121/77  i 2128/77 de 23 de Juliol de 1977, on s'integra en les Universitats 

els estudis de ATS com Escoles Universitàries d�Infermeria38, amb el títol de 

Diplomats d'Infermeria. També aquest decret preveu els estudis d'especialització 

en el seu article 5. 5 

 

En els �Estatuts de la Organización Colegial de Enfermeria39” recull aquest 

decrets “Real Decreto 1856/ 1978,  de 9 de Junio se aprobaron los Estatutos de la 

Organización Colegial de Enfermería, recogiendo, en su antigua denominación de 

A. T. S. , las previsiones de la Ley de Colegios Profesionales,  nº 2/1974 de 13 de 

febrero.  

Posteriormente, y mediante el Real Decreto 306/1993,  de 26 de febrero,  se 

modificó la denominación anterior,  así como diversos artículos de los Estatutos.  

El cambio a la actual de Diplomados en Enfermería toma com base la conversión 

de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios en Escuelas Universitarias,  

por el Real Decreto 111/1980,  de 11 de enero,  y la homologación con el título de 

                                                 
38 Amb els seus Orgues de govern (Patronat, Comissió de Patronat,  Junta de Govern,  Director i Subdirector) 
39 Organització Col·legial d’Infermeria d’Espanya:< http://www. ocenf. or/file:///A!/Ocenf estat. colegis. htm 
>(consulta:20 maig 2000) 
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Diplomado en enfermería, adaptándose de este modo a la nueva situación creada 

con tales normas”.  

 

Fins aquell moment totes les escoles de l'Estat Espanyol havien estat dirigides 

per metges,  i no és fins el Decret 2128/1977 en què ja no hi ha l'exigència  que la 

direcció serà portada per metges, i de fet agafen la direcció les infermeres,  

quedant explícit allò que feia temps que era implícit.  Així també com els llocs de 

professor de mica en mica  van èssent assumits per les pròpies infermeres.  

Els anys 70 comencen a sortir dades oficials  que parlen de les especialitats: 
Matrones, Fisioteràpia, Instrumentistes.  
 

1979 Fernandez, C i altres (1995:112) descriu: “Otra serie de asociaciones de 

carácter puntual tambien tienen incidéncia en este periodo: son associaciones 

relacionadas con especialidades”...”todas ellas tratan en sus reuniones de 

aspectos relacionados con los problemas de la especialidad concreta o con 

cuestiones del propio trabajo en la parcela” 

Ordre del Ministeri d'Universitats i Investigació amb data de 9 d'octubre de 1980.  

Consell General de Col·legis de ATS i DI (1983:5)"establece con caracter 

provisional, en tanto se regulan con carácter definitivo los estudios de 

especialización de las Escuelas Universitaris de Enfermería, que los Diplomados 

en dichas Escuelas podran realizar a la terminación de sus estudios, las 

especialidades establecidas para los Ayudantes Técnicos Sanitarios,  con el 

mismo régimen académico y los mismos efectos" 

 

En el mateix document defineix el que és per a ell la infermera especialista (pag.  

8) "Enfermeria Especialista (...)un profesional capacitado para prestar una 

atención integral de asistencia a la salud,  orientado hacia las personas de la 

comunidad,  con dominio de las técnicas y situaciones de todo tipo que pueden 

presentarse en los ámbitos de su especialidad" 
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En 1981 a Franca es decreta sobre l'exercici de la professió definint ja el que és 

una situació de dependència a autonomia pròpia.  

 

Els conflictes i les paradoxes dintre la infermeria continuen existint,  com per 

exemple,  el 1983 quan feia cinc anys que havia desaparegut la titulació d�ATS i 

creat la nova titulació de DI es constitueix el �Sindicato de A. T. S. de España (S. 

A. T. S. E) fundat per ATS (encara que en l�actualitat s�hi ha afegit �Sindicato de 

Enfermeria�) 

 

En referència a l�Especialitat Fernandez, C (1995:120) diu “ A partir de 1985 el 

colectivo profesional y todos los organismos que lo representan: Consejo,  

Colegios, Asociaciones”...”inician una campaña de petición a las autoridades 

académicas para la resolución definitiva de esta situación,  y todos las reuniones 

profesionales y ciéntificas de los enfermeros y enfermeras tienen como tema de 

debate las especialidades de Enfermeria”.  

“Defienden las especialidades como profundización o ampliación de 

conocimientos en un área concreta del plan de estudios de enfermeria” 

 

També en 1987 el Consell Internacional d�Infermeria defineix a la infermera 

especialista (1987:76) com: “una enfermera que ha recibido una preparación 

superior al nivel de enfermera generalista y que està autorizada a practicar como 

especialista con conocimientos avanzados en una rama de la enfermería.  La 

práctica especializada encluye las funciones clínica,  docent,  administrativa,  de 

investigación y de consulta. La formación posbásica de enfermería para la 

práctica especializada es un programa de estudio oficialment reconocido,  basado 

en la formación general en enfermería,  que incluye además las materias y la 

experiencia necesarias para adquirir competencia en la práctica especializada” 

 

En el Reial Decret 992/ 1987 de 3 de Juliol es regula l'obtenció del títol de 

l'especialitat en Cures Especials i en aquest context la Infermera Quirúrgica 

sols en porta a terme la d'Infermeria Obstètrica - Ginecologia (Llevadores)  i el 
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1998 el de Salut Mental40, per la demanda social d�aquesta assistència per 

millorar la qualitat de la Sanitat41.   

En 1993  en una enquesta que fa l�OMS (1996:24) constata que: “la calidad de los 

cuidados en todas las especialidades estaba relacionada con la calidad de la 

formación,  lo que sugiere que no es sólo el centro de interés mas intenso en los 

cuidados lo que contribuye a la calidad sino también la calidad de la preparación 

del profesional especialista”.  

 

El 1996 el Ministeri de Sanitat  i Consum torna a tenir present el tema i  planteja a 

les Associacions desenvolupar les Especialitats en funció de la prioritat. En el 

Llibre Blanc de la Infermeria editat pel Consell General d'Infermeria en 1998 hi 

consta com una de les Especialitats amb més demanda la Infermeria 
Quirúrgica.. 
En l�article de la revista Enfermeria Actualidad editada a Madrid,  el gener de 

1999, a la pagina 3, amb el títol ”La licenciatura, la carrera profesional y las 
especialidades,  asignatures pendientes para la enfermeria�,  es comenta que el 

Ministeri ha dit que la propera especialitat reconeguda seria la de Cures 
Especials (en la qual està inclosa la Infermeria Quirúrgica).  
També en el gener de 1999: en la reunió del Consell General d'Infermeria a 

Madrid, és citada  a participar l'Associació Espanyola d'Infermeria Quirúrgica 

amb seu a Barcelona,  per perfilar les assignatures que ha de tenir l'Especialitat.  
Les Associacions Científiques elegeixen el gener d�aquest any un representant 

que col·labora en el Grup de Treball, en  el disseny del Programa Troncal de 
l’Especialitat de Cures Especials. També en l�Informe42 (2000:16) de la 

Conferència Nacional de Directors/es de Escoles d�Enfermeria Estatal indica que 

l�any 2000 l’Especialitat d’Infermera en Cures Especials està en vies 

d�implantació 

                                                 
40 En el BOE de 3 d’agost de 1999,  es va publicar l’ordre de 30 de juliol de 1999,  en la qual es convocaven 
les proves selectives per iniciar els programes de formació de les especialitats d’Infermeria Obstètrica –
Ginecològica ( llevadora) i de Salut Mental , per l’any 2000.  
41 En aquestes dues especialitats la forma de formació de l’infermera és de Infermera Interna  Resident (EIR) 
42 Conferència Nacional de Directores/as de Escuelas de Enfermeria Estatales. (2000). Informe. Propuesta de 
segundo ciclo en enfermeria.  Madrid 
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En el més de febrer del 2001 la ministra de Sanitat, Celia Villalobos i el president 

del Consejo General de Enfermeria, a Madrid, signen el primer acord marc per 

l�impuls de la Infermeria,  els objectius del qual són la millora i el foment de la 

formació dels alumnes i professional i el desenvolupament de les Especialitats.  
En aquest acord es contemplen les vies transitòries d�accés a les Especialitats per 

evitar les desigualtats que surten del retard en l�aplicació del Real Decret del 3 de 

juliol de 1987, s�hi afegeix a més l�especialitat de Salut Laboral en el ventall de les 

actuals especialitats de Enfermeria Geriàtrica, Salut Mental, Obstetrícia i 

Ginecologia, Cures Especials, Infermeria Pediàtrica, Salut Comunitària,  i 

Gerència i Administració 

Val a dir que el mateix document anuncia el canvi de nom de l’Especialitat de 
Cures Especials per la de Medico Quirúrgica, segons les paraules del 

president del Consell de Enfermeria “ya que la dominación actual no està admitida 

internacionalmente”. Cal veure l�evolució d�aquest document i el que hi diuen les 

diferents comissions de professionals. I també cal veure que s�inclou en aquesta 

nova especialitat i com es portarà a terme, l�anterior esquema, sota el nom de 

Cures Especials es dividia en diverses branques que acollia des de la Infermera 

Quirúrgica, fins a la Infermera de Cures intensives, i algunes altres que no podien 

ser incloses en les altres especialitats43. 

Una de les representants  cridada a participar a aquestes reunions,  Homs,  D 

(2002 :2) diu en referència al tema : “Parece que ahora,  no se sabe por qué 

razón,  sí interesa el desarrollo de todas las especialidades de enfermería,  y por 

ello se firmó un Acuerdo Marco de colaboración entre la Organización Colegial y 

el Ministerio de Sanidad y Consumo en febrero de 2001,  donde expone,  entre 

otros temas,  la intención de dicho Ministerio de desarrollar las Especialidades de 

Enfermería, dialogando com la Organización Colegial a fin de establecer 

prioridades en ese desarrollo.  Ambas partes reconocen la necesidad de Modificar 

                                                 
43 No ser en quines fonts es basa  el  president del Consell,  ja que amb aquest títol hi ha pocs països que la 
tinguin (Portugal, Grècia) i en tot cas no són els més representatius de l’especialitat (Portugal any 1988 i a 
Grècia no és imprescindible per exercir), la qüestió és si,  sota aquesta dominació es vulgui ajuntar diverses 
especialitats en una.  
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el RD de 1987 en los aspectos de: Las Diposiciones Transitorias,  que discriminan 

a la mayoría de professionales,  y que el RD sólo contempla a los profesionales 

en activo hasta el año 1987; modificación del Catàlogo de Especialidades,  

añadiendo Salud Laboral y posible cambio de denominación de otras” 

 
A partir de la firma de l�acord marc es fan reunions informatives en les diferents 

Associacions Científiques i es forma un grup d�experts, que un dels seus objectius 

és recollir un document justificatiu44 de l�especialitat i a més un programa de 

formació. Es contempla que en aquests  programes hi hagi a més dels temes 

comuns, com són recerca, ètica i noves tecnologies, les competències 

necessàries per desenvolupar el treball de l�especialitat; el propòsit de la formació; 

els objectius generals que haurà de desenvolupar l�alumne d�aquests estudis,  la 

titulació i la temporalitat del programa. En el cas de l�Asociación Española de 

Enfermeria Quirúrgica es remet el programa de formació tenint com a base el 

Curs Comú Europeu realitzat per EORNA (European Operating Room Nurses 

Association).  

En l�abril del 2001 en una entrevista feta per la revista col·legial Enfermeria 

actualitad (pag 4 i 5) a la Ministra de Sanitat i Consum,  Celia Villalobos, diu en 

referència al desenvolupament del procés d�implantació d�especialitat,  “Esta esta 

precisamente una de las cuetiones centrales del Acuerdo Marco firmado con el 

Consejo General y me consta que constituye una inquietud de primer orden para 

la professión. En este sentido, procederemos de forma inmediata a la constitución 

de un grupo de trabajo específico que ha de servir de apoyo al Comité Asesor de 

Especialidades de Enfermeria a la hora de establecer las prioridades en el 

desarrollo del Real Decreto 992/1987. Lógicamente,  pretendemos dotar de la 

mayor agilidad posible a este trabajo entre otras cosas porque la sociedad 

necesita enfermeros especializados” 

 

                                                                                                                                                    
Com a observadora de la trajectoria del desevolupament de les Especialitats en l’Estat Espanyol,  en mantinc  
en una situació d’espectació i temença dels aconteixements futurs,  ja que per experiència sé,  que mai s’ha 
obrat amb sensibilitat sobre el tema,  i si sempre ha estat en funció a la conjuntura política.     
44 Entre altres que s’han fet durant 15 anys 
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El 22 de febrer del 2002 el “Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 

presenta la siguiente Proposición no de Ley  “El Congreso de los Diputados insta 

al Gobierno a que adopte las medida necesarias para el desarrollo de las 

especialidades de Enfermería y modifique el Real Decreto 992/1987,  de 3 de 

julio,  en los siguientes aspectos: 

Vías transitorias de acceso a les especialidades de Enfermería, para evitar 

discriminaciones entre los profesionales interesados.  

Modificación del catálogo de especialidades de enfermería, ampliandolo y 

estudiando posibles cambios de denominación en algunas de ellas”45. 

 

En l�any 2002 el �Comité Asesor de Especialidades� proposa la modificació de la 

denominació d�alguna de les especialitats previstes en el Reial Decret (en el qual 

està inclosa la Infermeria Quirúrgica) en la que es deia Cures Especials es 

canvia per Enfermeria Clínica Avançada, que permet introduir altres possibles 

variants d�especialitzacions fins ara no reconegudes. Dintre de la Enfermeria 

Clínica Avançada es contempla entre altres “Perioperatoria (intrumentación,  
anestesia, reanimación, terapia del dolor u cuidados pre y 
postquirúrgicos)”46. 
El març del 2002 la vicepresidenta del �Comité Asesor de Especialidades� Myriam 

Ovalle envia un comunicat a l�Associació Espanyola d�Infermeria Quirúrgica 

anunciant que aquest comitè havia aprovat el programa de formació en 

“Enfermeria Clínica Avanzada” i les àrees de capacitació entre les quals es 

troba aquelles corresponents a l�Associació.  També es presenten tres models de 

�convalidació� pels professionals en exercici 

L�Acord Marc deriva a una Proposició no de Llei aprovada en l�abril del 2002  per 

la �Comisión de Educación del Congreso de los Diputados�. A l�inici de l�any 2003 

la situació està en punt mort a l�espera dels esdeveniments.  

                                                 
45 Extret del Boletin Oficial de las Cortes Generales VII Legislatura.  Serie D: 22 de febrero de 2002 Núm.  
310 GENERAL 
46  Segons Enfermeria Actualidad nº 61 mayo/junio 2002. 
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1.3 Situació Actual  a Catalunya,  un model per a la Sanitat Pública 
 

Segons el capítol  primer47 del  document del Banc Mundial sobre la Salut en el 

món (2000:7) tradueixo “les despeses destinades a les cures de la salut en el món 

s’eleven a $2985 mil·liars en 1997,  és dir prop de 8% del producte interior brut 

(PIB) mundial,  i l’Organització internacional del Treball estima aproximadament 

en 35 milions el contingent d’agents de la salut en el món en una desena d’anys,  

xifra que deu ser avui dia netament superior�48 

 

En l�any 1948 en el document sobre la Declaració Universal de Drets Humans es 

reconeix la facultat de les persones a disfrutar un nivell adient de salut i 

d�assistència mèdica49, també en el document de la Declaració Internacional de 

Drets Econòmics, Socials i Culturals fet el 1966 reforça el dret de la persona a 

tenir el nivell millor possible de salut física i mental,  i recomana als Estats a crear 

les condicions que calguin per assegurat l�assistència i serveis sanitaris en cas de 

malaltia 50. Seguin aquest criteri,  en l�any 1976,  en el Preàmbul de la Constitució 

oficial,  L�organització Mundial de la Salut (OMS) declara que “el gaudi de nivell de 

salut més elevat possible és un dels drets fonamentals de l’ésser humà, sense 

distinció de raça, religió, creences polítiques, condició social o econòmica�51.  

Aquesta declaració està en l�actualitat inclosa en el programa �Salut per a tothom 

l�any 2000� amb el criteri que l�assistència mèdica a totes les persones del planeta 

fos garantida en acabar el segle XX. 52.  Cal dir que tot tipus de definició sigui de 

les anteriors més específiques o de l�actual més global, no resolen tots els 

conflictes de valors que la practica sanitària inclou,  si es pensa de forma bioètica.  

També la Constitució Espanyola ho exposa,  com ho descriu Puyol, A (1999:113) 

�es fa ressò del dret a la salut quan inclou� el dret a la protecció de la Salut� i 

                                                 
47 Pourquoi les systèmes de santé sont-ils importants? 
48 “les dépenses consacrées aux soins de santé dans le monde se sont élevées à environ $2985 milliard en 
1997,  soit pr`s de 8% du produit intérieur brut (PIB) mondial,  et l’Organisation international du Travail 
estime à environ 35 million l’effectif des agents de Santé dans le monde il y a una dizaine d’années,  chiffre 
qui devrait être aujourd’hui nettement supérier”.  
49 Article 25 
50 Article 12 
51 World Helth Oeganization:Basic Documents,  26 ed.  Ginebra: WHO,  1976.  P. 1.  
52 Puyol,  A (1999).  Justicia i salut.  Ètica per al racionament els recursos sanitaris.  Bellaterra.  Barcelona 



 
 

 89

ordena “ un règim públic de Seguretat social per a  tots els ciutadans,  que 

garanteixi l’assistència i prestacions socials davant de situacions de 

necessitat”(articles 43ª i 41,  respectivament). Posteriorment la Llei general de 

sanitat de 1986 afirma que “l’assistència sanitària pública s’estendrà a tota la 

població espanyola. L’accés i les prestacions sanitàries es realitzaran en 

condicions d’igualtat efectiva “(articles 3. 2 i 12)53”.  

 

Segon el Departament de Sanitat  Catalunya  en 1997 té 6. 175. 542 habitants.  

L�any 1999 té, 32. 440 Col·legiats d�Infermeria, a Barcelona amb 26. 500,  a Lleida 

1. 640,  a Girona 2. 100 i a Tarragona 1. 600.  

 

La Constitució Espanyola de 1978 en la qual es va configurar un nou estat de les 

autonomies,  es va traduir en les diferents transferències,  entre elles la sanitat.  

El 1981 la Generalitat rep les primeres transferències sanitàries i permet fer el 

Mapa Sanitari de Catalunya que permet conèixer la sanitat actual i a més és un 

instrument de planificació.  

 

Departament de Sanitat i Seguretat Social (1997:7) diu d�aquestes dades “El 1981 

es va aprovar l’ordre d’acreditació que establia els requisits d’estructura i de 

funcionament que havien de complir els centres sanitaris que signaven un concert 

amb el Departament de Sanitat i Seguretat social per a la prestació d’assistència 

sanitària pública. En aquests anys es comencen a introduir en els centres 

sanitaris nous criteris de gestió empresarial�.  

 

1983 Es crea l�Institut Català de la Salut com a entitat gestora dels centres i 

serveis de la Seguretat Social a Catalunya  

1985 Es crea la xarxa hospitalària d�utilització pública (XHUP) de la qual en 

formen part tots aquells centres independentment de la seva titularitat jurídica,  

                                                 
53 Puyol,  A (1999:113). “Actualment , el 99’6 %de la població espanyola està coberta per la sanitat pública.  
L’1% restant són persones amb un nivell  adquisitiu molt elevat que s’escapen de totes les vies d’entrada en 
el règim de cobertura pública”.  
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que presten els seus serveis a la Seguretat Social. El mateix any s�inicia la 

reforma de l�atenció primària.  

1986 Es prescriu la Llei General de Sanitat i es crea el Sistema Nacional de Salut,  

Generalitat de Catalunya (1997:6) "format per tots els serveis de salut de 

l'Administració Central i de les Comunitats Autonòmiques i que universalitza 

l'assistència sanitària. Actualment la cobertura arriba a un 98% de la població.  La 

provisió de serveis s'ofereix bàsicament a través de centres públics,  amb el 

complement de centres privats concertats.  Els usuaris dels serveis sanitaris no 

paguen directament els serveis, només en el cas dels productes farmacèutics 

abonen un percentatge com a mesura moderadora".  

"L'actual sistema de finançament dels serveis sanitaris es basa en la participació 

de les comunitats autònomes en el pressupost total de l'Insalud.  La distribució 

d'aquest pressupost es realitza en funció de la població protegida en cada 

comunitat autònoma. L'evolució dels recursos globals que es destinen a la sanitat 

està lligada al creixement de PIB (producte interior brut) 

 

Cal recordar que segons la revista Enfermeria Actualidad (1999: 9) a Espanya el 

percentatge de producte interior brut (PIB) dedicat a la sanitat es situa per sota de 

la mitjana de la Unió Europea (7, 4%) 

 

En 1990 s�aprova la Llei d�ordenació sanitària de Catalunya,  que crea el servei 

Català de la Salut,  aquesta llei introdueix un nou model de  servei sanitari.  

 

Rius, E (1997:3) en referir-se aquest diu. "El nostre model sanitari és dinàmic,  

adaptat al territori i a la situació dels diferents grups, i s'enriqueix amb les 

aportacions dels individus i dels col·lectius sanitaris i socials. Al capdamunt 

d'aquest model hi ha escrit que només es pot millorar si el repte és compartit per 

tots els membres de la societat".  

 

Tot sovint allò que s�escriu en un document polític té unes connotacions més 

divulgatives,  literàries o potser electorals que no pas reals, que potser sí,  i ho 
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poso en dubte, que poden convencer el ciutadà,  però que el professional de la 

salut com expert en el tema hi veu una gran divergència entre allò que es diu i allò 

que és.  

Perucho,  Joan (1999 ) en  el dia 11 d�agost al diari Avui diu,  en una entrevista: 

�Tenim una Catalunya paupèrrima desemparada,  només pensant en els diners” i 

segueix més avall �Una decepció,  els polítics catalans no ho han sabut fer. Tot 

aquell ideal que teníem nosaltres no s’ha portat a terme.  No es pot ser demòcrata 

sense abans ser lliberal.  I aquí és fa al revés”.  

 

La Sanitat com l'Ensenyament,  principalment públics,  són generadors de serveis 

que,  en general, produeixen més dèficits que guanys; els seus guanys no es 

poden qualificar econòmicament, sinó qualitativament en forma de prevenció,  

salut i formació; de fet són les columnes de l'Estat del Benestar i bàsics per a la 

persona, segons Puyol, A (1998:122) tradueix aquesta situació d�aquesta manera,  

referint-se a la sanitat: “La insistència en el debat economicista a l’entorn de 

l’eficiència i la reducció de costos ha deixat de banda, per regla general,  la 

dimensió ètica de la distribució de recursos escassos, tot suposant que 

l’acceptació de determinades formules de racionament basades exclusivament en 

anàlisis cost-benefici resoldria la qüestió ètica”.  

 

El Text de la Llei 15/1990 del 9 de Juliol d�ordenació sanitaria de Catalunya,  

publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 1. 324 de 30 de 

Juliol de 1990,  en el capítol III,  diu “Uno de los aspectos más novedosos de la 

presente Ley, que la diferencia notablemente de las leyes de creación de los 

Servicios de Salud de otras Comunidades Autónomas, està en la diversidad de 

fórmulas de gestión- directa,  indirecta o compartida- que el Servició Catalán de la 

Salud puede emplear a los efectos de la gestión y administración de los servicios 

y prestaciones del sistema sanitario publico.  De este modo,  de pretende avanzar 

en los mecanismos de gestión empresarial, adecuados al carácter prestacional de 

la Administración sanitaria,  no obstante  su naturaleza pública� 
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Bé,  doncs,  el Nou Model Sanitari promulga un "model" empresarial que superi el 

sistema tradicional de l'Administració publica (Generalitat 1997:14) especificant la 

seva incisió sobre els recursos humans i la gestió econòmica, hom es pregunta,  

si existeix una reflexió i prevenció sobre la situació, quines repercussions i en 

quina profunditat tindrà sobre l'usuari, a part de les abstractes paraules de "millor 

relació qualitat-cost"que surt en el model.  

En base, a aquest model no és d'estranyar que surtin  constantment les paraules 

de caire econòmic en els seus fulls,  en són  exemples els següents: 

 

Generalitat de Catalunya (1997:8) "S'ha de configurar un mercat de competència 

planificada i regulada,  mitjançant la separació de les funcions de finançament i de 

provisió dels serveis i potenciant un procés de diversificació de proveïdor".  

"Els centres del sistema sanitari públic s'han d'orientar cap una concepció 

d'empreses productives de serveis,  definint uns objectius que permetin el control 

per resultats i amb una gestió empresarial".  

En el paràgraf següent,  amb un cert caire humanista,  marcaré aquelles paraules 

amb connotacions  econòmiques  i veurem que sovintegen, l'extret d'un apartat 

que té com a nom, sense cap pudor "La compra de serveis" 

(Generalitat:1997:19):"Els contractes defineixen uns principis que han de 

caracteritzar de manera general l'oferta: equitat,  qualitat,  satisfacció dels usuaris 

i coordinació. Alhora es fixen uns objectius sanitaris i la contraprestació 

econòmica corresponent per aquests serveis" 

Per ser justa, i potser perquè el document no fereixi, cal dir que també diu 

"L'atenció integral de la salut,  que inclou la promoció,  prevenció,  curació i 

rehabilitació, és un dret universal,  exigible per a tots els ciutadans residents a 

Catalunya" contraprestació econòmica corresponent per aquests serveis", així 

doncs s�intenta intercalar dos criteris diferents: l�atenció integral i el model 

empresarial,  no sé si són dos llenguatges massa diferents per poder arribar a una 

bona entesa.  

No poso en dubte la necessitat que tenen tant la Sanitat com l'Ensenyament de 

ser millor aprofitats amb una bona planificació i raonament dels seus recursos,  i,  
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per altra banda, dels abusos del poder social que tenia  la sanitat i sobretot certs 

estaments, en calia una correcció, però dubto que amb aquestes mesures se�n 

faci un bon triatge; penso que més aviat voldria donar alguns arguments a la 

meva incredulitat.  

Es diu que un buròcrata, crea altres buròcrates, això en sanitat està passant,  

amb el tret que moltes vegades no es té molt clara la feina que han de fer,  o fins i 

tot sovintegen preses de decisions confuses o mediocres.  

Per altra banda, tota aquesta pressió la pateix l'usuari: cues, llistes d'espera,  llit 

pres o la no existència de llits etc. Mai no serà patida per aquells que ha fet les 

directrius d'aquests plans, siguin polítics, econòmics o sanitaris, aquests si es 

troben en una situació d'emergència o encara que no ho sigui sempre rebran les 

millors atencions que se�ls pugui oferir, i cal dir que la sanitat al nostre país és 

bona,  també Pujol, A (1998:126) se�n fa ressò d�aquesta situació dient:”Així,  si 

algunes persones disposen d’informació privilegiada sobre la disponibilitat de 

recurs escàs, poden utilitzar aquesta informació desigual per beneficiar-se 

injustament de procediment esmentat. I si l’existència de la informació desigual 

correlaciona amb la condició social, econòmica, cultural o professional de les 

persones,  la injustícia encara s’agreuja més”.  

 

És important destacar que l'usuari és un total desconeixedor d'aquesta situació,  

doncs surten en els medis de comunicació les noticies molt filtrades o fins i tot 

esbiaixades.  

Dels hospitals se�n fan fundacions privades, així com de molts dels seus serveis 

tals, com  laboratoris, esterilització etc. La privatització d'aquests serveis i d'altres 

de la comunitat en alguns casos són subvencionats, però allò que abans era 

públic amb diners de la comunitat, ara pot ser privat ajudat amb diner públic,  però 

essent aprofitat privadament i, per tant, poden passar coses com per exemple: 

estalviar hores de calefacció etc.  

I, a més a més, no podem deixar de parlar de les disposicions errades del 

Departament de Sanitat i Seguretat Social (1991) com les següents,  que cap 

normativa posterior varia “3. 3 El centre hospitalari haurà de garantir la presència 
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física continuada de com a mínim, un ATS/DI a cada unitat d’hospitalització i 

d’urgències” el que no diu és que pot ser de 10 a 60 pacients.  

El personal dels centres, jo diria que com a moltes "empreses" viuen la situació 

malament, i amb molta pressió psicològica; cal recordar que més que altres 

casos.  Si cap, hauria d'estar en plenitud de salut física i mental,  pel caire de la 

seva feina i no és així54. 

Hom té la sensació compartida per molts, que s'està desballestant la sanitat,  amb 

un objectiu a curt termini de rendibilitat econòmica, o amb una disfressa de 

contenció econòmica, i recordem que tant l'ensenyament com la sanitat no són un 

recurs rendible, sinó donadors de serveis,  protectors de la persona en dos dels 

seus vessants de supervivència. (Generalitat 1997:11) "Després d'uns anys de 

creixement accelerat dels pressupostos per a  la sanitat,  s'ha entrat en una etapa 

de contenció, fruït de les  polítiques d'ajustament de la despesa publica". Tota 

aquesta situació, fa pensar que el  cost (no econòmic) serà molt elevat a llarg 

termini. En una època de Neolliberalisme dur es tendeix a privar molt abans el 

sentit econòmic que no pas la funció per a la qual estan pensades aquestes dues 

branques. I el seu preu sobre la sanitat pot ser esgarrifós  i potser irrecuperable.  

Recordem que estem parlen de la salut.  

Amb això no vull dir, "que todo tiempo pasado fué mejor",  en absolut,  ni que tot 

el que es fa sigui unicament  amb un criteri tan sols econòmic: poso per exemple 

la potenciació positiva  que s'ha fet en els hospitals comarcals; això no treu que  

la paraula economia es trobi sempre en el substrat de la situació. Com per 

exemple els Hospitals de Blanes i Calella pertanyen a la xarxa hospitalària de 

Catalunya i treballen relativament en unió de serveis (no són hospitals 

excessivament grans), així doncs, la Supervisora de Quiròfans, ho és  tant de l'un,  

com de l'altre, l�anomenen "optimitzada", això implica que uns dies a la setmana 

ha d'anar a treballar a un hospital i els altres dies a l'altre (en quilòmetres de 

                                                 
54 Veure la síndrome de Burnout 
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diferència), a l'Hospital de Blanes té sis quiròfans diaris, aproximadament i a 

l�Hospital de Calella,  tres amb programació diària55. 

Per últim també cal que parli per la seva complexitat del que es coneix per 

�Catálogo Nacional Hospitales� que cal entendre perquè el marc empíric està 

immers en aquest context i per tant és una variable important                      

a tenir en compte. Aquest document s�actualitza el 31 de desembre del 2000,  i és 

una col·laboració entre el Ministeri  de Sanitat i Consum i les Conselleries de 

Sanitat de les Comunitats,  el Ministeri de Defensa i els òrgans competents de les 

Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla així com dels propis hospitals.  

S�hi defineix una sèrie de claus que identifiquen els diversos centres de l�Estat 

Espanyol i per tant també els de Catalunya; és molt important aquesta definició 

vist el gran ventall de centres i les seves particularitats, les quals donen unes 

característiques essencials a l�hora de donar els seus serveis.  

Així doncs, una primera variable correspon al nombre de llits. Una segona 

variable és el que s�anomena com �Hospital General� destinat a l�atenció de 

pacients amb patologia de diversos tipus i que la té en àrees de medicina,  

cirurgia,  obstetrícia i ginecologia i pediatria, d�aquesta definició és desprénen 

diferents tipus d�hospitals generals. Una tercera definició és el que s�anomena per 

�Dependència patrimonial� que vol dir la persona física o jurídica propietària,  

encara que sigui sols de l�edifici que ocupa el centre sanitari; també en aquest cas 

hi ha un llistat nombrós de categories.  

En alguns casos en què la propietat és compartida per diferents organismes 

públics, com és el cas dels �Complejos y Consorcios� se�ls anomena �Entitats 

Públicas�.  

Una quarta variable és el que es coneix per �Dependència Funcional� que és la 

persona física o jurídica que gestiona el centre, d�aquí, com en apartats anteriors,  

se�n desprèn una llarga llista. Si aquesta gestió la comparteixen diferents 

organismes de caire públic, es considera que depèn de �Otra entidad pública�,  

                                                 
55 Jutgi el propi lector,  com una persona pot ser totalment eficaç i eficiènt si ha de variar de manera de ser en 
funció a la cultura que tingui cada una de les empreses sanitaries, de forma diferent diversos dias a la 
setmana, cada setmana, i en diferents llocs.  
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com també tenen aquest mateix nom aquells que estan constituïts per 

Fundacións,  Empreses Públiques.  

Cinquena variable, aquells hospitals gestionats pels Serveis de Salud degut al 

procés de transferències a les Comunitats Autònomes, juntament amb l�indicatiu 

de �Insalut� hi ha el de �Sistema Nacional de Salut�.                                                                       

 

1.3.1 Situació laboral de la infermera 

 

Segons l'Institut Català de la Dona el 1997 de 1000 dones de la Unió Europea 

105 corresponen a Espanya. Mentre que 1000 dones en la Unió Europea estan 

en situació activa de tenir treball o d'estar en situació de voler, a Espanya sols 86,  

la proporció és més baixa. Fins i tot quant a dones inactives,  mentre que la 

proporció és de 1000 dones en la U. E. , 125 és a Espanya. La proporció de 

dones amb ocupació a la UE  és de 1000 per 71 a Espanya, amb un 35% de 

contractes laborals temporals.  I de 1000 dones en atur a U E,  200 corresponen a 

Espanya.  

 

Segons la revista Món Sanitari d�abril de (1999) “ El desempleo no afecta de igual 

forma a hombres y mujeres,  a juzgar por los últimos datos de la EPA,  en los que 

se pone de manifiesto que en todas las Comunidades autónomas españolas el 

paro de las mujeres supera con creces  a la media europea.  

En los últimos 20 años la población activa ha aumentado en mas de 3’3 millones 

de personas,  de las que más del 77% son mujeres; la tasa de actividad femenina 

es del 37’09% frente al 63’17% masculina.  

Y si a estos datos les unimos que la tasa de paro femenina (26’03%) dobla a la 

masculina (13’06%), según los datos de E. P. A. del último trimestre de 1998,  

resulta que la situación laboral de la mujer es mucho más complicada que la de 

los hombres.  Ésta es una singularidad del mercado español.  

Por otra parte,  si comparamos la tasa media de paro de la UE con la tasa de paro 

maculina y femenina en las diferentes Comunidades Autónomas y provincias de 

España, la diferencia es muy acusada. Según la EPA en 14 provincies de España 
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el paro de los hombres está por debajo de la media europea,  que es de 8’6%,  

mientras que en casi todas ellas,  el desempleo de la mujer dobla la media de la 

UE” 

 

El diari Avui en un article editat per la seva Redacció a la pagina 31 del 13 de 

febrer del 2001 exposa que mentre que 1�3 milions de dones busquen feina sols 

ho fan 945.000 homes; per altra banda el ritme de disminució és directament 

proporcional a la composició de l�atur per gèneres, ja que l�any passat la 

desocupació va baixar en 156. 000 dones i en 112. 400 homes.  La taxa entre els 

homes  és de 9�47% i la de les dones del 19�76%.  

Amb data de 6 de  març del mateix diari, del mateix any es fixa el nombre 

d�homes en atur en uns 628. 844 i els de les dones en 970. 076.  Èssent  la taxa 

d�atur masculí d�un 6�22% i la del femení d�un 14�25%.  

També en altres dades extretes de l��Instituto de la Mujer� a partir de fonts de 

l�EPA (III trimestre 2000 INE)  que surten publicades en el diari Avui de 8 de març 

de 2001 (pag. 25) anoten que del 37�08% de la població femenina amb treball a 

Espanya,  només un 37�4% té contractació indefinida, i d�aquest percentatge un 

86�72%, ho està a temps parcial. Un 41�3 % de les dones tenen contractació 

temporal i a més la majoria de dones, un 74�72%, estan contractades a temps 

parcial.  El sindicat UGT denuncia que la taxa d�ocupació de les dones d�Espanya 

és una de les més baixes d�Europa, 37�6%: tenim un índex d�atur molt elevat,  

20�3%, en comparança amb el 9�3% dels homes, indicant que la situació a 

Catalunya és millor, perquè les dones tenen una taxa d�un 8�2% davant de la dels 

homes d�un 5�9%.  

També  el mateix article cita el Programa de l�ONU, referent al desenvolupament 

(PNUD) on destaca que les dones no gaudeixen del mateix tracte,  ni tampoc de 

les mateixes oportunitats que els homes.  

 

També Garcia,  C (2000: 117) des de la prespectiva de correlació nivell d�estudis 

entre homes i dones i ocupació, diu: “En principio hay que señalar que con el 

mismo nivel educativo hay mayor proporción de mujeres desempleadas que de 
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hombres. Esta situación se produce en casi todos los países de la Unión Europea,  

y, de forma más acusada,  entre aquéllas que no poseen estudios superiores.  

Las diferencias son más marcadas en Grecia, España e Italia, países 

meditrerráneos en los que las concepciones machistas han gozado y siguen 

gozando de gran predicamento. Sin embargo, países com Finlandia,  Suecia y 

Reino Unido poseen una tasa de desempleo menor en las mujeres que en los 

hombres,  independientemente del nivel de estudios cursados�.  

 

Segons les dades de l�Institut Nacional d�Estadística, l�1 de gener de 1998,  el 

nombre d�espanyols és de 39. 852. 651 persones i el nombre de col·legiats 

d�infermeres (ATS, DI) en la mateixa dada és de 181.877 i per tant hi ha una 

desproporció entre el nombre global de persones i el d�infermeres.  

A Catalunya segons l'Institut Català de la Dona, dels estudiants sobre Ciències de 

la Salut,  el 70% són noies. La sanitat té un 71% d'ocupació.  L'ocupació femenina 

en l'activitat sanitària és de 225. 000 persones,  l'últim decenni s'han perdut 164. 

000 llocs de treball femení. També en el conjunt de l�Unió Europea hi ha més 

dones que homes que escullen les ciències de la salut entre elles la Infermeria.  

Per altra banda amb l�aplicació de la LOGSE, apareixen i es poden regular noves 

titulacions (com les anomenades FPII, mòduls etc) amb les quals es pot treballar 

en l�àmbit sanitari amb menys o més qualificació, i menys sou, i amb menys 

coneixements. Places ocupades abans pels  diplomats en Infermeria i que ara 

estan ocupats per tècnics. Per exemple tècnic de laboratori, radiologia,  

assistèncial. Aquesta situació,  a més es complica al no existir una normativa que 

reguli l�obligació que als l�Hospitals, certes places les ocupin els Diplomats 

d�Infermeria.  

 

La revista Món Sanitari de Maig (1998) en parla,  amb aquestes paraules “L’efecte 

negatiu per la infermeria de la no regulació en les competències dels llocs de 

treball es veu agreujada per l’augment de centres com ara els psiquiàtrics,  

hospitals de dia, sociosanitaris, hospitals de subaguts o drenatge etc.  

Fonamentats per l’envelliment de la població. L’augment d’aquests centres 
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sanitaris no ha significat l’augment de llocs de treball pels Diplomats en 

Infermeria, ja que són les noves professions les que ocupen les noves places,  

abans destinades als Diplomats en Infermeria”.  

 

Món Sanitari (1998) : “La disminució de llits és un altre de l'aspectes que 

desfavoreix les infermeres i els infermers”…“El cas és,  però,  és que no es 

redueixen llits,  perquè hi hagin menys malalts  sinó que es deu al fet que,  cada 

cop més,  les estades dels pacients als hospitals són més curtes.  

Això significa que el nivell d’atenció que requereixen aquests malalts els dies que 

són a l’hospital es multiplica i les infermeres no tenen temps de “recuperar”,  ja 

que tots els pacients  que han d’atendre estan en fase aguda. I l’Administració,  

per contra redueix plantilla (no fa substitucions quan cal etc. ), i produeix una 

sobrecàrrega de treball al professional,  que a part d’afectar la seva salut,  dificulta 

poder donar una assistència individualitzada i de qualitat� 

 

Sota el sistema liberal capitalista, l�Estat del Benestar pateix una gran crisi, i 

lògicament dintre d'aquesta crisi es troben els serveis,  i per tant la sanitat.  

Un col·lectiu d�aquesta sanitat és la infermeria, i sense poder, segons Alberdi,  

Rosamaria (1995:15) “és el col·lectiu més  silencios socialment,  més conformat 

col·lectivament, i de menys incidència en les decisions polítiques,  de gestió i 

econòmiques”.  

 

L'any 1999, costa trobar treball d'infermera: hi ha dues generacions d'infermeres 

sortides de les escoles que no han pogut trobar ni una substitució hospitalària.  

Segons Núria Rosell, del Sindicat d�Infermeria SATSE “els contractes diaris,  

inestables i precaris hi són sovint en aquesta professió, i per tant cada vegada hi 

ha menys contractes fixos, això produeix pèrdua de motivació, frustració personal, 

equips inestables...per altra banda les empreses s’ajusten més als pressupostos i 

si un dia no cobreixen (una plaça) no passa res,  això incrementa l’estrès (en les 
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infermeres que ja treballen), i es “cremen” abans”56.  Recordem,   a més,  que els 

sous són baixos pel treball dur que es fa, amb horaris que abasten les 24h diàries.  

 

És per tant difícil, davant d'aquesta situació, que la nova infermera implanti la tota 

aquella formació nova de les escoles, o dels cursos posteriors, ans al contrari,  

per supervivència més que per comoditat, s'adapta a les situacions bones o 

dolentes que troba en els centres on aconsegueix treball.   

 

Garcia, I i altre (2001:542) en el seu estudi57diu �Los resultados muestran una 

actividad asistencial alejada de la metodología de trabajo específica de la 

profesión: el Proceso de Atención de enfermería. Los enfermeros siguen 

organizando el trabajo por tareas y, en su mayoría, no utilizan el diagnóstico 

enfermero ni trabajan con sus pacientes en base aun plan de cuidados” 

 

O allò que ens diu Crespo, S (1997:206) “En el caso de Enfermería existe un 

“atraso científico” considerable entre el ejercicio de la profesión y la aplicación de 

la investigació de Enfermeria en dicho ejercició�.  

 

Per tant, oblida amb facilitat moltes coses apreses i assoleix habilitats bones i 

dolentes,  així com actituds (no sempre bones) d'altres professionals més antics.    

Antonín, M i altre (1993:71) fan palès aquesta situació i diuen: “Es evidente que el 

trinomio formado por docente, estudiante y asistencial no sigue una mismas 

pautas a la hora de interralacionarse; de ahí que un mismo colectivo se comporte 

como si de hecho cada uno de los integrantes que lo forman fueran entes 

totalment autónomos.Naturalmente tanto la enfermería docente como la 

asistencial tienen unas características diferenciadas y unos marcos de referencia 

propios, pero aun así existe un espacio común que es el que el estudiante 

debería asumir com único”58 

                                                 
56 Veure la síndroma de Burnout.  
57 García, I i Buendia, A (2001) Identidad e identificación de la Enfermeria. REVISTA ROL DE 
ENFERMERIA 2001; 24 (7-8) 539-545. Edicions Rol. Barcelona.  
58 Recordo que Montserrat Antonín és professora de Metodologia i Montserrat Tarrech (l’altra signant) és 
professora de Sault Pública en l’EUI Gimbernat. Santa Coloma de Gramanet.  Barcelona 
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Però el que és pitjor per a la nova infermera,  per la seva situació de penúria,  és 

que  difícilment es rebela davant de situacions d'injustícia laboral i humana,  o 

vexació personal. 

 

Com per exemple exposa Pinto,  R (2002): “És una evidència que l’assetjament 

laboral (mobbing, de l’anglès “mob”:xusma, i “to mob”: assetjar) s’estén 

socialment al mateix ritme de la precarització dels contractes de treball. Com més 

desprotegit està el treballador en front  de l’empresa o de l’administració,  més 

freqüents són els casos de vexació,  ja que els principis del rendiment i l’eficàcia 

poden actuar, en mans de dirigents sense escrúpols, com a pretextos que 

encobreixen antipaties i ressentiments que no tenen cap relació directa amb la 

feina”.  

 

Pot arribar a tenir contractes tant curts (fins i tot d'hores) sense que les empreses 

sanitàries valorin el traumatisme que aquesta situació de canvi pot ocasionar en 

l'usuari i no es pregunta si aquest recanvi humà serà o no un bon professional,  o 

si la seva motivació i actitud serà  positiva per al centre.  Els hospitals i clíniques  

s'aprofiten d'aquesta situació difícil; en general importa poc la qualitat,  importa 

més que surtin les estadístiques sanitàries econòmiques  mensuals.  

 

També aquesta qüestió és denunciada per Garcia,  I i altre (2001:542)59�El tipo de 

cuidados que se dan en muchas instituciones públicas y privadas contribuye a 

perpetuar patrones de conducta desfasados e insatisfactorios tanto para el 

profesional como para el usuario”.  

 

Un altre punt que voldria comentar i que repercuteix en tota la feina de la 

Infermera, en general, és la seva imatge. Segons Núria Rosell,  Secretaria de 

Comunicacions i Relacions del Sindicat  d�Infermeria SATSE de Catalunya,   “cal 

fer un canvi social de percepció i de coneixement de l’imatge de la Infermera,  per 

això, el propi professional ha de fer una tasca de creure's, d’augment d’autotomia,  
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donar a conèixer i fer entendre a la població que és l’aportació específica de la 

professió, i després ha de ser ajudat per l’Administració, empreses Sanitàries,  

Col·legts professionals, sindicats etc. Podent d’aquesta manera que la població 

demaní allò que és inherent a una professió i allò que és inherent a una altra 

professió. I que les Empreses Sanitàries i l’Administració valorin el cost i utilitat 

dels serveis de la Infermera, i el cost eficàcia, és a dir que produeixen els resultats 

desitjats, que  els compri la Sanitat Pública i que la població ens els demani” 

A nivell social la Infermera se la codifica amb un vestuari, fent activitats 

d'hosteleria i amb un rol sexual excessiu. Aquesta imatge està molt enfortida en 

els mitjans de comunicació com són la televisió i el cinema. En general quan 

l�usuari veu en un centre sanitari una dona amb uniforme pera ell és una 

infermera (no establim distinció entre altres estaments femenins) i quan veu un 

home,  és un metge; això no li permet diferenciar l�atenció rebuda en els diferents 

nivells de qualitat60. 

 

A la Infermera se li adjudiquen qualificatius equivocats, val a dir que usa 

correctment, un llenguatge o bé tecnificat o massa lliure socialment. Per altra 

banda, per al públic, en general, la infermera està molt propera i per tant a l�abast 

en qualsevulla situació i hora,  ni que sigui familiar com en el context social on viu,  

i a més se li demana opinió i serveis de tot tipus,  pensant que sap de tot,  

intentant per la seva part, i de la millor manera,  enfortir i consolar quan calgui,  o 

interpretar una  analítica  que ha fet fer el metge el dia anterior.També se la veu 

com  sacrificada en pro de la �vocació� i és molt corrent sentir �jo aquesta feina no 

la podria fer,  Sra�.  

El que sí que és clar és que ser Infermera és una opció que una vegada presa,  

rarament s�abandona (encara que s�hi deixi de treballar). Sovint se la veu com un 

minimetge que té la feina d�interpretar les ordres que li donen,  sense criteri ni 

discrepància,  sense adonar-se que com diu Alberdi,  R (1995:15) “la asistencia 

no puede centrarse solamente en la calidad técnica sino que deber girar en torno 

                                                                                                                                                    
59 García, I i Buendia, A (2001) Identidad e identificación de la Enfermeria. REVISTA ROL DE 
ENFERMERIA 2001; 24 (7-8) 539-545. Edicions Rol . Barcelona 
60 Veure en el capitol II la cita Sebastià.  
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a los siguientes tres grandes ejes: la humanización, el trato y la atención 

individualizada y la participación”.   

La idea que la infermera és un petit metge no sols la té el públic en general,  sinó 

també alguns altres col·lectius, Garcia,  I i altre (2001:542) recolzen aquesta tesi 

“la imagen que ofrece Enfermeria de su propia cartera de servicios tanto en 

instituciones públicas como de forma acentuada en la práctica privada,  se centra 

en líneas generales en cuidados de tratamiento ( inyectables,  curas,  toma de 

tensión...)esta cartera de servicios que ofrece el enfermero la acompaña en 

muchos casos de una identifación incorrecta (A. T. S.  o practicante) que refuerza 

la errada imagen que tiene la sociedat de nosotros como profesión”.  

 

Així doncs rarament se la considera una professional que complimenta les 

premises donades com a definidores 61;de la professió62 segons  Max Weber a 

principis d�aquest segle: Fa una feina universal adreçada a tothom sense cap 

restricció de color o creença o sexe.  Fa una feina específica que no està a l�abast 

de tothom. No treballa en funció dels diners rebuts,  encara que se la retribueixi 

amb un sou.  

 

Segons un estudi fet per Martinez, J R(2000:7) sobre el que opinava la societat de 

la Infermeria, (ho fa per medi d�un qüestionari en una mostra aleatoria de 195 

enqüestes) en les seves conclusions, al meu criteri que sintetitza molt bé la 

situació, diu:” La profesión de enfermeria no es reconocida como tal por una parte 

importante de la población. La sociedad tiene una gran confusión a la hora de 

reconocer a los profesionales de enfermeria, dada la gran cantidad de 

denominacion que estos reciben y,  por otra parte, dependiendo de éstas y del 

género empleado (enfermero/a se les atribuyen funciones diferentes, lo que 

conduce a que e tenga una idea de Enfermería más como una amalgama de 

diferentes profesionales que como un colectivo definido.  

Se sigue considerando a la Enfermería como una derivación de la profesion 

médica,  pensando la población que debe girar cualquier decisión altededor de su 

                                                 
61 Veure en el capítol I la cita de l’Asociació de la Enfermeria Docente 
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figura, lo que induce a que no se perciba una actividad independiente y con 

sufiente autonomía.  

A pesar de que una gran mayoría de la población percibe una  mejor preparación 

de los profesionales de Enfermeria, ésta no se asocia al nivel de estudios que 

actuamente tiene, manteniéndose aún creencias sobre el carácter puramente 

vocacional.  

La Enfermeria es reconocida com una profesión cualitativamente importante 

dentro del sistema Sanitario. Teniendo la mayoria de la población buena opinion 

de ella.  

Enfermeria està en deuda con la sociedad, que le reclama mayor información  de 

y sobre sus profesionales, lo que justifica el desconocimiento de la población 

sobre nuestra situacion actual.  

Enfermería deberia prestar mayor atención sobre la población más joven,  sobre 

todo a nivel de la Comunidad en Atención Primaria, por ser este sector de la 

población quién peor imagen e información tiene de ella, debido posiblemente,  al 

poco uso que hacen de los sevicios sanitarios,  lo que provoca que se tenga una 

imagen esteriotipada de sus profesionales que no es otra que la que 

constantemente es divulgada por los diferentes medios de comunicación.  Por el 

contrario,  los grupos de población de mayor edad tienen,  paradójicamente,  una 

mejor imagen,  al utilizar con mayor frecuencia los sevicios sanitarios y,  por tanto,  

tener un mayor contacto con los profesionales de enfermería y su realidad 

profesional�.  

                                                                                                                                                    
62 Veure capítol I  
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Capítol II: Situació actual de la Infermera Quirúrgica.  
 

En el Capítol I, he parlat de la problemàtica de la Infermera, i per tant de tot allò 

que succeeix en la Infermera generalista,  ara he de parlar del segment a que es 

dirigeix aquest treball que és la Infermera Quirúrgica i que com el col·lectiu 

anterior té les mateixes problemàtiques,  però a més,  cal que hi afegeixi algunes 

més conseqüents de les seves característiques  i situacións diferents.  

En primer lloc la formació d�especialització no és iguals per a totes ni en qualitat ni 

en quantitat (ho explicaré al Capítol III), i fins i tot hi ha qui no té cap tipus de 

formació especialitzada,  pot ser una infermera generalista solament.  

En segon lloc, les motivacions d�estar fent aquesta feina són diferents, fins i tot les 

altres Infermeres desconeixen el que fan les seves col·legues de quiròfan, i 

aquestes, en la seva  confusió fan ben poc, o gens perquè les coneguin, molt 

sovint,  aillades en el seu hàbitat.  Donen una imatge de distants,  de treballar poc 

i de ser elitistes i tecnificades. I es dóna el cas, que les seves companyes,  si 

poden, volen assolir un lloc a quiròfan perquè, creuen que s�hi treballa més 

tranquil·lament, amb un cert prestigi i que en facilitat es tenen festius lliures i 

vacances al temps desitjat. Per tant no tothom que es a quiròfan,  (ja no el 
Procés Perioperatiu que és una situació diferent),  està motivat,  fins i tot hi ha 

la paradoxa que es vol aquest lloc per deshumanitzar el malalt,  fent-lo a  bocins,  

i d�aquesta manera no patir tant (i fugir del que es coneix com la símdrome de 

burnout); enormement incongruent ja que s�ha �triat�una feina que en absolut 

s�enganya sobre quin és el seu objectiu.  

El desgast personal, en la seva comparació no és ni millor ni pitjor que en les  

altres infermeres, és diferent pel tipus de treball que es fa,  es tracta d�un col·lectiu 

amb mals d�esquena, sobretot vertebres cervicals i lumbars (degut a posicions 

anòmales i forçades) i amb potencials al·lèrgies al làtex i altres productes, i que 

s�enfronta amb perills pel servei d'altres, com són l�òxid d�etilè (un esterilitzador) 

amb un risc, en última instancia,  cancerigen així com també a les radiacions de 

RX (Roengen), o a altres productes químics com són els gasos anestesics, com 



 
 

 107

són l�óxit nitrós, isoflurano etc. (productors d�anomalies en la persona), això com 

d�altres físics,  com a la temperatura i aire condicionat que sempre ha d�estar en 

uns estàndards establerts per no produïr més colònies de microorganismes,  i 

prevenir la infecció operatoria (això vol dir amb una relativa humitat i fred)63.  

Èssent una constant, com a grup de risc el constant contacte amb fluïds com 

sang,  orina,  etc, que produeixen malalties com HIV, hepatitis etc.  

Però a més repercuteixen en ella les pressions multidisciplinars fetes en petits 

espais de poca mobilitat, i sovint claustrofòbics que repercuteixen en la seva salut 

psicològica i mental64 i totes aquelles situacions viscudes en torn al pacient i en 

l�equip,  així com el seu treball transoperatori, no el Procés perioperatiu,  que es 

porta a terme en un context  poc agradable i poc alegre (en general) com és 

l�Àrea Quirúrgica.  

A més de totes les variants i situacions que he explicat i que explicaré, les 

llacunes legals, fan que es valori la seva feina com un conjunt d�activitats més o 

menys tecnificades amb poc valor professional i que se suposa moltes d�elles són 

delegades, que necessiten poca reflexió i criteri, a més en molts centres sanitaris,  

no se�n fa cap (o mínim) registre per tant no hi ha demostració escrita ni 

diferenciada de les activitats ni de la seva vàlua, i encara menys de tot un pla 

d�atenció, això té una conseqüència fàcil de preveure, en molts centres sanitaris, 

substitueixen infermeres de l�àrea quirúrgica per auxiliars, les quals són molt més 

fàcils de reconduir i per altra banda també resulta molt menys costos el seu sou.  

 

                                                 
63 Una de les conclusions que surten d’un treball sobre la síndrome de Burn-out de Martorell,  M (2000:20) 
indican que un 86% d’infermeres quirúrgiques que treballen en vuit unitats quirúrgiques de l’Hospital de 
l’Esperança de Barcelona, consideran que les condicions climatiques són poc confortables en l’àrea 
quirúrgica.  
64 Noticia de la revista a Enfermeria Actualidad (2000:16) “Entre abril de 1999 y enero de 2000,  
investigadores de la Universidad de Columbia estudiaron a 1. 779 mujeres que dieron a luz tras recibir 
anestesia epidural o ser somedidas a una cesária, a las que preguntaron si trabajaban com enfermeras,  
dentistas o médicos”.”de las 51 enfermeras incluidas en el estudio un 25% padeció esta incidencia (la 
necessidad de sustituir el catéter de la epidural por un fallo en la anestesia). Según los autores ,  es posible 
que las enfermeras sean mas propensas a sufrir complicaciones debido a que están más familiarizadas com 
estos procedimientos,  por lo que podrian tener mayores expectativas. Estas profesionales resultaron tambièn 
las más propensas a sentir dolor a lo largo del parto. En comparación a las enfermeras,  sólo un 14% de las 
médicos y un 20% de las dentistas decian haber sufrido complicaciones.Incluso entre el grupo de mujeres 
que sólo recibieron la epidural, un procedimento mucho menos complejo, las enfermeras seguian teniendo 
una incidencia mas elevada de complicaciones”.  
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Un factor d�incidència important en la situació professional de la infermera 

quirúrgica  és que constantment està treballant de forma interdiciplinar,  com totes 

les altres infermeres, però en el seu cas, aquest col·lectiu té unes característiques 

molt acusades que repercuteixen en l�ambient anímic i laboral de tots els seus 

components, cal, doncs que parlem del que es coneix per Equip Quirúrgic.  

 

Diu Kérouak, S (1994. 39) referint-se a les relacions amb altres disciplines 

�Trabajar juntos significa que la enfermera y los profesionales de otras disciplinas 

se comprometen a  alcanzar los objetivos de cuidados de salud ejerciendo su 

autonomía profesional,  y ello,  reconociendo su interdependencia”.  

 

En explicar aquest grup de treball es  podran entendre algunes de les situacions 

socials, legals i psicològiques que viu la Infermera Quirúrgica; he de definir i 

explicar en quin grup humà s�interrelaciona la seva activitat, ja que la seva  

influència és important; em refereixo en aquest capítol a l'equip quirúrgic.  

La segona meitat del segle XIX és l'època heroica en què els cirurgians són grans 

experts, grans hàbils i en general  poc humans. Amb un gran poder social.  No tan 

sols tenen el poder sobre les vides dels pacients, que submisament es posen a 

les seves mans, sinó, que  també el tenen, sobre tot aquell que hi treballa o vol 

ser com ell (el cas dels ajudants, futurs cirurgians). Així doncs, la relació amb 

altres professionals, cobreix tot un ventall de possibilitats: pot ser d'amor 

(veneració) odi, manipulació submissió, tirania, de vegades de conducta correcta i 

molt rarament el tracte és de professional a professional.  

En la primera meitat de segle aquesta conducta a casa nostra era la corrent, poc 

a poc van desapareixent els metges heroics,  ja no cal que es corri a intervenir, la 

rapidesa i precisió a la vegada, que fins aleshores és qualitat molt preuada en un 

cirurgià, ja no són imprescindibles. L'anestèsia ha donat la possibilitat de poder 

operar sense la temença del temps i del dolor, el factor temps ara és més el seu 

amic que no pas el seu enemic; no cal fer acrobàcies, 65 cal ser expert 

                                                 
65 Jo encara he vist intentar aconseguir records de temps en l’extirpació de l’apendicitis en diferents pacients,  
fent-ho en 7’...   
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Fins aquest moment es parlà de l'expert o del savi, i sols un, aquell que porta a 

terme la intervenció quirúrgica, paper molt clar en el segle passat molt lligat a la 

figura que he parlat més amunt, de cirurgià que amb pocs recursos i amb bastant 

audàcia portava a terme l�acte quirúrgic. De mica en mica, a mida que aquesta 

figura queda difuminada, perquè, la societat ho exigeix, hi va sortint una altra 

figura que és l'equip quirúrgic, com a grup de persones que porten a terme  tot 

aquest procés. Durant un temps, anys 60 i 70, les dues figures (metges heroics i 

equip quirúrgic) s'han trobat de forma juxtaposada,  amb més o menys força,  en 

funció de la personalitat de les figures i en funció dels centres; això queda més 

marcat els centres privats que els públics. I encara, avui dia queda un cert 

referent d'aquests tipus de figures en cirurgians "il·lustres" com poden ser Gil 

Vernet, Barraquer, Dexeus etc. on, de manera distorsionada,  compta  més el 

nom que no pas tot l'equip que hi ha al darrera.  

També cal dir que un dels factors que ha fet que és passés d'una figura a una 

altra,  ha estat una nova especialitat mèdica la qual just té un segle (a casa nostra 

a partir dels anys 40), que és l'anestesiologia. I que fa que  un col·lectiu de 

metges  s'especialitzi en aquesta possibilitat de la medicina, abans portada a 

terme  per aquell que es deia practicant.  

Als anestesiòlegs els ha calgut omplir aquesta posició, sobretot de prestigi en 

front del cirurgià, i, de vegades, desplaçant certa agressivitat sobre la infermera 

de forma equivocada en parlaré més avall, quan parlem de la seva particularitat  

psicològica.  

 

2.1 L�Equip Quirúrgic: vist cronològicament, legalment i sociològicament  

 

És important, ara que definim allò que és l'equip quirúrgic de forma social,  

psicològica i legal, i per què la vida professional de la Infermera Quirúrgica es 

porta a terme en intima relació amb aquest col·lectiu. Per definició l'Equip 

Quirúrgic és un grup de persones que per la situació en què es troben tenen una 

relació especial amb l�usuari,  una bona definició d�aquest grup ens la dóna : 
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Atkinson (1994. 16) quan diu "El equipo al cuidado de la salud incluye a todo el 

personal que se relaciona con el paciente, tanto el que tiene contacto directo 

como el que por su servicio es esencial y contribuye de manera indirecta con la 

atención (...) Este grupo humano trabaja con el objeto de lograr los máximos 

beneficios para el paciente,  a cada instante".  

 
Des del punt de vista Sociològic,  a Catalunya  i a l'Estat, l�equip quirúrgic és un 

grup de persones, amb diferents nivells formatius, que  durant molts anys ha estat 

compost majorment per homes, i que en el dia d'avui és un terreny conquerit per 

dones,  matís al qual per la seva rellevància,  també faré referència.  

 

Del tret sexe cal explicar algunes característiques, amb l�ajuda de Dominguez, C 

(1990:73) per entendre millor la situció que vull descriure,  diu: “ En la sociedad 

existe todavia con mayor o menor fuerza los estereotipos sobre ambos sexos.  El 

estereotipo masculino incluye característica como: ambición, competividad,  

agresividad,  dominación,  racionalidad y objetividad.  Mientras que el estereotipo 

femenino se le asocian sumisión,  pasividad,  dependència, cuidado a los demàs,  

emotividad, subjetividad. Es evidente que se ha avanzado mucho en la 

consideración igualitaria de los sexos,  pero las diferencias en las oportunidades 

de formación, empleo, remuneración y funciones, descriminan todavia a la 

mujer”66. 

 

Aquest grup està format per universitaris de grau superior (metges,  cirurgians i 

anestesiòlegs) i  un col·lectiu d'universitaris de grau mig,  (infermeres,  que ara ja 

poden ser llicenciades) a més de tot aquell personal subaltern (sanitaris,  

netejadores) i tots aquells serveis que treballen fora del context  pel mateix 

objectiu (anatomia patològica,  hemodinàmica,  manteniment etc).  

 
Des de la vessant  Legal a Catalunya i a l'Estat, de la seva situació ja se�n parla 

en aquelles normatives que parlen de  les funcions del ATS (recorden estudis 

                                                 
66 Veure pàgines anteriors 
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previs al Diplomat d'Infermeria). El 17 de novembre 1960, nº.  2319/60 Ministeri 

de Governació. "Los Ayudantes Técnicos Sanitarios serán habilitados para 

realizar las siguientes funciones.(...)Auxiliar al personal médico en las 

intervenciones de cirugia general y de las distintas especialidades".   

 

l5 desembre 1976 Ordenança Laboral per establiments sanitaris,  Butlletí General 

de l'Estat,  2. 4 "ATS,  Enfermeras,  Practicantes y Matronas. - Son aquellos que,  

estando en posesión de título correspondiente, realizan, funciones en los 

denominados Servicios Especiales (...)Quirofano 

També es comencen a diferenciar les infermeres de les auxiliars en aquest camp,  

7 de maig 1963 ordre del Ministeri de Governació. "Bolletí Oficial 25.  Sobre els 

Auxiliars de Clínica "Queda prohibido que los Auxiliares de Clínica la realización 

de los cometidos siguientes: (... ) e) Ayudar al personal médico en la ejecución de 

interveniones quirúrgicas.(...)5º Quedan obligados los Directores - 

Administradores o Gerentes de Hospitales y Sanatorios al más exacto 

cumplimiento de esta disposición, velando porque las Auxiliares de Clinica no 

contravengan los preceptos vigentes sobre actuación e intrusismo profesional".  

 

El gran problema és que l'equip quirúrgic a l'Estat Espanyol i a Catalunya està 

contemplat d�una  manera que indueix a error,  ja que es confon equip quirúrgic 
en totalitat,  amb  aquell equip que es troba just en el camp estèril,  aquesta 

confusió dóna la possibilitat què algunes institucions i clíniques estiguin oferint i 

donin cures i atencions portats a terme per persones no qualificades,  produint-se 

l�intrusisme 67laboral més flagrant.  Núria Rosell,  de sindicat d�Infermeria SATSE,  

diu tot comentant aquesta situació: “No està regulat, no està legalitzat,  no hi ha ni 

decrets ni lleis, a més hi ha por de fer-ho,  per la temença d’encotillar les 

activitats, caldria un debat a nivell estatal” i jo afegiria que,  a més,  és un personal 

que té un sou baix i disposa de menys coneixements i és per tant, més 

manipulable. Aquesta situació està donant la possibilitat de risc d'error en molts 

                                                 
 67 “Hay que considerar que el concepto de intrusismo profesional recogido lo es con carácter amplio,  en el 
sentido de “ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada” extret d l’”Informes Intrusismo 
Profesional”:< http://www. ocent. org/file:///A!/Intrusismoprof.  htm> (Consulta: 20 de maig 2000) 
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centres sanitaris de l�Estat i Catalunya, de forma impune,  i  no es coneix fins que 

es produeix el citat error; si ens hi anem fixant,  ens adonem que les normatives  

es van reproduint  sense modificació,  i amb el mateix criteri.  I l'última normativa 

és l'any 1991 i continua sense canviar 

 

Veiem-ho: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya-n·325-4 maig 1983"Cada 

equip quirúrgic ha de disposar, a més a més del cirurgià corresponent, d'un metge 

ajudant/a totes les intervencions quirúrgiques amb anestesia general, es requereix 

la presència d'un anestesista metge titulat,  així com d'un instrumentista, titulat 

ATS o Diplomat d'Infermeria".  

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya-nº362-9 setembre 1983. 14 Bloc 

quirúrgic i cirurgia "14. 4 Cada equip quirúrgic ha de disposar,  a més a més del 

cirurgià corresponent, d'un metge ajudant. En totes les intervencions quirúrgiques 

amb anestèsia general,  es requereix la presència d'un anestesista metge titulat,  

així com d'un instrumentista,  titulat ATS o diplomat d’Infermeria”.  

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1477-7. 8. 1991. "17.12 Cada 

equip quirúrgic haurà de disposar del cirurgià corresponent,  d'un metge ajudant,  

d'un anestesista i d'un ATS/DI".  

 
El 8 de novembre surt el Real Decret 1231/200168 on s�aproven �Los Estatutos 

Generales de la Organización Colegial de la Enfermeria de España,  del Consejo 

General y de Ordenación de la actividad professional de enfermeria� a on diu 

(Aricle 10) dintre dels deures del col·legiats “ Denunciar al Colegio todo acto de 

intrusismo que se produzca en la provincia i llegue a su conocimiento”  és molt 

difícil que la infermera/er amb una situació precaria  i inestable de treball,  dinuncii 

qualsevulga situació anòmala, que li pot ocasionar quedar-se a l�atur, sinó està 

protegida per cap autoritat de forma clara.  

 

                                                 
68 BOE núm 269. 
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 Un altre factor molt important de l�equip quirúrgic és el seu desenvolupament 

anímic,  que incideix en les seves relacions: 

 

Teixidor,  M (1996:15)es fa ressò d�aquesta circunstàcia i fa èmfasi en la labor de 

la responsabiltitat que tenen els comanaments en les relacions dels equips 

interdiciplinars i diu:”Los mandos han de velar, además, por el desarrollo de las 

relaciones profesionales entre los miembros del equipo inerdisciplinar,  el equipo 

médico y el equipo de dirección basadas en la confianza mutua,  el respeto y la 

comprensión del papel de cada cual.  Sin todo ello, es difícil garantizar una visión 

compartida con la que hacer frente a las necesidades de salud del usuario y 

alcanzar un buen clima de trabajo donde impere la cultura de la 

corresponsabilidad y la de la colaboración” 

 

Així doncs per la seva gran importància  és convenient que en parli  ja  què 

repercuteix en dinàmica i a vegades en l�essencia de l�activitat assistencial.  

L�equip és un gestor de situacions,  emociones i punts de vista diferents en funció 

de la gent que el forma,  que es produeixen durant les interrelacions  adreçades a 

la tasca encomanada i que  fan que es creïn motius de conflicte.  

 

Kerouac,  S (1996:92) en el seu llibre �El pensamiento enfermero� el descriu molt 

bé aquest context “Compartir una responsabilidad con otros significa 

“intercambiar” a lo largo de un proceso de decisión y trabajar juntos con objeto de 

ofrecer cuidados de salud que responden a las necessidades de una población.  

En este momento cuando las divergencias pueden surgir”...”Gillon (1986)” los 

objetivos morales de los enfermeros y los medicos son los mismos,  però los 

angulos desde los cuales los consideran son diferentes”...”Para el medico, la 

experiencia está guiada por la importancia de lo que esta en juego - la vida 

humana- el impacto de su intervencion y la amplitud de su responsabilidad. Para 

la enfermera,  la experiéncia está orientada hacia la persona i la integridad de su 

vida (Wolf 1989)”.  
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Intentaré explicar-lo mitjançant  perspectives diferents: 

En primer lloc, en aquests col·lectius es troben nivells diferents d�estudis 

acadèmics de la Sanitat, hi ha els cirurgians, (o les cirurgianes), els anestesiòlegs 

(i les anestesiòlogues) les infermeres (o els infermers) i de vegades auxiliars (la 

qual cosa és reprovable sí, estan fent activitats d�infermeres no delegades,  

recordem que això passa a l�àrea quirúrgica).  

 

Creus, M (2002:18) diu fent referència a aquest col·lectiu: �otra de las grandes 

asignaturas pendientes es la relación con las auxiliares de enfermería: la 

indefinición de sus funciones tiene todas las caraterísticas para derivar hacía el 

conflicto”.  

 

Els cirurgians tenen més de dos mil anys d'història a la nostra societat i, per tant,  

tenen un poder social i psicològic molt reconegut que n�ha fet una figura mítica,  

que encara avui dia els mitjans de comunicació s�encarreguen de corroborar: i fer-

ne mig déu mig home. Els anestesiòlegs,  amb un nivell d�estudis,  igual que els 

cirurgians,  però,   que encara no tenen  cent anys d�història com a tals,  no tenen 

el mateix estatus professional i per tant és possible que,  de tant en tant,  el 

reivindiquin; això no ho fan pas tant envers els cirurgians,  que el tenen   molt 

consolidat i per tant bastant inamovible,  sinó (de forma equivocada pels seus fins,  

però en part buscant un distanciament)  envers aquell col·lectiu més dèbil que és 

la infermeria, amb la qual cosa es creen tensions afegides en la seva relació,  que 

per altra banda ha d�ésser constant, en aquesta situació poden passar coses com 

la següent, que dóna una barreja de sentiments de ridícul i vexació: Jo, en buscar 

la infermera que estava col·laborant amb l�anestesiòleg en l�acte anestèsic a un 

malalt, vaig preguntar �donde està la (enfermera) de anestesia? contestà 

l�anestesiòleg� la verdadera anestesia està aquí�... (SIC). Emfasitzant,  sota el seu 

criteri, qui feia l�acció important i seriosa en el malalt, i menystingué les que feia la 

infermera. Així doncs l�anestesiòleg, com que és un membre important de l�equip, 

amb aquestes actituds sovint produeix un enrariment en la relació diària.  
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Un altre fenomen que s�observa a l�Àrea Quirúrgica i del qual en són 

protagonistes algunes persones de quiròfan, ens el descriu a continuació 

Nicholson: 

 
Nicholson, J.  (1987:151) “Hay, con todo una trampa bastante conocida en la que 

caen las mujeres que se dedican con éxito a una profesión, al menos algunas de 

ellas. Se la conoce por el nombre de “síndrome de la Abeja Reina”. Habiendo 

triunfado en un mundo que en gran parte sigue siendo de hombres, la mujer 

puede sentirse bien dispuesta hacia el sistema y hacia sus colegas masculinos 

que normalmente son simpáticos,  y  llegar a identificarse con ellos en vez de con 

otras mujeres. A decir verdad, las “Abejas Reina” a veces sienten por las mujeres 

que tienen menos éxito que ellas un desprecio mayor que el de los hombres y 

pueden llegar a mostrarse francamente hostiles a la causa feminista, arguyendo 

que llegado a la cumbre, las mujeres que fracasan en el mismo empeño no 

pueden imputarle la culpa a nada mas que a su pròpia debilidad. Hasta és posible 

que conspiren con sus colegas masculinos para impedir que otras mujeres 

ocupen cargos importantes” 

 

Aquest fenomen entre les dones es dóna en moltes altres situacions del món 

laboral sanitari o no, i he estat dubtant d�exposar-lo aquí o en l�apartat de 

problemàtiques de la infermera69, finalment he decidit fer-ho aquí, per dues raons: 

perquè ha estat el lloc on per primera vegada vaig observar el problema, que 

desprès i havent-me recolzat en bibliografia, he observat en altres territoris i 

situacions. I en segon lloc, perquè en el cas de l�àrea quirúrgica és tant 

demostratiu que podria servir d�exemple en un manual que s�hi refereixi. 

Val a dir que en l�observació que he fet d�aquest fenomen en diferents Àrees 

Quirúrgiques de diferents Centres Sanitaris de l�Estat Espanyol la situació pot 

tenir matisos diferents i com factor que pot influir en el meu criteri és si el lloc 

pateix més o menys combativitat laboral o si el grup és més gran o petit o si està 

situat en un centre petit o gran.  

                                                 
69 1.2.  Problemàtica general de la Infermeria i la seva repercussió en la Infermera Quirúrgica 
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Encara que aquesta manifestació no té justificació ni fora ni dintre de l�equip 

quirúrgic,  si que té una certa explicació. Durant anys el quiròfan ha estat un lloc 

de metges homes, rarament hi era la metgessa,  ara,  des de fa uns quinze anys 

la dona ha irromput amb força en aquest àmbit,  fins el punt que,  molt sovint tots 

els components són dones. Acostumen a ocupar aquests llocs desprès d�una 

carrera tant per als nois com per a les noies,  llarga,  dura, molt tecnològica i poc 

humanística70, i molt memorística a curt termini, després  de passar un examen 

de selecció (MIR) que prima la competició i selecció. I per aconseguir l�especialitat 

desitjada els cal com els seus companys homes, fer de tres a cinc anys de 

resindentatge i competir. Com exemple cito un article publicat per Sebastià,  

Carmen, metgessa radiòleg, editat a La Vanguardia el dia 3 de maig de 2001 pag.  

25 “Durante la residencia o periodo de formación como especialistas, sin 

embargo, las médicos podran comprobar que sigue esperándose que el médico 

sea un hombre. Aunque parezca extraño, es muy habitual que el paciente se dirija 

la enfermero como “doctor” i, a ellas como “señoritas”. Del mismo modo, tras la 

realización de un examen médico completo, las médicos tendrán que oír: ¿Pero 

cuándo viene el doctor?, así como al pasar por urgencias,  escucharán el grito de: 

“Nena,  tráeme la cuña!”. Com es pot veure,  té una doble lluita: com a dona i com 

a metgessa.  La mateixa lluita la té la infermera des d�una altra perspectiva,  però 

en aquest segon cas,  el tracte més o menys pejoratiu no serà censurada ni per 

l�equip,  tot sovint,  ni per la societat,  71l�article segueix “Los problemas empiezan 

cuando la mujer obtiene el título de especialista y busca su primer trabajo.  

Problablemente, su primer contrato serà de médico adjunto de guardia, con 

contratos de 6 meses o un año para la realizació de 6 o 7 guardias de 17 o 24 

horas al mes. En muchos casos, estas guardias se suman al trabajo matinal no 

                                                 
70 En un estudi fet per Sarrias,  R (2000) en estudiants de tot tipus de gènere,  que porta el títol “Estudi de la 
implementació del pla d’estudis del 1993 de la llicenciatura de Medicina de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  Bellaterra ”, al fer l'estudi comparatiu entre la darrera promoció del pla antic i la primera del nou,  
amb l’objectiu de comparar els coneixements adquirits pels alumnes d’un o altre pla,  la recerca troba després 
de fer en aquests estudiants una prova d’elecció múltipla l’evidencia d’”un gran oblit dels coneixements.  
Després d’un curs acadèmic,  només una minoria d‘alumnes (inferior al 15%) superava un examen que 
presumptament era molt bàsic” “El resultat va ser idèntic en ambdues promocions,  fet que indicaria que els 
estudiants de l’actual currículum tindrien uns coneixements teòrics sobre les matèries estudiades similars 
als alumnes el pla antic” no sé quines variables poden incidir en aquests resultats però, aquest resultat,  per 
si,  esgarrifa si pensem que aquests han de ser els pròxims facultatius que atendran la salut de la societat.   
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remunerado, en el mismo servicio,  para ganar puntos en el caso de que aparezca 

alguna plaza de adjunto. Estos horarios, descontrolados,  dificultarán que forme 

una familia o que pueda cuidarla como desearía (también les ocurre a los 

hombres). Sin embargo, es frecuente que sus compañeros masculinos 

encuentren trabajo antes que ellas: para muchos gerentes y jefes de servicio,  el 

miedo a los meses de baja maternal pesan más que los méritos científicos y 

humanos demostrados durante la residencia”.  

En aquest article es recolza el meu argument que les metgesses han de competir 

sempre perquè algun dia puguin ocupar un lloc social i laboral. Això pot tenir unes 

conseqüències, que hom coneix com l’agressivitat horitzontal, amb un 

maltractament, envers a altres persones de l�equip,  i lògicament envers aquelles 

dones amb estatus inferior i el que és pitjor envers els pacients 72.   

Cal aclarir que l’agressivitat horitzontal no sols es troba entre aquest dos tipus de 

grups sinó que dintre de la sanitat és molt corrent, en tots els grups, situació 

curiosa, quan aquests tenen una feina,  d�aquelles que es coneixen com de servei 

per la societat, i per tant queda implícit que hom té qualitats tals com és el 

respecte als altres.   

 

Hamlin, L(1999:81) en la seva ponència sobre �Horizontal violence in the OR� feta 

en la Conferència Mundial sobre el Cuidado de pacientes de Cirurgia que es va 

portar a terme Hèlsinki,  Finlàndia,  defineix el que es coneix per la violència 

horitzontal com” una forma de agresión,  a menudo una exteriorización negativa 

de opresión. ¿Quièn está oprimido y por qué?. La enfermería a menudo funciona 

y es vista como subordinada,  trabajadoras de la salud de segunda clase,  a pesar 

de su superioridad numérica. Un autor, Millen (1989) cree que són las Cenicientas 

de los cuidados sanitarios,  el conflicto de las desigualdades entre el personal 

                                                                                                                                                    
71 Veure diferents referències en pàgines anteriors.  
72 Quan dic això,  vull dir que el menyspreu,  o la poca estima,  es pot demostrar amb coses tant subtils,  com 
són mirades o no mirades intencionades, tons de veu alta, o imperatives etc. Menyspreu per les normes 
d=asèpsia,  existents a quiròfan,  com portar nombrosos braçalets,  o el serrell fora  com si haguessin adquirit 
un estatus tant superior,  que fes que no es poguessin contagiar i per altra banda,  a vegades,  paradoxalment,  
es pot ser tan prim mirat en altres precaucions  sobre el contagi que poden caure en el ridícul o en la vexació 
d’alguns pacients. No són conscients que amb aquestes actituds,  poden ocasionar algun mal fins i tot als seus 
més propers,  perquè els seu serrells i braçalets són fons d’infecció que transporten fora de l’àmbit sanitari.  
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médico ( o administración) y el personal de enfermería,  y la continua dominación 

sobre enfermeria,  persiste.  A pesar de los cambios de rol de las mujeres en la 

sociedad, las enfermeras (preominantemente mujeres) han estado y aún están,  

aunque de forma menos extensa, sujetas a una opresión patriarcal” . 73 Defineix 

aquesta opressió com un control fet per les forces socials, com són: metges,  

administració masculina i fins i tot algunes supervisores, les quals tenen més 

poder, prestigi i estatus i poden arribar a explotar les infermeres amb menys 

poder.   

Més endavant l�autora relaciona la violència horitzontal en la relació del grup. �La 

violència horitzontal es descriu com un conflicte intern de grup i es manifesta tant 

de forma implícita com explícita,  no tant en forma d'hostilitat física com pel que fa 

a sabotatges, lluites internes, usurpacions i crítiques. La violència horitzontal 

sovint es troba entre les infermeres. Freqüentment s’explica de forma inadequada 

en termes de comportaments associats: amb dones que treballen plegades,  trets 

de personalitat,  ambició i falta de respecte mútuo. Rarament se la vincula amb la 

política del món de la infermeria i dels serveis sanitaris”. 74 

 

Aquesta infermera docent d�Australia (1999:82) cita a Freire (1970) i Fanon (1963) 

com a experts en el tema,  els quals descriuen que un grup subordinat o oprimit 

que ha internalitzat les �normes� de grup tendeix a creure que el fet de ser 

l�opressor porta al poder i al control.  Per conseqüència,  els oprimits que desitgen 

ser poderosos i intenten assimilar; aquells que han aconseguit tenir èxit,  es 

tornen �marginals� i acaben per no pertànya a cap dels dos grups. No obstant 

això,  se situen al costat del grup dominant per guanyar poder.  Com a �líders� 

dels grups sense poder, aquests marginals, per exemple les infermeres de 

                                                 
73 “horizontal violence is described as intergroup conflict and is manifested in both overt and  cover,  non-
physical hostility such as sabotage, infighting,  scapegoating,  and criticism.  Horizontal volence is frequently 
found amongst nurses. It is often explined incorrectly in terms of behaviors associated  with: women working 
together, personlity traits.  Ambition, and lack of respect for each other.  It is rarely linked to politics in 
nursing ang helth care”. Traducció feta per mi del document original 
70 Traducció extreta del nº9 de la revista de l’Asociación de la Enfermeria Quirúrgica, en l’article sobre 
Violència Horitzontal de la mateixa autora.   
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direcció i el personal de clínica veterana tendeixen a ser coactius i rígids,  i això 

ve potenciat per l�estructura jeràrquica de la infermeria.  

 

Des de la literatura existent i de la seva observació Hamlin,  L(1999:82) dóna  els 

diferents aspectes de la violència horitzontal: 

• “Devaluació mútua.  

• Desinterès/ falta d’interès en allò que tractem”.  

• Tactiques de desànim.  

• Auto-culpabilitat.  

• Ser boc expiatori.  

• Sabotatge 

• Desenvolupament de dependència i rigidesa en la iniciativa. ”75 

 

L�autora (1999:83) explica l�evidència de l�agressió horitzontal trobada en la 

literatura i cita a Hendin (1986) parlant d�un experiment universitari fet en el 

programa d�educació per infermeres fet a Alemanya, a on troba que la conducta 

dels administradors homes que governen dintre dels departaments de salut 

semblen fer las conductes opressius descrites en els models per Freire (1970) i 

Fanton (1963), i indica que aquests administradors desitgen mantenir l�estatus 

que vigila la infermera mentre treballa i s�oposa a qualsevulga cosa que faci 

possible fomentar la crítica en alguna cosa en infermeria, creu que el poder de 

partida de la qüestió es troba en el sistema de salut i en el seu sentit.  Afegeix que  

a la llarga, la no inversió en la infermeria fa que els programes universitaris 

s�abandonin.  

Hamlin, en la mateixa pàgina (1999. 83) parla de recerques sobre el tema i 

n�explica una recent a New South Wales,  en un projecte d�investigació recent 

dirigit pel NSW Health Department (1996) que l�objectiu era investigar la relació 

existent entre la quantitat d�abandonament i la violència horitzontal entre les 

                                                 
75 “Horizontal violence is manifestd in number of ways.  Within the literature and from my own research the 
lowing were noted: Devaluing each other and what we do.  Disiterest/lack of interest in what we are trying to 
achieve. SisPAUragement tactics. Self-blame. Scapegating. Sabotage. Development of dependence and 
stifling of initative”. Traducció feta per mi del text original 
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infermeres especialistes. En el citat estudi es donen raons com que moltes 

infermeres que se�n van de la infermeria, per la carència de facilitats per tenir cura 

dels nens,  d�un treball de model flexible,  tant com temps parcial i  participació en 

el treball, i el freqüent us de joves (que és més barat) i en referència a les 

infermeres quirúrgiques explica ”RNs (Infermera registered=infermeres 

quirúrgiques) nomenades per la direcció estan interessades en estalviar diners 

sense donar gaire importància a la càrrega que va en augment per les 

RN(infermera registered=infermeres quirúrgiques) sènior (veteranes).  És a dir 

que aquestes infermeres se senten subvalorades i veuen que han de treballar per 

infermeres supervisores que són rígides,  coercitives i inflexibles.  A més a més,  

hi ha la creença entre moltes infermeres de les que s’ha entrevistat que la direcció 

no ha reconegut les seves capacitats clíniques i que s’espera que les infermeres 

hagin de seguir uns cursos de docència regular de post-grau no obstant això,  

s’ha valorat poc des d’un punt de vista econòmic les capacitats assolides o els 

cursos portats a terme”. 76 

 

Destaca el l�article que l�abus verbal ajuda a l�abandonament de les infermeres 

(1999:15)77 � hay diferentes manifestaciones de abuso verbal,  especialmente por 

parte de médicos. Estos efectos machistas reflejan el conflicto de intergrupo. La 

consecuencia es que las enfermeras están abandonando la enfermeria”.  

També l�autora anomena altres investigacions com la portada a terma per Elaine 

Duffy (1995), una infermera titulada a Victoria, la qual l�observar tant els 

estudiants en educació clínica com les pràctiques de treball en els pavellons,  va 

trobar-se amb molts exemples de violència horitzontal. Per exemple, les 

estudiantes tot sovint no comptaven amb cap recolzament i les infermeres 

                                                 
76 “New South Wales, a recent research project conucte by the NSW Health Ddepatment (1996),  an 
undertaden to investigate the rising vacncy rate in specialty nursing porvided evidence of horizontal 
violence.  The reasons many nurses were lwaving nursing related to lack of child care facilities,  lack of 
flexibel working patterns,  such as part-time and job share,  and the frequent use of junior (that is cheaper). 
RNs appointed by management keen to save money with little thought for the increasing burden on senior 
RNs.  That is,  these nurses fet devalued i that they worked for rigid, coercive, ahg inflexible nurse managers,  
Further, there was a belief among many nurses interviewed that management did not recognize their clinical 
skills and there was an expectation that nurses woud undertade regular post-graduate education.  However,  
tjere was little recognition financially for skills gine or PAUrses completed”-Traducció feta per mi del text 
originala.  
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qualificades constantment tenien picabaralles i rivalitzaven entre elles. Posa altres 

exemples com aquell que ens oferix Anne Oakley (1984),  interessant-se per la 

situació de les infermeres angleses, o G James (1987) amb les infermeres de 

New Zealand,  i finalment els treballs fets per Sue Jo Roberts (1983) i A J Ashley 

(1980) relatant les experiències sobre les infermeres americanes.  

 

Dintre de la recerca bibliografia he trobat un article de Gjerberg,  E (2000:201) 

sobre un treball de recerca portat a terme al Departament de Sociologia de la 

Universitat d'Oslo,  Noruega, publicat en la revista Social Science and Medicine,  

sota el nom de �La relació metge infermera: com és de fàcil que hi hagi 

cooperació entre metgessa i infermera?�78. que arriba a les següents conclusions. 

: “és versemblant que controvèrsies pel que fa a la relació doctor-infermera puguin 

ser interpretades com un reflex dels canvis estructurals tant en relació amb la 

societat en general i en el sistema de la sanitat en concret. La convergència 

d’estatus entre les dues ocupacions combinat amb una presa de consciència en 

augment e les diferències de sexe pot aportar un increment de susceptibilitat en la 

interacció. Les infermeres poden voler resistir la tradicional actitud dels metges i 

aquest potser creuen que les infermeres esdevenen una mica impertinents.   

Això pot fer que es produeixin actituds diferencials en tractar-se de metgesses i es 

pot contemplar des d’una nova perspectiva quan es produeixen controvèrsies i 

dilemes en entrar nou personal de categoria en llocs important (Hughes, 1945).  

La complexitat de característiques auxiliars que es pot esperar de la incumbència 

de posicions específiques no desapareix automàticament en entrar personal un 

de categoria. No obstant això, l’experiència de metgesses pot explicar-se en 

termes de canvis d’actitud en el vincle tradicionalment fort entre professionals en 

el terreny laboral mèdic. Tradicionalment el metges (homes) han tingut i tenen la 

màxima autoritat i la jerarquia laboral,  perquè el gènere significa relació de poder 

i estatus “ el gènere és un recurs natural entre altres, emprat en la interacció 

diària,  disponible en metàfora en la creació de disposicions d’organització i 

institució” (Davies 1996 pag.  663). Que les infermeres repliquin a un metge es pot 

                                                                                                                                                    
77 Traducció feta per la revista de l’AEEQ.  Nº9,  sobre el mateix article.  
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considerar més o menys conscientment com a més arriscat si el metge és un 

home. El treball de servei normalment considerat per les infermeres pot camuflar-

se com a gests personals en una atmosfera de flirteig en la qual els metges 

(homes) i les infermeres (dones) conformen mútuament la identitat del gènere”. 79 

L�autora de l�article sobre la violència horitzontal,  Lois Hamlin el va escriure  l�any 

1999,  la qual cosa ens indica que les que les expectatives que tenia Carmen 

Dominguez (1990:73) sobre la millora de la situació  de les infermeres quan deia: 

“ Es de esperar que la situacion frecuentemente penalizada de la mujer con 

menor poder,  menor autonomia y menor responsabilidad irá dando lugar a 

nuevas formas de relaciones entre sexos,  entre profesionales y entre 

profesiones” en principi, està per veure si han canviat les formes, o es 

reprodueixen  les mateixes amb diferents matitzos de generació en generació de 

professionals, i si veritablement aquestes formes han variat  a  noves formes,  

caldrà veure si són o no  millors.  

 

He dit una mica més amunt que aquest tipus d�agressió es troba entre tots els 

col·lectius sanitaris, i tampoc escapa d�ella,  a l'inrevés,  per la proximitat en el lloc 

de treball,  un membre, que també es troba dintre de l�equip quirúrgic, és el que 

s�anomenen metges residents,  cal que en parli,  perquè,  en el dia d�avui la seva 

empremta deguda a la formació rebuda, repercuteix en l�equip quirúrgic,  de 

moltes diverses maneres a més de l�agressió horitzontal.  

                                                                                                                                                    
78 “The doctor-nurse relationsship: how easy is it to be a female doctor co-operating With a female nurse?·”  
79 “It is likely that recent controversies in the doctor-nurse relationships can be interpreted as reflections of 
structural changes both in the society at large and within the helth care system.  The status convergence 
between the two occupations combined with an increasing awareness of sex-roles may trigger an incrasing 
sensitivity in the interaction,  Nurses may want to resist doctors’ traditional ways of marking the boundaries 
and doctrs may feel nurses are getting “cheeky”. The fact that this status-convergence seems to have special 
consequences for female physicians,  experienced among other things as differenctial treatment,  can be 
viewed in light of the contradictions and dilemmas of status that take place when new categories of people 
enter estblished positions (Hughes,  1945). The complex of auxiliary charactéristics which are expected of 
the incumbents of specific positions,  do not disappear automaically when new categories of people enter the 
positions.  However,  the experiences of female physicians may also be explained as implications of ongoing 
changes in the traditional strong link between profession,  gender and powerful positions in the medical 
hierarchy,  beacuse gender signifies relations of power and status;”gender is one cultural resource among 
others,  utilised in daily interaction,  available as metaphor in the shaping of organisational and institutional 
arrangements” (Davies,  1996,  p.  6659.  For the nurses to consciously,  as more resky when the doctor is a 
man.  Service work,  ordinariy regarded by nurses as an effect of physicians´demarction strategies,  may be 
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Tot metge, home o dona, en l�actualitat per accedir a una plaça hospitalària,  i a 

un possible lloc laboral ha de presentar-se a l�examen MIR; si l�aprova podrà estar 

durant tres,  quatre o cinc anys en un hospital preparant una especialitat (que 

potser no sigui la que desitja), però que li donarà l�experiència i la titularitat 

necessària per accedir al mercat de treball.  

 

Pont,  E i altres (26:1996) En el seu estudi sobre la prova MIR,  diuen “La prova 

només mesura clarament els coneixements clínics del candidat i deixa de banda 

les habilitades i qualitats personals i no té gairebé en compte el paper educador i 

de gestió de recursos” 

 

Els metges residents reben una educació dirigida cap a la possibilitat d�aprovar el  

MIR, amb una gran càrrega tecnològica, que encara que necessària, pot donar 

una persona jova una desviació i seguretat falsa, i per altra banda la seva 

preparació té carències de caire humanista,  ja que no es té tan present ser metge 

de persones, com metge tecnològic. Això es tradueix en l�impacte que rep el nou 

resident  en entrar en la dinàmica de treball d�un hospital, perquè té molts 

coneixements, però no sap com respondrà davant el dolor, l�angoixa i el sofriment 

i les mancances d'altre tipus que no siguin biològiques  del que troba davant seu.  

 

Com a membres de la medicina no estan en disposició de donar respostes,  

segons en diu Duch, Ll (1999:399) “La total “secularització” de la medicina no 

sembla que es trobi en disposició de donar respostes a les necessitats físiques,  

psíquiques i espirituals de l’ésser humà”.  

 

Com a sentir de l�usuari sobre el tema, vull presentar part d�una carta al diari Avui 

(Jordi  Oliveras,  El Prat de Llobregat) editada el dia 3 de maig de l�any 2001 pag. 

5 “vam haver d’esperar sis hores abans de ser visitats després es van fer 

correctament les exploracions), sense rebre cap explicació per part dels serveis 

mèdics o cos d’infermeria. Vaig fer la reclamació corresponent, escrita i oral.  

                                                                                                                                                    
camouflaged as pesonal gestures in a fliirtatious atmosphere, in which male physicians an female nurses 
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Penso que –tot i acceptar les limitacions materials dels centres hospitalaris- es 

tracta d’un problema profund de tracte humà. Sembla que la malaltia que causa la 

visita no tingui relació amb la persona afectada, el malalt. No és excessiu 

demanar unes paraules informatives, una atenció mínima a la psicologia 

d’aquesta persona que va al centre amb una angoixa i preocupació lògiques i que 

se sent ignorada i desassistida. L’atenció al malalt té unes exigències no només 

materials sinó també personals, com recullen molt bé els moderns tractats e 

medicina. Valdria la pena tenir-ho en compte”.  Aquest carta va dirigida a diversos 

col·lectius sanitaris entre ells als metges joves que segur que es troben en 

aquesta situació. Tot i això, quantes cartes o reclamacions no es fan, perquè 

l�usuari accepta aquesta situació com a normal,  sense coneixer i exigir els seus 

drets.  

 

Schön, Donald (1992:28) també introdueix aquest argument quan diu “En las 

facultades de medicina y en aquellas concebidas,  al menos en parte,  a su 

imagen y semejanza, es frecuente encontrarse con un currículum dual.  Cuando 

los médicos internos y residentes trabajan bajo la tutela de profesores veteranos 

con pacientes reales en las salas de un hospital, aprenden algo más que la simple 

aplicación de la ciencia médica que se enseña en las clases” 

 

Amb el temps els nous metges reaccionen després de molts dies de treball,  o si 

no ho fan, la seva frustració serà gran, i sovint es traduirà de forma inconscient en 

el tracte al malalt, i no pel que fa a coneixements (petits o grans) sinó en 

humanitat.  

 

Pont,  E i altres (89:1996) en el seu treball d�investigació sobre la prova MIR ens 

diuen “ Les repercussions de la prova MIR sobre la formació de pregrau a les 

facultats de Medicina és un fet gairebé inqüestionable entre els experts en el 

tema. No obstant això aquesta influència és vista més aviat des d’un punt de vista 

crític en considerar que els estudiants de Medicina (especialment a partir de la 

                                                                                                                                                    
confirm each others’ gender identity”.  



 
 

 125

meitat dels seus estudis) són estudiants de MIR,  de manera que s’estimula un 

tipus d’aprenentatge menys crític i menys clínic”.  

“ La prova MIR influència també la impartició de la docència i el tipus d’avaluació 

que s’utilitza a les facultats de Medicina. En aquest sentit,  la pressió del MIR es 

tradueix en un predomini dels processos d’aprenentatge orientats a l’acumulació 

d’informació i d’avaluacions que prenen la mateixa prova MIR com a model.  

 

Lògicament en la convivència de l�equip els metges/esses residents també tenen 

la seva part integrant, i en funció de la seva preparació humana i no mèdica,  

seran membres profitosos per a l�equip. Poden donar des d�una falsa imatge de 

companys fins a ser,  també de forma falsa,  científics eminents 

 

Per últim i per explicar tot el context cal que parli de les infermeres que composen 

part de l�equip. En aquest cas compta molt, perquè sigui d�un tipus o d�un altre 

tipus,  una sèrie de característiques que es troba en aquest col·lectiu: com que en 

general les infermeres quirúrgiques són dones,  amb un nivell d�estudis mig,   tot 

sovint amb famílies, per tant amb un perfil com altres infermeres que no es dedica 

a aquesta especialitat. En  la seva feina han de ser coneixedores, ràpides i hàbils,  

entre altres característiques inherents al seu treball.  

Però, de totes les característiques vull fer èmfasi en aquella que repercuteix en 

l�equip,  de les altres ja n�he parlat en un anterior apartat. Són en general dones 

(entre deu dones hi pot haver un home i aquest es comporta de diferent manera 

en l�equip (encara que s�incorpori totalment en el col·lectiu femení). Les 

infermeres quirúrgiques són dones i com a dones tenen el desavantatge de 

l�educació rebuda de molts anys.  

 

Cal recordar Dominguez, C(1990:74) “La enfermería es plural, pero la situación de 

dependència tiene todavia un gran peso en el colectivo enfermero. También hay 

que aceptar que gran parte de los médicos esperan de las enfermeras esa 

conducta. Sin embargo esas relaciones tradicionales-de subordinación - van 

dando paso a una forma de relación distinta ya que en el seno de ambas 
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profesiones- la medicina y enfermeria - estan ocurriendo cambios que modifican 

su estructura y dinàmica interna”.  

Per tant, dintre del transoperatori (en l�acte quirúrgic mai en un procés 
perioperatiu que la figura de la Infermera Quirúrgica adquireix la seva pròpia 
identitat) no es treballa amb ella com a membre de l�equip que és,  cosa que 

seria molt beneficios per al malalt; ans al  contrari,  se la manipula.  

 

Altres autors, i no tan sols jo mateixa,  han observat aquesta situació,  que,  per 

altra banda és dóna en el Món Occidental,  com és el cas de Keurac,  S (1996:92) 

“Por otro lado, para los enfermeros, el atractivo de realizar con éxito tareas unidas 

a la tecnologia ha sido real y ha creado confusión ( Steel,  1986 b).  Para muchos,  

este aspecto del trabajo representa aún el centro de cuidados ”...“ Sin duda,  a 

causa del carácter invisible del cuidado algunos enfermeros tienden a desestimar 

lo que és de su incumbencia y competencia �. 

 

En aquesta confusió se li demana la submissió,  l�acceptació sens dubte i un no 

ha de caure en el parany del tòpic segons el qual la vida del malalt està en joc).  

Precisament perquè no s�està jugant, cada membre de l�equip té una aportació 

diferent important a fer, que necessita de tot i de cadascun. He dit que les 

infermeres són dónes i això implica, l�acceptació massa sovint d�aquest paper 

mancat que se li dóna. Es rebela poc i quan ho fa ho fa desordenadament i fora 

de temps. No sap usar aquelles eines que li podrien donar credibilitat i prestigi.  

Vull fer èmfasi també que la vida professional d�una Infermera Quirúrgica és molt 

dura tant física com moral. Físicament se li demana estar en atenció i activitat,  en 

moviment constant o en un moviment reduït d�hores i hores,  que sols és semblant 

al que pateixen els anestesiòlegs. Però sí aquesta és sols una infermera en el 

transoperatori, i no perioperativa, viu els moments més tràgics de la persona que 

es va a operar: la separació de la seva família, la inducció anestèsica,  la possible 

ablació o amputació, la inconsciència, la falta d�autonomia, la incomunicació,  

sense veure resultats definitius i totals, sense el privilegi que té la Infermera 
Perioperativa  que treballa en tot el procés quirúrgic de l’usuari, i amb les 
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situacions afegides que ens apunta Pérez, E(2000:22) parlant de les infermeres 

quirúrgiques en una investigació feta en aquest col·lectiu, assenyala uns factors 

trobats que desmotiven aquestes infermeres, aquests són: el fet de no donar 

facilitat de formació per fer un treball de qualitat, el poc reconeixement del treball,  

l�escassa promoció, no sentir-se peça clau en l�empresa, i l�adonar-se que es 

busca més el fer la feina (el treure la feina del davant) que no pas que aquesta 

sigui de qualitat.  

 

No és d�estranyar, sobre tot en el primer col. lectiu, que es produeixin 

mecanismes de defensa com són,  per exemple,  parcialitzant de forma mental el 

cos del malalt per treballant en parts sense identitat, no en la totalitat de la 

persona,  o patir contaminació mental identificant situacions terribles del pacient 

en possible  propies o familiars potencials o reals, com per exemple, malalties 

catastròfiques que es puguin atendre  en nens,  associar-ho amb els propis fills 

etc. davant de aquestes i altres situacions estressants i del possible sofriment 

personal sorgeixen mecanismes de defensa com són els de racionalització,  

regressió, negació o agressió.  

 

Maslach ( 1982) i Bermer i Wrubel (1989) donen la seva visió de l�agotament” la 

pérdida del cuidado humano en la practica de la enfermeria”... ”el cuidado tiene el 

poder,  el de nutrir tanto a la persona cuidadora como de la persona cuidada” 

 

I la formació contínua institucionalitzada no sap, no diagnostica en profunditat,  

aquestes necessitats, no tan sols cal fer seminaris de relaxació, d�argonomia.  etc,  

s�ha de treballar la relació d�ajuda profundament per recolzar les infermeres i 

poder dónar-los eines d�ajut i protecció  per a la seva salut mental, física i 

psicològica,  solament d�aquesta manera podrà treballar de forma eficaç i integral 

amb l�usuari, i recordo que per treballar amb tot tipus de malalt s�ha d�estar en 

plenitud de facultats.  I això vol dir detenció de le pròpies necessitats,  satisfacció 

dintre del que cap,  de les mateixes,  o tenir-ne cura,  si més no.  
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2.1.1 Situació laboral actual de la infermera quirúrgica  

 

En el Capítol I,  ja he parlat de la situació laboral general de la infermera,  ara,  i 

dintre del propi context, he de parlar de la situació laboral de la infermera 

quirúrgica,  que malgrat que té les mateixes pressions que la infermera general,  

pel lloc que ocupa,  té unes característiques diferents.  

 

Recordem, en general, un 85% són dones, i encara que cada vegada amb més 

freqüència s�hi incorporen homes, és per definició i tradició una professió 

femenina. Nivell cultural mig, amb el desig, en general, de fer una carrera de grau 

mig que intenta amb molta dificultat trobar treball, amb poc sou i amb tot tipus 

d�horari fins i tot festiu, i amb un risc important de patiment tant físic (per medi de 

contagis,  agressions etc. com psicològic, per ser un usuari agut) veu molt de prop 

i constantment el sofriment i la mort, i té, per la seva actitud responsable, dilemes 

morals. Amb interrelacions difícils en l�equip disciplinar,  i amb poques possibilitats 

d�ascendir.  

De base la Infermera Quirúrgica, és una Infermera generalista o general,  

preparada o millor dit,  amb una formació adient o no,  cap a un tipus d�usuari amb 

una patologia aguda,  i per tant la seva conducta i feina variarà en funció d�aquest 

usuari en aquest context. Amb comanaments, no sempre motivants, 80 i tot sovint 

mediocres81, pressionats per la persecució economitzant que es viu en l�actualitat.  

Amb un xoc constant de l�atenció dirigida de forma global i integral a l�atenció 

dirigida a l�amortització i control pressupostari.  

A més li és difícil o posa resistències al canvi,  per por, com és el cas de 

l�acceptació de tecnologies molt actuals en el món del treball com és la 

                                                 
80 Sobre aquesta situació defineix Teixidor, M(1996:15):”Han de ser capaces de buscar un marco de 
referencia para la práctica profesional, así como desarrollar los instrumentos que permitan activarlo y 
evaluarlo.  Este marco de referencia ha de integrar una concepción clara de los cuidados de enfermeria ( 
model conceptual) que oriente a la enfermera en su práctica y ha de proporcionarle un descripción de su 
rol,  de los valores y de la meta que pretende,  de cuáles  són sus ámbitos de actuación”.  
81 Característica molt corrent en totes les professions el dia d'avui. Per aixó Teixidor,M (1996:16) 
remarca:”Es importante contar con líderes de enfermería muy creativos,  que motiven,  convezcan; con una 
gran capacidad para tomar decisiones orientadas al crecimiento profesional de sus equipos; con capacidad 
para influir y trabajar con gente,  de manera que las metas del individuo y del grupo se cumplan; que tengan 
una gran sensibilidad hacia el papel estratégico que juegan las personas en la consecución de los éxitos”.  
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Informàtica, essent un cas molt clar en la infermera quirúrgica.  A tall d�exemple 

citaré el treball de Monroy que encara que parli en general de les unitats 

d�hospitalització, hem de recordar que l�àrea quirúrgica n�és una, i l�exemple és 

molt indicat.  

 

En un treball portat a terme per Monroy, J (1996:95, 96) �Influencia de la 

Informatización de las unidades de Hospitalización sobre actividades de 

Enfermeria� ens diu de Catalunya, “De 72 Hospitales que forman parte de la 

XHUP (Xarxa Hospitalaria d’Utilització Publica, de Barcelona, Girona,  Lleida,  

Tarragona) solo 16 (22%) tienen informatizadas las Unidades de Hospitalización.  

“Solo dos de los Hospitales de los estudiados utilizan en soporte informatico para 

la planificación y gestion de los cuidados enfermeros”.  

 

És curiós en totes les seves cases i sobretot aquelles on hi ha persones joves,  

per la imperiositat del moment,  tenen ordinador i fins i tot el fan servir.  Però és 

diferent en el treball (i a l�àrea quirúrgica és molt evident) on encara priva el 

bolígraf i el paper. El coneixement de la informàtica, com altres coneixements 

necessita preparació prèvia i motivació. En aquest moment en molts hospitals 

s�intenta donar al seu personal formació al respecte.  

 

Monroy, J (1996:97) també ens ho recorda “La informatización de las unidades de 

Hospitalización requiere que el personal esté motivado.  Los hospitales que han 

informatizado las unidades encuentran el desconocimiento de la informatica como 

la principal resistencia del personal” 

 

El dubte en aquest moment és si aquest esforç que estan fent els hospitals (a les 

Clíniques encara és més remot), perquè el seu personal aprengui informàtica,  

l�objectiu tan sols sigui un millor control pressupostari,  ja que encara l�any 2001 

en aquests últims centres el full o fulls que es fan a l�ària quirúrgica és de control 

de despeses per poder desprès distribuir-lo a l'entitat asseguradora corresponent 

o a l�usuari privat.  
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Monroy, J (1996:98) també ho anuncia “La informatización de las unidades de 

Hospitalización cumple las espectativas respeto que facilita el acceso a la 

información y simplifica la gestión  administrativa, pero no cumple las espectativas 

respecto a el trabajo propio de los cuidados de enfermeria” 

 

De fet, sí,  el centre sanitari no ofereix la possibilitat que tot tipus de registre es 

pugui fer per medi de l�ordinador, hauria de ser la pròpia Infermera que 

reivindiqués aquesta eina de treball. Però ja hem dit que hi ha una certa 

resistència al canvi,  per tant la Infermera, inclosa la infermera quirúrgica,  encara 

no veu prou els avantatges  de tenir aquest tipus de tecnologia a l�abast.   

 
Si, a més,  veu que el seu esforç d�aprendre una cosa nova no suposa cap millora 

per a la seva feina,  ans el contrari la fa més burocràtica,  se sentirà manipulada 

com altres cops i tots aquells recursos,  expectatives i il·lusions s�hauran frustrat.  

 

En referència al lloc de treball  la infermeria quirúrgica,   com  un element més de 

la sanitat,  també pateix de la crisi de l�estat del benestar degut a la desorbitació 

del capitalisme  i per sobreviure  s'hi adapta, i penso que aquesta adaptació no és 

enfortidora de la seva identitat, ans al contrari. Si el 1999 i els anys posteriors 

costa trobar feina d�infermera, encara més si és d�infermera quirúrgica,  tant si té o 

no formació (perquè ja ha fet alguna introducció en la carrera,  o ha fet un curs  de 

postgrau) hi ha pocs llocs de treball d�aquest tipus,  encara menys que en una 

plaça general, i tot sovint cal accedir a una plaça general perquè en un futur pogui 

optar a una de quirúrgica.   

La infermera quirúrgica, com altres professionals de la sanitat, pateix un risc 

important en la seva feina, de fet es considera col·lectiu de risc pel fet d�estar en 

contacte, tant físic com psíquic, amb un difícil ascens laboral,  i més, actualment 

perquè sovinteja  el treball  temporal.   

I també com la infermera general, a la nova o futura infermera quirúrgica li costa 

introduir la formació sobre especialitat que ha rebut en les escoles (sigui o no en 

postgraus) en el nou lloc de treball, això vol dir  lluitar contra praxis o costums 

arrelades i no sempre correctes, per tant anar contra sistema, al cap i la fi,  
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acostuma,  per supervivència més que per comoditat, a adaptar-se a aquestes 

situacions (bones o dolentes) que troba en els centres on aconsegueix treball,  i  

aquesta  circumstància és fàcil d�observar-la en les zones quirúrgiques. I amb 

frustració de vegades, o amb oblit fàcil,  altres, abandonen  amb facilitat moltes 

coses apreses i assoleixen habilitats bones i dolentes, així com actituds d'altres 

professionals més antics. Però el que  encara és més evident en aquest col·lectiu 

(que part de la seva feina es fa dintre de l�equip quirúrgic),  és que  difícilment es 

rebela davant de situacions d'injustícia laboral i humana,  o vexació personal,  tant  

per la pròpia infermera, com per aquells de qui té cura, sabent que si no  fa 

aquest procés d�adaptació, serà incòmoda per al sistema i probablement 

l'empresa prescindirà  dels seus serveis; tenint dintre del mercat laboral el recanvi 

fàcil,  encara que no sigui el més adient.  
Els centres sanitaris semblen o no volen  adonar-se del greuge per a l�usuari que 

pot ocasionar aquesta situació de canvi i recanvi humà, o que sigui  o no un bon 

professional. Als hospitals i cíniques els importa poc la qualitat, mentre es tapi 

l�expedient estadístic i econòmic, i es porti a terme la feina diàriament.  

 

Aquest argument que he exposat ve recolzat per un estudi realitzat per una 

infermera quirúrgica 82Perez, E (2000:17-22) relatiu a infermeres quirúrgiques 

(230,  que van contestar un qüestionari,  (un 66%,  151, 80) d�àrees quirúrgiques 

d�hospitals de Biscaia sobre la motivació, i es troba que a preguntes com “ 

Generalment el reconocimiento que obtiene por su trabajo es...  �un 69% opinen 

que són escassement reconeguts.  O “ ¿Se siente usted elemento clave dentro de 

su empresa? un 91% opinen que no. O si la seva empresa li dóna la possibilitat 

de promocionar-se també hi ha un 90% que opinen que no. O també les 

infermeres quirúrgiques opinen en un 82% que el seu sou no és proporcionat al 

grau de responsabilitat,  hores de treball etc. O “Desde su punto de vista, a los 

responsables de su centro les preocupa que usted realice su trabajo con calidad,  

saque el trabajo adelante” el 94% opinen que el que se�ls exigeix és treure el 

                                                 
82 Que ha estat exalumne meva de postgrau d’Infermeria Quirúrgica.  
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treball endavant, amb la conseqüència que un 49% volen canviar de servei,  

planta o departament.  

 

Cal afegir que mentre que passa això en el nostre món laboral de la infermera 

quirúrgica, a Europa no és igual. Curiosament, la situació en el primer món 

(aquells països desenvolupats d�Europa o Amèrica i Austràlia) és totalment 

inversa. En l�intercanvi de comunicació de professionals, i en les pròpies 

ponències  del XI Congrés Mundial,  portat a terme a Hèlsinki, (Finlàndia)  el mes 

de juliol de 1999,  (amb l�assistència de trenta tres països) es fa palès la falta 

d�infermeres perioperatives en el mercat laboral, i la necessitat d�importar-ne 

d�altres països no tan desenvolupats. També en el XII Congrés Mundial fet a 

Christchurch (New Zealand) en el setembre de 2001 (amb l�assistència de 

quaranta-dos països) es torna a fer palès el tema en una ponència portada a 

terme per diferents països, i amb un gran interès per establir i donar estratègies 

per procurar que les infermeres quirúrgiques no marxin de la feina o no marxin a 

altres països que tinguin millors oferiments. Per tant, i per causa d�aquesta 

situació la consideració dels governs cap a la infermera quirúrgica és diferent,  

amb tot el que això comporta.   

Del per què la situació és inversa en l�estat español, caldria fer-ne un estudi 

sociològic, però en principi ja es poden entreveure algunes raons. 83 Les 

problemàtiques són similars a tot arreu: duresa de la feina, precarietat o 

desproporció en el sou (tot i que són molt superiors,  però també ho és el cost de 

la vida),  horaris continuats etc. però aquí la renúncia al lloc de treball es fa abans; 

hi ha una deserció més curta en el temps,  perquè a més de tot allò ja esmentat,  

es comencen a viure situacions d�agressivitat clara,  tant a nivell horitzontal (entre 

companys i estaments de la sanitat) com vertical (agressions de malalts i familiars 

al personal sanitari, davant de la carència d�una mala praxi).  

I també hi pot haver un factor més entre altres, com és la jubilació,  que en un 

futur, a l�estat espanyol podria  ser donada en una edat més jove,  com ja passa 

                                                 
83 GARCIA,  C (1999).  La mujer en la universidad y la sociedad del conocimiento.  REVISTA ESPAÑOLA 
DE LA EDUCACIÓN COMPARADA nº 5.  Universidad Nacional de Educación a Distancia y Sociedad 
Española de Educación 
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en altres països, o de reubicació de persones grans en llocs d�experiència però de 

no tant desgast físic, però, en l�actualitat això encara no està contemplat,  sobretot 

quant a les infermeres funcionarials de la Seguretat Social i les infermeres de les 

Clíniques privades, per tant, hi ha un nombre significatiu d�infermeres d�entre 50 i 

60 anys,  i un nombrós grup de 40.  

 

Però, a més és important parlar de la situació laboral de  les Sales d�Operacions a 

Catalunya per la seva peculiaritat.  En un principi el que exposaré aquí sembla 

que el seu lloc d�ubicació seria millor quan parlo de l�equip quirúrgic84 , però he 

considerat que ho havia de fer dintre de l�apartat de la situació laboral de la 

Infermera Quirúrgica, perquè aquestes situacions anómeles de diferents rols en 

uns mateixos llocs laborals repecuteixen en la poca precisió de la identitat 

professional, i es tradueix en en problemes pels llocs de treball, estatus o de 

renumeració i evidentment en l�eficàcia i en l�eficiència de tot aquest grup,  i en 

l�economia i prestigi dels centres sanitaris.  

Fa anys, i a partir de les meves  observacions  i reflexions,  vaig fer un esquema,  

segons el qual explicava en el transcurs del temps qui ocupava els llocs de treball 

a les nostres sales d�operacions, fins i tot en aquell moment vaig pensar que 

aquella situació complexa milloraria o canviaria en el temps, i en canvi, de forma 

inversemblant, avui en dia persisteix la mateixa problemàtica dintre del col·lectiu 

de la infermeria de l�àrea quirúrgica.  Hi ha diferents rols en als mateixos llocs 
de treball, i no es donen de forma esglaonada cronològicament,  sinó que 
són simultanis,  cosa que porta a un,  creuament de funcions i activitats que 
porta a la confusió professional i en conseqüència a un risc per a l’usuari.  
Algunes d�aquestes mancances es veuen molt clarament quan parlem de 

persones que no són infermeres diplomades,  però n�hi ha d�altres,  més subtils 

sobre tot que fan incís en l�usuari com és la infermera quirofanista tecnològica,  

per mancança de trets més humanistes.  

L�esquema era en un principi una evolució en el temps d�un tram a l�altre,  a l�hora 

de la veritat tot sovint els nivells se superposen,  o treballen en paral·lel.  

                                                 
84 L’Equip Quirúrgic: vist cronològicament,  legalment i sociològicament.  
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En forma d�esquema queda descrit de la següent manera: 

 

No professional   auxiliars d�infermeria      

Instrumentista   infermeres titulades,  persones sense titulació 

Quirófanista    infermera titulada 

  Infermera titulada tecnologica (amb postgrau -

normalment).  

Infermera quirúrgica = perioperativa Infermera titulada  

humanisística (amb 

postgrau) 

 

Així doncs,  i seguint l�esquema,  la situació a les sales quirúrgiques catalanes i a 

l�estat espanyol és la següent: 

La persona no professional, i amb això vull dir aquella persona que sols té una 

formació d�ocupació professional i com a màxim ha fet uns estudis d'auxiliar 

d'infermeria, aquesta, i amb el consentiment de les institucions públiques o 

privades, efectua activitats exclusivament d'infermeria tan importants com 

comptar  les gases que durant la intervenció es fan servir i que es poden oblidar 

dintre del pacient, amb el greuge conseqüent, que pot portar al risc de la vida, tant 

la de l�usuari, i com la pròpia.  

 

Garcia, Inmaculada (2001:544) exposa aquesta situació, ella ho fa de forma 

general,  però també és aplicable i més flagrant, si cap, en l�àrea quirúrgica: �El 

hecho de haber delegado en otro colectivo (los auxiliares de enfermeria) parte de 

las competencias en el cuidado ha alejado a los enfermeros de la atención 

integral del paciente y ha hecho olvidar la responsabilidad que conlleva ser 

enfermera� 

 

També, hi ha unes altres persones no professionals que es poden trobar a 

quiròfan,  sobre tot a les Clíniques privades,  (i no solament de baix nivell),  per fer 
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activitats d'instrumentació. Tot allò que han après ho han fet assessorades,  en 

general, per un altre estament (que coneix molt poc el que és la infermeria, i per 

tant el seu ensenyament és un mirall paramèdic distorsionat),  aquestes persones  

poden fer aquesta activitat amb més o menys habilitat, amb més o menys 

coneixements, però sense cap formació prèvia i acostumen a ser familiars del 

propi cirurgià. Cal dir que dintre d'aquest grup es troben també infermeres 

professionals que ocupen unes hores, a més a més, o úniques en aquesta 

activitat i van a aquells centres sanitaris i clíniques on hi ha el costum de treballar 

amb aquell cirurgià. Aquesta última situació serveix per obtenir un sou, o 

augmentar uns ingressos a la professional, (i normalment és renumerada, més 

sovint,  pel  cirurgià que per la institució sanitària,  i al cap i a la fi recau en l�entitat 

l�aseguradora o en la factura de l�usuari).  

Evidentment totes les administracions, dels Centres i de la Sanitat, coneixen 

aquestes situacions, però no es fa res per reparar-les. La identitat de la Infermera 

Quirúrgica no està descrita en lloc, per tant tot tipus de frau amb la praxi és 

possible i no penat. Cal dir,  però, que si hi ha en aquest entorn alguna Infermera 

serà còmplice de la situació i responsable d�aquesta,  conjuntament amb el metge  

o metges,  dintre no sols de l�ètica sinó també del sistema penal i civil.  

 

Una altra figura que es troba a les sales d'operacions és el que ella en diu amb un 

cert orgull, quirofanista, aquesta persona és ja una infermera  titulada professional 

que fins i tot, pot haver fet sovint un curs de postgrau sobre la matèria, i, com el 

seu nom indica amb el sufix "ista" d'especialista, és una professional amb força 

coneixements i amb molta habilitat i la seva motivació pot ser alta per a aquesta 

feina i la seva renumeració és equiparable al sou d�infermera. La descripció de la 

seva feina és portar a terme un conjunt d'activitats totes inherents a l'operació 

quirúrgica, com  per exemple: la coordinació dels quiròfans (això vol dir totes 

aquelles activitats properes al malalt en el transoperatori, sondatges,  perfussions,  

comptatges,  pessatges  etc).  
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Pagès, M (1991:8) en referir-se a aquesta situació diu: “Hem de donar una atenció 

global a aquest (pacient) i en canvi, continua essent no més imprescindible,  

l’aplicació correcta d’una tècnica quirúrgica, descuidant la practica en els diferents 

rols que té cadascú” 

També Kerouac, S (1996:92) fa referència a aquesta situació “A veces los 

enfermeros tienen la dificultat de traducir en palabras su particular contribución y 

se inclinan en ver la adquisición de habilidades tecnicas una garantia de prestigio 

personal”.  

 

Entre aquests professionals s�hi pot trobar, i sobretot en certes especialitats i de 

forma molt corrent, el biaix de les infermeres quirofanistes tecnològiques 

 

Feixes,  V  i altres (1998: 88, 89) defineixen molt bé el cantó fosc de la tecnologia 

“La tecnologia és un llenguatge, una forma d'expressar-se, i com veurem una 

forma de vida”... 

“La tecnologia és imperialista.  No admet la diferència. En el sistema tecnològic tot 

és immanent al propi sistema.  No hi ha lloc per a la transcendència”.  

“Per a la tecnologia tot és quantificable. Els fenòmens biològics, antropològics,  

sociològics,  pedagògics..., tots estan sotmesos al càlcul i a la quantificació.  Els 

individus que viuen en l’imperi tecnocràtic acaben fent-se dependents d’aquest 

mateix sistema,  fins al punt de ser incapaços de poder sobreviure fora d’ell. La 

tecnologia ofereix poder i dona seguretat. La tecnologia fascina. El poder 

tecnològic resulta fascinant als ulls de l’espectador.  No és gens difícil convertir-se 

en fidel del seu culte,  de la seva idolatria”.  

 

Definiré com Infermeres quirofanistes tecnològiques aquelles professionals 

d'infermeria titulades que s'han trobat especialitzades,  perquè és la institució la 

que ha decidit el seu destí  en una especialitat quirúrgica i amb un mateix equip 

quirúrgic. Aquesta situació és molt corrent,  en patologies no més o menys que 

altres, però, si, més espectaculars i més valorades socialment,  per la seva bona i 

relativa i ràpida solució, com la cirurgia cardíaca, com la més exemplar. Aquestes 
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professionals són grans coneixedores de la tecnologia i de totes aquelles coses 

que hi són necessaries, que els dóna,  entre altres coses, un fals poder 

d�informació sobre altres companyes. Curiosament no sempre es conjuga persona 

tecnològica amb humana,  i sovint defugen del pacient.   

 

En el seu article �Le respect du patient au bloc opèratoire éthique de la relation� 

Christ,  D infermera quirúrgica (2000:282) diu sobre l�evitació del pacient �les més 

antigues infermeres de bloc quirúrgic no usen  pas que la manca de temps com 

argument de la fugida relacional,  perquè elles saben que és poc creïble per la 

Ibode (Infermera del bloc operatori diplomada estatal) experta en l’aspecte tècnic 

de les intervencions. Per a elles, evidentment sembla essencialment ser un  

aspecte de protecció: de les malures o dolors dels altres. O sobrevaloració de la 

responsabilitat que entrà en coneixement del pacient (i en el cas de la intervenció 

es passarà malament). A la sobre càrrega emocional  que produeixen les escenes 

de la vida dels malalts. O les pròpies dubtes i les angoixes personals que venen 

de la relació amb l’altre”85. 

 

Per por? Per incomprensió? Per immaduresa? Per aconseguir un fals estatut?.  

No ho sé.  De fet, suposo que una mica de totes aquestes preguntes i suposo que 

encara més. Aquest tipus de professionals, de vegades, han estat una transició,  

un pont,  a una posició futura de la seva professió i de la seva identitat com a 

persones curadores,  en altres casos,  i jo diria que en molts, és el nivell  on es 

queden moltes infermeres que treballen en l'àrea quirúrgica.  Val a dir que tenen 

exemples vius de la mateixa manera de ser, en alguns membres, d�altres 

estaments.  

                                                 
85 “Les plus anciens infrirmiers de bloc opératoire n’évoquen pas le manque de temps comme argument de 
fuite relationnelle, car ils sabent qu’il est peu cr´dible pour l’Ibode maîtrisant l’aspect technique des 
intervenctions.  Pour eux,  l’évitement semble essenctiellemnt être una protection face: aux malheurs ou aux 
douleurs des autres. Au surcrôit de responsabilté qu’entraîne la connaissance du patient (dans le cas où 
l’intervention se passerait mal). À la surcharge èmotionnelle que suscitent les scénarios de la vie des 
malades.  
Aux propres doutes et aux angoisses personneles que renvoie la relation à l’autre”. 
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Aquesta apreciació no es degué a una observació més o menys sensible de la 

meva praxi sinó que és un fet que alguns autors han recollit de la sanitat i la 

Infermera n�és una part.  Per exemple: 

 

Duch,  Ll.  (1999:393) diu sobre aquesta situació� Cada vegada més,  la medicina 

moderna,  en l’imparable procés d’especialització a què s’ha vist sotmesa, s’ha 

caracteritzada per una comprensió més tecnificada i més parcial no ja de la 

malaltia com a situació més o menys recurrent de l’home,  sinó més aviat de “les” 

malalties com “avaries” del cos humà. L’especialització  mèdica no pot tenir en 

compte el cos sencer de l’ésser humà, sinó que, en cada cas, s’aplica una tècnica 

mèdica concreta que intenta ser efectiva per a restablir el sector del cos que es 

considera danyat o subjecte a  una disfuncionalitat qualsevol.  Aleshores,  però,  

el cos humà és considerat sobretot en els seu aïllament orgànic com una munió 

de peces més o menys independents...”. 

 

També Postman,  N (1994: 116) ens dóna els seu criteri dels fets,  i recordem que 

ens parla des d' una societat, l�Americana on aquesta situació és totalment actual,  

situació en la nostra  historia que tenim el costum de reproduir en poc temps i per 

tant des de 1994 fins avui, el problema ja és el nostre i de forma greu. “La practica 

mèdica s’ha de centrar en la malaltia i no en el pacient  (és per això que es pot dir 

que l’operació o la teràpia ha estat un èxit, però que el pacient ha mort), i la 

informació que ve del pacient no es pot prendre tant seriosament com la 

informació que ve d’una màquina, de la qual cosa es dedueix que el judici d’un 

metge, basat en la intuïció i l’experiència, és menys vàlid que els càlculs de la 

seva maquinaria” 

 

Per últim, trobem un altre tipus d�infermera  quirúrgica que si, en aquest cas, no 

modifica rés la seva situació laboral en el mercat, encara que no hauria de ser 

així,  ja que té un sou d�infermera,  però la descric aquí per consecució del relat,  

de l�esquema per mi observat i per contraposició a la infermera quirofanista 

tecnològica.  
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2.1.2 Desenvolupament de la Infermera Perioperativa 

 

Parlaré,  doncs de la Infermera Perioperativa,  nom que en un principi fou creat 

per l'Associació Americana d�Infermeres Quirúrgiques (Associatión of 

periOperative Registered Nurses, AORN) en l'any 1969,  i que en l�actualitat ha 

estat acceptat per totes les Associacions Mundials. Se li dóna aquest nom per 

l�activitat de seguiment que fa la Infermera durant tot el procés quirúrgic de 
l’usuari,  i no de forma parcel·lar com l�anterior,  val a dir que tot i ser,  per 

l�observació i seguiment del pacient de tot el procés, enormement integral no 

deixa de banda tampoc ser una experta en la seva feina.  
Parlaré amb profunditat d�aquesta figura de la infermeria,  ara i en aquest apartat 

sols cal sintetitzar, desprès de tot allò exposat, que si totes les institucions 

implicades (col·legis,  escoles universitaris,  Serveis de Salut,  política sanitària de 

la Generalitat i de l�Estat etc. ) i també els pròpis professionals no posen el 

problema  de confusió de rols sobre la taula, potser arribarà un dia que el 

problema per si sol s�hi posarà, amb l�explosió de situacions de conflicte i es faran 

palesos estats perillosos per a la salut de l�usuari,  als quals l�estalvi no barrarà el 

pas,  fets que per altra banda es podrien haver previst i paliat prèviament.  

Per explicar el que és la Infermera Perioperativa he volgut introduir una cita que 

s'identifica amb tot allò que escriuré,  ho diu Gemma Tecles,  ex �directora de 

l�Institut Borja de Bioètica de Sant Cugat.  (1999:32) en un article anomenat “Una 

discussió integradora...Professió, dilema i tracte� fet amb altres professionals el 

setembre de 1999 en la revista del Col·legi de Diplomats, Infermeria de Barcelona 

“per recuperar un horitzó que és propi de la infermeria,  però que la tècnica pot 

haver desbordat, una persona ha de tenir un bagatge ètic per poder atendre els 

altres,  que li permetrà reflexionar i superar el repte professional que des de la 

perspectiva ètica es té entre el fer i el pensar, en una professió com la Infemeria 

que pot ser tant rutinària”.  

 

Per tant, es defineix com Infermera Perioperativa aquella infermera quirúrgica 

que �recupera l’horitzó que és propi de la infermera� èssent titulada i,  per tant,  
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professional (el seu treball transcorre en les quatre vessants de la Infermeria,  

assistència, docència, investigació i administració) i amb algun tipus de preparació 

de postgrau per fer la seva feina, però sobretot  és una actitud,  és una opció 
de vida basada en l’auto-convicció i una responsabilitat en front d’algú, que 
es troba i ha de passar per una situació difícil com és una intervenció 
quirúrgica.  
 
Feixes, V i altres (1998. 47) per entendre millor aquest fet m�acullo a aquests 

autors “Ésser responsable és entrar èticament en relació amb l’altre,  una relació 

fora del coneixement,  fora de la dominació i de la possessió. Sóc responsable no 

quan responc a l’altre,  sinó quan responc de l’altre”.  

 

És infermera de persones quirúrgiques potencials o reals, no de metges.  Per 

donar una definició que pugui abraçar tot allò que implica, em referiré a la ja 

formulada per l�Associació Americana d�Infermeres Quirúrgiques, com a primera 

entitat que definí el seu paper86. 

 

AORN Statement Committee1(1969:10(5):48) Associació Americana d�Infermeres 

Quirúrgiques la defineix:“La que identifica las necesidades fisiógicas,  psicologicas 

y sociologicas del enfermo y pone en practica un programa individualizado que 

coordine las acciones de enfermería, basado en el conocimiento de las ciencias 

naturales y de la conducta, a fin de restablecer o conservar la salud y bienestar 

del individuo antes,  durante y despues de  la intervención quirúrgica”.  

 

A l�Estat Espanyol i a Catalunya tan sols existeix la Infermera Quirúrgica 
intrínsecament perioperativa, en poc llocs,  per diferents arguments que 

explicaré i de diverses característiques, tot i que sols es pot ser Infermera 

Quirúrgica en la total l'extensió de la paraula si s�és Infermera Perioperativa,  i per 

tant el fet d'aquesta segona figura,  justifica l�existència de la primera.  

 

                                                 
86 Veure pàgina sobre l’explicació de l’AORN.  
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Primer argument: per Ignorància  per part del propi professional,  en principi la 

Infermera Quirúrgica, viatja poc,  sobretot a l�estranger per congressos, i de 

vegades si ho fa i ha tingut la sort que li paguessin (la Institució o els laboratoris 

com a favor a la Institució),  ho viu més com un esbarjo; això  fa que no en tregui 

tant de suc com podria i que la faria reflexionar i fins  i tot  canviar.  Poso per 

exemple en la XII Conferència Mundial de la Cura del pacient quirúrgic portat a 

terme en el setembre del 2001 a Christchurch, NW Zealand,  i en la que hi 

assistiren quaranta-dos països,  sols hi havia una infermera de l�estat espanyol,  

(catalana). Com arguments podem dir que és lluny i per tant car i que en aquest 

cas, per no haver-hi prou gent de parla castellana tot era en anglès i japonès,  

però aquests arguments al meu criteri no són de prou pes per no assistir-hi, si 

haguera tingut la voluntat de ser-hi.  

 

Segon argument: llegeix poc al voltant de la pròpia professió, com moltes 

infermeres per altra banda,  per tant no coneix què vol dir Procés Perioperatiu i en 

què li repercuteix o en què la dignifica.  I encara treballa poc les noves tecnologies 

de la informació com pot ésser l�internet.  

 

Tercer argument, en general i com tota infermera parla pocs idiomes (veure 

l�argument primer) i per tant llegir en anglès, alemany o francès li és complex.  

Encara que en l�actualitat es vegi força inquietud i canvi envers aquesta qüestió.  

 

Quart argument en alguns llocs del país fa un seguiment escrit de la seva feina: 

això no vol dir que no escrigui,  però li costa tenir documents propis; tot sovint els 

seus documents són de control quirúrgic o econòmic (com per exemple: Horaris 

de la Cirurgia, membres que la composen, quins i quin nombres d�implants es 

posen etc. ). Però això no vol dir fer un registre del seguiment de  les activitats 

d�Infermeria en el procés de l�atenció de l�usuari en les seves etapes quirúrgiques.  

Amb les garanties legals i d�identitat que això li dóna.  Existeix el mite que escriure 

compromet, al contrari allò que no s�ha escrit, per principi, com que no consta, no 

s�ha fet.  
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És corrent a l�Estat Espanyol i a Catalunya, aquelles anotacions que fa la 

Infermera d�Unitat d�hospitalització. �8h el pacient va a Quiròfan� �14h el pacient 

torna de Quiròfan�( SIC). Tenint la sensació que en aquest període entremig no 

l�atès ningú.  

 

Cinquè argument: li costa escriure protocols de procediments i tot allò que implica 

de control, renovació, cosa que per altra banda li donaria cos de coneixements i 

de referents a la seva feina i per tant d�identitat i prestigi.  

 

Sisè argument: les institucions sota el criteri que el que cal és que es facin 

quantitat d�intervencions encara que no siguin de qualitat, tan sols ni es plantegen 

la Infermera Quirúrgica Perioperativa.  Als Centres Sanitaris els importa poc que 

la infermera acompanyi l�usuari. en tot el procés quirúrgic.  

Setè argument les infermeres joves quan arriben a les Àrees Quirúrgiques, en 

general ja porten tant temps d�un lloc a l�altre,  en tot horari i situació,  sense 

seguir un procés d'evolució en el seu creixement professional correcte, en progrés 

de quantitat i en qualitat,  amb una varietat de coneixements,  habilitats i actituds 

més o menys assolits, més o menys apresos perversament i en multitud de 

vegades sense saber res de la Infermera Quirúrgica i menys de la seva funció 

Perioperativa, que els sembla (sobretot si ja tenen una fixació en el seu 

contracte) que han arribat a una fita, més o menys desitjable que cal mantenir.   

Això implica mimetizar-se amb la gent que troben al seu voltant, si aquesta 

treballa de forma perioperativa,  elles s�hi trobaran immerses,  i després d�un bon 

temps de treball personal i de treballar amb l�usuari,  poden arribar a ser unes 

Infermeres Quirúrgiques Perioperatives. Però si el que troben en aquest lloc de 

treball, és un ambient tecnològic, encara que prèviament elles hagin rebut una 

educació Perioperativa,  és molt fàcil que de la mateixa manera hagin perdut part 

dels seus coneixements nous de la carrera. També perdran els de l�especialitat,  

si han rebut una educació prèvia sobre la Matèria, el seu raonament desenganyat 

a la seva renuncia (de portar a terme uns objectius més globals i holìstics amb 

companya  l�usuari), és que, aquests aprenentatges en el nostre país no és poden 
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portar a terme, i (equivocadament) elles no són les persones que ho han de 

canviar això, perquè, segons com, fins i tot es poden trobar al carrer. Callen!87 i 

s�hi adapten.  I,  si cal,  hi ha altres causes per lluitar.  

 

Novè argument i per a mi d�especial rellevancia i de gran solidesa la Infermera 

Quirúrgica experimentada o no,  ha de tenir una actitud de ser Perioperativa  
(ha  de voler ser Perioperativa = integral en tot el procés quirúrgic de 
l’usuari)  i això vol dir  conèixer tot el conjunt de coses que forma la Infermera 

Quirúrgica Perioperativa, però, a més,  sentir-se responsable de l�atenció i per tant 

de l�acompanyament de la persona durant tot el procés quirúrgic que ha de patir. I 

això implica tenir coneixements, habilitats i sobretot actituds de la globalitat de la 

persona que ha de ser operada. Per a la infermera perioperativa és més important 

l�axiologia de la persona  a intervenir que altres coses, i per aquesta situació, la 

infermera necessita de reflexió i enriquiment personal a més de coneixements i 

habilitats.  

El document sobre el Graduat Superior en Infermeria de la Universitat Rovira i 

Virgili  explica l�acció de tenir cura adreçada en general a tota la Infermeria,  però 

que lliga molt bé amb l�apartat anterior, degut a la confusió de la figura de la ja 

definida Infermera quirúrgica tecnològica o aquella infermera persona submisa a 

altres estaments,  situacions denunciades i rebutjades en aquest document.  

 

Diu,  (1999:14) “ L’acció de cuidar no és instrumental; el seu sentit radica en ella 

mateixa; el seu significat resideix  en l’acte humà que denota. Els elements del 

curetatge, suposen el trobament (d'ésser i l’actualització) entre persones 

(infermera i pacient) en una transacció intersubjectiva (estar amb,  i fer amb) que 

succeeix en un temps i espai (tal i com són percebuts pel malalt i la infermera) i 

amb una finalitat determinada (benestar i actualització). Les trobades entre la 

persona infermera i la persona malalta són experiències que actuen com a 

catalitzadors per a la reelaboraria i reconstrucció de la personalitat humana”.  

 

                                                 
87 Veure pàgina 43 i següents.  
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En el mateix document (1999:15) diu” Certament,  tenir cura d’una altra persona 

no és substituir-la (encara que,  de vegades, sigui necessari) sinó més aviat 

ajudar-la. No consisteix en imposar-li unes pautes de conductes alienes a ella,  

sinó més aviat contribuir a la realització del seu projecte personal (Greene,  

1990)”.  

 

Altres autors corroboren amb aquest criteri, com Kerouak, S (1996:92) diu”Las 

concepciones de la disciplina enfermera permiten una vision nueva que 

trasciende el mero cuidado médico y esta orientado al cuidado de la persona,  

que,  en interacción con su entorno vive experiencias de salud”.  

 

La Infermera que es troba a l�àrea quirúrgica, no ha de tenir por de sortir del 

context conegut, ni por del treball diferent. No ha de tenir por de l�animadversió 

del grup o d�altres estaments en front d'aquella actitud nova. No ha de tenir por de 

l�usuari com a persona,  i començarà a entendre la seva feina d�una altra manera 

més responsable,  més viva,  més necessària,  més gratificant. I tal com diu Lluís 

Duch: 

 

Duch,  LL  (1999:399) diu: ”Les malalties,  en conseqüència,  ja no seran vistes 

com a simples disfuncions o disminucions del rendiment d’una part del cos humà,  

que poden ser reparades amb mitjans químics o físics adequats. D’acord amb 

aquesta comprensió complexiva de medicina, que suposa una determinada 

comprensió de l’ésser humà,  primordialment, no hi ha malalties,  sinó que,  en  un 

moment determinat,  l’home és malalt” 

 

Per la gran quantitat de pors que té la Infermera, jo podria descriure pagines 

senceres de raonaments personals,  a tall d�exemple n�he posat uns quants: Què 

em preguntarà? Jo estaré preparada per al que em dirà?. Per altra banda tinc 

tanta feina...Veritablement jo sóc insubstituïble a l�hora d�instrumentar,  però no 

tinc clar que jo tingui altres activitats com fer-li una visita  preoperatòria. Les 

Institucions si aquesta és també la meva feina haurien de programar-nos les 
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càrregues de treball de manera diferent. De fet els malalts no se�n recorden de 

nosaltres, no sè per què els hem de conèixer.  Estic massa cansada per canviar la 

situació quotidiana. Què diran les meves companyes?. Jo no domino el tema,  

prèviament caldria que me l�ensenyessin. Veritablement no hi ha temps per això. 

Tot això està  molt bé,  però no es pot fer. Corrent nova,  ja passarà.  

 

Kerouak,  S (1996) ens diu que passa si un competeix amb la Por en majúscules.  

“La contribución de la profesión enfermero ha sido largamente percibida como 

prolongación del servició que los medicos daban a la población.  A sí, la mayor 

parte de los cuidados enfermeros parecen dedicados a las actividades derivadas 

de prescripciones médicas. A lo largo del tiempo, nuevos profesionales ofreciendo 

servicios especificos han venido a compatir el objetivo comun d’ofrecer cuidados 

sanitarios de calidad a la población. El logro de estos objetivos ha requerido una 

filosofia y unas modalidades que permitan que los diversos profesionales asuman 

sus responsabilidades y compartan con competencia, los grandes objetivos 

deseados” 

 

Tenir por a sortir del context, la situació quotidiana és segura i encara que és 

estressant està sota control, però si a més visitem l�usuari abans d�operar,  vol dir 

que aquella intervenció té nom propi i subjecte, que es fa en algú que té identitat,  

vida pròpia, família, fills, amics, feina, sexualitat, costums, tradicions, creences.  

Veure�l després implica tornar a trobar  la persona, avaluar la meva praxi, cal això, 

sí, en general, jo treballo bé? Veure la persona implica veure�m en un mirall, i això 

fa por al possible dolor i allò desconegut, per tant més val no moure�ns d�on som, 

és més segur.  

He volgut incloure el següent apartat perquè he vist reflexada la manera d�actuar 

de moltes infermeres.  

 

Eibl-Eibesfeldt, I (1993:774) parla de conducta moral cita a Max Weber (1919,  

reedició 1981): “distingo consecuentemente entre una ética de la actitudes,  que 

no se pregunta por la consecuencias de sus actos, y una ética de 
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responsabilidad, contrapuesta a la anterior. Quien se atiende a una ética de las 

actitudes obra por pura convicción y, aunque las consecuencias de se acción 

sean perjudiciales, no se siente responsable, pues ha actuado por una motivación 

superior. El responsable es el mundo,  el prójimo con sus imperfecciones  y su 

falta de inteligencia o,  incluso,  la voluntad de  Dios. No es que la persona no se 

sienta en absoluto responsble, sino que se mueve en un nivel alejado y superioral 

al de la práctica de la convivencia humana de modo que sentirá la 

responsabilidad de mantener encendida la llama de la protesta contra las 

injusticias sociales. En cambio, quien se atiene a la ética de la responsabilidad 

cuenta con las debilidades humanas y no declina las consecuencias de su pròpia 

actuación� 

 

Per què? L'argument és fàcil: lluitar contra allò estable és difícil,  lluitar contra les 

resistències al canvi és difícil,  moure les pròpies estructures mentals,  físiques i 

psicològiques és difícil. Reivindicar la necessitat de l�usuari d�aquesta funció, si ni 

tan sols  ella  l'ha tastat, és difícil. Moure les Institucions Sanitàries i Polítiques és 

difícil, no dona fama, ni diners, ni rendibilitat. Dóna confort, dóna compassió,  

autonomia, col·laboració, heteronomia possibilitat de més ràpida la curació o 

millor qualitat de vida,  però tot això no té ni mesura ni preu.  

Per fer més fàcil la compressió de la tasca de la Infermera Quirúrgica voldria 

dibuixar un esquema de composició de lloc, prèviament a explicar el 

desenvolupament de la seva tasca.   

 

• Procés quirúrgic normal de dos o tres dies i posteriorment els dies 

d�enllitament necessaris.  
 

Infermera Quirúrgica         Procés quirúrgic i seguiment de la infermera 

Infermera Perioperativa Preoperatori: temps anterior a la intervenció 

quirúrgica. Cura del pacient: visita prèvia o 

immediata: presa de contacte, valoració,  
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diagnòstic, preparació de pla de cures,  educació 

i acompanyament (relació d�ajuda). Més rol 

autònom que rol col·laborador. L�activitat es 

porta a terma tant a la unitat d'infermeria com 

l�àrea quirúrgica i esterilització.  

Transoperatori: temps en què es porta a terme 

la intervenció. Cura del pacient: es porta a terme 

l�activitat seguint el pla anterior,  que es modifica 

en funció de les necessitats del pacient. Hi ha 

tres rols,  rotatius o no: Infermeria per l�atenció  

de l�anestèsica.  Infermeria per la Instrumentació 

quirúrgica. Infermeria per la coordinació 

quirúrgica (també dita circulant).   L�activitat es 

produeix en l�àrea quirúrgica.  Es porta a terme  

més un rol col·laborador que no pas un 

autònom.  

Postoperatori: temps fins a vint-i-quatre hores 

desprès de la intervenció quirúrgica. Cura del 

pacient: es modificarà el pla en funció a les 

noves necessitats de l�usuari. Es porta a terme a 

la sala de recuperació (Urpa, Recovery room) 

anestèsica, propera o en la mateixa àrea 

quirúrgica. Hi ha més rol autònom que 

col·laborador.  

 

• Procés quirúrgic de curta estada,  de màxim estada de vint-i-quatre hores amb 

sense o una sola nit d�enllitament: 

 

Endoscòpica ambulatòria en sales de cura, sobre tot, (sovint  Diagnòstica). Cura 

del pacient: la  infermera general 
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Cirurgia general ambulatòria       Cirurgia major ambulatòria  Endoscòpia o 

no: Es fa en l�àrea quirúrgica. Cura del pacient: 

infermera quirúrgica en el preoperatori,  
transoperatori,  postoperatori tot el procés en 

0 a 24 hores.  Igual que en l�esquema anterior es 

fa tant el rol autònom com el col·laborador de 

forma contreta.  

 

La infermera quirúrgica o perioperativa (si es vol usar el terme angloxaxo i potser 

més indicatiu) desenvolupa la seva tasca  en tres períodes de temps, d�això ve el 

seu nom,  a partir del temps en què se li notifica al pacient que ha de ser operat,  i 

es diu Preoperatori. Segueix pel temps en què l�usuari és intervingut, i es diu 

Transoperatori o Intraoperatori (segons nomenclatura de països diferents),  i fins 

després de ser operat les vint-i-quatre hores següents,  d�aquest període junt amb 

l'avaluació que en farà posteriorment se�n diu Postoperatori i corresponen al 

temps que necessita l�intervingut per entrar dintre de la normalitat88, tenint present 

que si  la seva situació és de cures especialitzades,  ja passa a Cures Intensives i 

aquí les funcions són assolides per la Infermera de Cures Intensives.  

 

Així doncs parlem amb més extensió de cada un dels apartats: 
Preoperatori: En el moment que el pacient ha estat programat o es creu necessari 

fer una intervenció quirúrgica urgent, i després de tenir la seva confirmació, la 

infermera realitza una sèrie d�activitats: 

Infermera Quirúrgica d'Esterilització (paper clau per a la vida de l�usuari i que en 

molts llocs (centres) rep un menyspreu considerable, rol també de la Infermera 
quirúrgica perioperativa.  

                                                 
88 Vull aclarir que en l’explicació en general de les activitats que realitza la Infermera Quirúrgica 
Perioperativa,  en veure que en té moltes,  la persona que ho llegeixi pugui dubtar d’allò escrit.  Les fa totes,  
però això no vol dir que les faci totes alhora o al mateix temps,  sinó que es reparteixen periòdicament,  però 
han de saber treballar amb totes elles,  perquè forma part del seu cos de coneixements.  
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Cal  preparar tot allò necessari per poder portar a terme la intervenció,  tot això 

amb l�ajuda d�altres sanitaris es fa a la Central d�Esterilització, cal, doncs,  

preparar o fer preparar de forma el més individualitzada possible material,  roba,  

implants,  infusions,  etc.  

Per això haurà de tenir uns coneixements i criteris clars com sobre higiene,  

profilaxis,  productes tòxics,  utilització del material fungible,  procediments etc.  

Per portar a terme això ha de conèixer les característiques de l�usuari i les seves.  

particularitats.  Caldrà per tant veure�l i tenir-hi una entrevista preoperatòria.  

 

La qual se la podria definir, com ho fa Grenut, C (2001:48) “d’ensenyament i 

d’informació que permet a l’infermers quirúrgiques diplomades de l’Estat de 

coneixer la hístoria del pacient,  així com les seves dificultats,  i dólar-li les cures 

personalitzades com ell necessita. Aquest és un temps de trobada entre el 

professional i el pacient� 

La informació insuficient i o mal compresa explica sovint l’absencia de cooperació,  

agitació,  ansietat,  inclus l’agressivitat del pacient; que pot èsser impressionat per 

l’entorn del bloc quirúrgic. Un pacient informat i advertit del que va a viure al bloc 

compren millor la situació,  això l’anima a un canvi de comportament.  

La visita preoperatoria permet al pacient comunicar-se, expresar les seves 

emocions i esterioritzar les seves pors”. 89 

 

En un treball fet per Zuza,  i altres (2001:25) es fa èmfasi en la importància de 

que:”la información que debe recibir el enfermo exige un esfuerzo de 

humanización por parte del equipo sanitario. La instauración de un diálogo entre 

el equipo y el paciente representa una condición imperativa en el tratamiento” 

 

                                                 
89 “La visite préopératoire d’enseignement et d’information permet à l’Ibode de connaître l’histoire du 
patient,  ainsi que ses difficultés,  et de lui apporter les soins personnalisés dont il a besoin.  C’est un temps 
de  rencontre entre professionnel et patient. L’informactiion insuffisante et/u mal comprise expliqwue souvet 
l’absence de coopération,  l’agitation,  l’anxiété,  voire l’agressivité du patient; el peut être impressionné par 
l’environnement du bloc opératoire.  Un patient informé et averti de ce qu’il va vivre au bloc comprend 
mieux la situcion,  ce qui entrïne un changement de comportement de sa part.  La visite própératoire permet 
au patient de communiquer,  d’exprimer ses émoctions,  d’extérioriser ses craintes”.  
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La Visita Preoperatòria que fa la infermera quirúrgica perioperativa té les 

característiques següents: pot ser d' una durada de cinc minuts a mitja hora,  en 

la qual,  després d�haver-se assessorat de l�estat en que es troba el futura 

persona a intervenir,  per medi de la Historia Clínica i de la Infermera que 

l�acompanya en l�unitat d�infermeria,  portarà  a terme una entrevista amb les 

següents etapes: presa de contacte,  informació,  educació i confort,  fent 
servir la comunicació amb la infermera de la unitat,  la història clínica i la 
entrevista i amb l’ajut de les eines com l’observació,  relació d’ajuda i 
contractes terapèutics90 conseqüents,  el llenguatge no verbal (analògic) 
l’empatia i l’assertivitat.  D�aquesta situació l�usuari tindrà un referent en la seva 

propera situació quirúrgica i la infermera haurà conegut el pacient que tindrà aviat 

i per tant podrà valorar, prevenir i diagnosticar les seves necessitats (en 

funció de la teoria d�Infermeria a la qual estigui adscrita).  

Escriurà tota la informació rellevant per a ella i per als seus col·legues per poder 

portar un seguiment i un procés correcte i eficaç, i establirà un Pla de Cures i,  per 

tant,  iniciarà un Seguiment de l�usuari (Procés d�Atenció d�Infermeria).  

 

Kerouac.S (1996:95) està d�acord amb aquest criteri en el seu llibre �El 

pensamiento enfermero ”La practica enfermera en interdiciplinariedad según 

Parse.  Siendo el objetivo de la práctica la calidad de vida tal com la persona y su 

familia la definen, la enfermera no intenta arreglar los problemas que ha 

detectado, sinó que acompaña a la persona para ayudarla a lograr sus propios de 

actualización” 

 

En  cada una de les etapes constantment s�interrelaciona el paper autònom i el 

paper col·laborador de la infermera. En aquesta etapa predomina el paper 

                                                 
90Es defineix contracte terapèutic, a aquell compromís de fer alguna cosa en benefici de l’usuari,  que faran 
conjuntament la infermera i l’usuari. Té uns indicats que cal respectar, com són: que allò compromès es 
portarà a terme, que hi ha un respecte mutu i que a més el contracte ha de ser possible.  Té com objectiu la 
implicació de la persona en la seva curació o millora.  Pes exemple: no treure la dentadura fins que el pacient 
es vagi a anestesiar. Per experiència sé que aquests contractes donen molta força al pacient en la seva curació 
o millora,  i que a més una vegada fet en fa un control exhaustiu d’aquest.  
.  
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autònom sobre el paper col·laborador. Entenent el paper autònom com aquell que 

vol compensar les necessitats del pacient de forma individualitzada.  

Fernandez,  C i altra (1993:8) defineix el rol autònom  ”Cuidados Basicos acciones 

que lleva a cabo la enfermera en el desarrollo de su funcion pròpia,  actuando 

según criterios de supléncia o ayuda,  según el nivel de dependència identificado 

en la persona. ” 

 

I el paper col·laborador és aquell que necessita per a aquesta tasca la 

col·laboració d�altres membres de l�equip, com la col·laboració pròpia en llur tasca.  

Cal tenir clar que els dos tipus d�activitats o processos d�activitats són 

imprescindibles per a la salut i el benestar de l�usuari,  i cap de les dues ha d�anar 

en detriment de l�altra.  

Cal dir que la visita preoperatòria, per l�experiència que en tinc (d'haver-ne fet 

més d�uns quants centenars) dóna una crossa al pacient davant del món 

desconegut de la intervenció quirúrgica  on hi ha  unes persones properes,  que 

quan parlen s�entén el que diuen (no usen un llenguatge tecnificat), que són 

capaces (i amb aquest afany es fa) d�escoltar, i d�estar properes, que resolen 

molts dubtes del procés del que passarà el dia següent i després. En el moment 

que la infermera coneix la persona que s�ha d�intervenir, no la cosa, i per tant 

pensa en ella com a ésser humà.  La motiva davant de la feina per fer-la millor.  I 

entén decisions personals que el malalt pugui prendre. 91 De casos viscuts fent  la 

visita preoperatòria en podria escriure capítols sencers, aquí sols he donat el 

testimoni de d�una experiència personal.  

Tant els centres sanitaris que donen poques oportunitats, com la Infermera 

Quirúrgica que encara ara considera altres tasques en la seva activitat quotidiana 

                                                 
91 A tall d’anècdota,  explicaré una situació que vaig viure personalment.  Entre el grup multidisciplinar 
quirúrgic  hi ha la idea fatalista i certa, que quan una  persona  diu abans d’operar-se que es morirà o que no 
vol viure, i ho diu de debò,  o bé hi ha complicacions o realment es mor.  En la programació d’un quiròfan hii 
havia una intervenció que es feia en un pacient que tenia un aneurisma aòrtic (lesió greu, i intervenció 
difícil),  en la visita preoperatòria la persona va expressar la possibilitat de no sortir de la intervenció viva.  
Dit i fet, en el transcurs de la intervenció el malalt va fer una complicació i en morí en la taula quirúrgica.  
Tot l’equip estava consternat,   de forma frustrant i impotent: la persona havia mort. Tots menys la infermera 
que l'havia anat a veure,  que es mantenia tranquil·la intentant animar els altres,  (no era el cas de les altres 
infermeres que no l’havien vist), ella havia assolit la possibilitat i fins i tot la decisió personal que 
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com a més necessaris,  usen l�argument que no hi ha temps per fer-la.  No és un 

problema de quantitat, sinó de qualitat. Calen cinc minuts d�apropament,  

d�empatia, de saber estar proper  (d�actitud positiva) per entendre moltes coses de 

l�usuari. Seguint el lema Bíblic diria �qui tingui ulls per veure,  que miri, qui té 

odïdes per escoltar,  que escolti�.  

 

Transoperatori o Intraoperatori: En el moment en què l�usuari ve o arriba a l�Àrea 

Quirúrgica comença aquest tram d�atenció de la Infermera Quirúrgica 
Perioperativa. Ja té la informació i valoració i diagnòstics d�infermeria del pacient  

feta per ella mateixa o d�una altra companya previament  i  a més consulta la seva 

Història, i inicia l�execució del Pla de Cures per medi de tres tipus de classes 

d�activitats,  que explicaré.  

Però prèviament vull aclarir un mite que durant anys ha fet molt de mal a la feina 

del personal d�infermeria de la Sala d�Operacions: La importància o no del rol 

col·laborador en el Transoperatori i,  per tant la �vivència� d�aquesta relació com a 

menyspreu de l�atenció donada per la Infermera,  ( fins i tot a vegades dintre del 

pròpi gremi), com si per ser de forma col·laborada fos de segona categoria,  cal 

recordar que sense aquesta activitat feta d�aquesta manera no es podria portar a 

terma la intervenció quirúrgica. Com a l�anterior etapa es porta a cap tot tipus 

d�activitats mitjançant els dos papers abans dits: Paper autònom i paper 

col·laborador, però, així com en el Peroperatori és més evident el primer,  aquí en 

Transoperatoari té més activitat el segon paper,  però cal tenir present que entre 

ells hi ha sempre una interació.  

 

Pel que fa al llibre de Kerouac,  S (1996) m�ha estat molt difícil parlar de la relació 

interdiciplinar que comporta el rol col·laborador, perquè en parla llarga i 

encertadament, així i tot crec que és necessari que transcrigui alguns fragments 

que poden ser molt aclaridors.  

(Pag 91) “La complejidad de las necessidades y de los cuidados de salud 

combinados con una tecnologia invasora,  plantea desafios que ninguna profesión 

                                                                                                                                                    
l’intervingut podia pendre,  ella li oferí la seva feina,  era un acompanyant en el seu procés,  però no era la 
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no puede por si sola superar. Juntos, los profesionales de la salud prestan 

cuidados,  respondiendo a las necesidades de la persona en Matèria de salud.  La 

practica enfermera en relación con otras disciplinas concierne a los cuidados de la 

salud de la persona,  de la familia o del grupo en un entorno global� 

(Pa. 93)”Trabajar juntos significa que la enfermera y los profesionales de otras 

disciplinas se comprometen a alcanzar los objetivos de cuidados de salud 

ejeciendo su autonomia profesional,  y ello,  reconociendo su interdependencia”.  

“La interdependencia no representa ni una garantia ni una perdida de 

independencia,  sino más bien que uno y otro puedan acceder a un potencial de 

desarrollo y de enriquecimiento, no solo para si mismos, individualente,  sino para 

todos, colectivamente (Cooper,1989). El contexto actual, sinónimos de cambios 

cada vez más rápidos,  de apuestas complejas y de busqueda de una calidad 

optima necesita la capacidad de cada uno; de ahí, el reconocimiento de la 

exelencia en la práctica de los colegas de todas las disciplinas y la emulación 

hacia las que nos son propias (Marsden 1990)”.  

“La practica en colaboración interdisciplinaria significa que los cuidados de salud 

son dispensados según un modelo en el que todas las personas que cuidan,  

incluso la que recibe  los cuidados, se reparten la autoridad.  Este modelo se 

distingue del de la practica tradicional, según el cual los cuidados se dispensan 

siguiendo un perfil lineal de autoridad ( Chambelin 1986)�.  

 

En el transoperatori el rol col·laborador i el rol autòm  es troben repartits dintre de 

tres tipus de papers, aquests són: 

Infermera Quirúrgica d’anestesia.  És aquella part en què les activitats del Pla de 

Cures que van dirigides a rebre el pacient i fent servir,  la relació d�ajuda,  

col·labora amb l�anestesiòleg en la inducció, manteniment i despertar anestèsic.  

Controls de gasometries, tacte, pudor, perfusions etc. Registra  les seves accions.  

 

Infermera Quirúrgica Coordinadora.  (també dita Circulant): És aquella que porta a 

terme les activitats del Pla de Cures que van adreçades, gràcies a la relació 

                                                                                                                                                    
salut,  ni la seva pròpia decisió. 



 
 

 154

d�ajuda, a tot allò previ i en transcurs de la intervenció en el camp no estèril 

d�aquesta.  Com per exemple: contractes terapèutics92, control de la posició del 

pacient en la taula quirúrgica, de la seva seguretat, de la seva termorregulació,  

alimentació i eliminació així com tot el que volen dir mecanismes d�electricitat 

necessaris, control de gases, instrumental, biòpsies, implants etc. Portant un 

registre de les seves accions.  

 

Infermera Quirúrgica que Instrumenta: és aquella que porta a terme,  les activitats 

del Pla de cures que van dirigides,  per medi de la relació d�ajuda,  a tot allò previ i 

en el transcurs de la intervenció en el camp estèril d�aquesta, com donar aquell 

instrumental, sutures, sèrum, fàrmacs,  implants que calgui en el moment oportú 

en funció de la seva lectura de la intervenció que se li està fent al pacient, i amb la 

comunicació de l�equip interdiciplinar.  Quan finalitza registra les seves accions 

Kerouak, S (1996:93, 94) diu:“Colaborar, requiere por parte de todos los 

profesionales,  la voluntat de contribuir en  los cuidados de salud y significa el 

reconocimiento de zonas de interferencia en los roles.  

La colaboración se basa en la apreciación de lo que es especifico a cada 

disciplina; se apoya en la equidad (reconocimiento de la igualdad de cada 

disciplina) y en la pariedad (reconocimiento de la diferéncia de cada disciplina).  

En un espiritu de colegalidad la colaboración va dirigida a proporcionar 

conjuntamente los cuidados de salud”.  

Postoperatori : Per a la Infermera Quirúrgica vol dir el temps en què l�usuari es 

torna a normalitzar, això implica el despertar parcial o total del pacient i la 

normalització de les seves constants,  i l�atenció i relació d�ajuda que en tot aquest 

temps  necessiti.  El temps que es contempla és de 0 a 24 hores,  si la intervenció 

ha estat d'alt risc, més que de complexitat,  es trasllada a Cures Intensives,  i la 

seva atenció serà assumida per un altre tipus d�infermeres especialitzades per a 

l�ocasió.  Evidentment les accions portades a terme es registren.  

Visita Postoperatoria: activitat avaluadora que ha de portar a terme la Infermera 

Quirúrgica Perioperativa al cap d�un temps d�haver passat l�Intervenció,  pot ser 

                                                 
92 Veure peu de pàgina corresponent.  
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hores o dies, el seu objectiu és poder avaluar el pla de cures portat a terme.  

Avaluar la pròpia activitat.  

També,  l�experiència em dicta el gran canvi positiu observat en l�usuari,  quan es 

fa la visita postquirúrgica,  no ja l'evident fruït de procés traumàtic viscut,  sinó en 

el seu cos moral i psicològic i a la vegada  en el seu aprofitament,  encara que la 

intervenció hagi tan sols assolit l�objectiu de millora de qualitat de vida. La 

infermera, a més de control de la feina feta, comprova el compliment dels 

contractes terapèutics93 amb el pacient, se n�acomiada,  i sent que la seva feina té 

un valor,  la seva pròpia estimació puja.  

Cal dir que un fenomen que passa,  i és normal que passi sempre,  és que l�usuari 

oblida el personal d�infermeria (i també mèdic) que es troba en unitats límit com 

són les Àrees Quirúrgiques,  durant un temps o sempre,  de fet és un mecanisme 

psicològic de compensació de l�agressió allà viscuda. I per tant un ha de treballar 

pensant en la feina òptima i satisfacció personal, però és normal i no cal que 

n�esperi cap tipus d�agraïment o reconeixement.  

 

 
Cirurgia Major Ambulatòria.  (CMA): vull parlar concretament d�aquest conjunt de 

cirurgies,  per dues raons.  En primer lloc per ser molt preuada i de moda avui dia,  

i en segon lloc per què, tot i fer pensar que per la seva curta estada 

d�hospitalització el paper de la Infermera Quirúrgica Perioperativa queda 

disminuït, el contrari canvia una mica el seu itinerari, però mai el seu objectiu que 

és tenir cura de l�usuari en tot el seu procés quirúrgic curt o llarg, sols que en 

aquest cas el pacient canvia les seves característiques, a més de les que té de 

diferent per ser ell mateix.  

 

S'entén, segons Atkinson (1992:268) com a cirurgia ambulatòria” Como el 

cuidado quirúrgico realizado bajo anestesia general,  regional o local sin requerir 

hospitalización por la noche.  Efectiva y conveniente en costo,  es más eficiente y 

                                                 
93 Ibed 
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consistente con los patrones, normas y procedimientos seguidos con los 

pacientes quirúgicos hospitalizados�.  

 

Caldria definir dues possibilitats i diferències a la vegada de la cirurgia 

ambulatòria: 

La Cirurgia Endoscòpica, que a la vegada és o no és possible, Cirúrgia  Major 

Ambulatòria  i la Cirurgia General Ambulatòria .  

La Cirurgia Endoscòpica: l�eina en què es porta a aquest tipus de cirurgia és la 

que li dóna títol.  

 

Segons Atkinson (1992:183, 184) s�entén com a endoscopi “Es el examen visual 

del interior de una cavidad corporal, órgano hueco o estructura con un 

endoscopio,  instrumento diseñado con el propósito de realizar inspección visual 

directa” 

“L’endoscòpia puede describirse como una técnica cerrada, a diferéncia del 

procedimiento abierto por medio de una incisión para exponer las estructuras 

corporales”.  

 

L�endoscòpia diagnòstica a Catalunya fa més de trenta anys que és fa,  com per 

exemple les biòpsies hepàtiques, o les observacions laringoscòpiques etc.  

La cirurgia endoscòpica i a la vegada Major Ambulatòria com a tal fa uns deu 

anys que s�ha fet popular a Catalunya.  

 

També Atkinson la indica (1992:448) “Los tratamientos quirúrgicos menores se 

practican a través del endoscopio, sin someter al paciente a una operación 

abierta. ” 

 

Cirurgies com l�extirpació de vesícula biliar, o l�extirpació de la pròstata, o 

l�extirpació d�un menisc de l�articulació del genoll, avui dia, tot sovint, són 

tractades de forma ambulatòria.  
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La definició que he posat a l�inici, de fet, explica perquè ha tingut i té tan èxit.  Se 

segueix el criteri que sí la intervenció és tan poc iatrogènica (com és el cas de la 

cirurgia endoscòpica,  què es fa a traves d�un tub,  tot i així cal fer-se,  més d�un 

forat per l�utilització de les diferents eines), l�usuari pot marxar a casa en vint-i-

quatre hores. Amb unes perspectives positives importants, com són no ocupar llits 

o que siguin els menys possibles (que costen força diners), el fet que el pacient 

no es desarreli de casa seva i per tant,  tingui una experiència de la intervenció 

més curta i amb possibilitats que sigui més positiva, i amb relativament poca 

agressió al cos, ja que és a cel tancat, encara que per la recuperació calgui 

passar una convalescència més o menys llarga.  

 

Cirurgia General Ambulatòria: seguint aquests mateixos criteris d’amortització i de 

poc cost, es porten a terme una sèrie d�intervencions més o menys petites on 

també l�usuari pot  marxar a casa a les poques hores tot i no ser endoscòpica.  

Això ha permès que institucions públiques i privades es plantegin aquesta classe 

d�unitat amb més o menys garanties de tot tipus. Poso  com exemple d�aquesta 

cirurgia l�extracció de cataractes oculars, les extirpacions de petites lesions,  els 

tractaments amb làser etc.  

 

Comentari a aquests dos tipus de cirurgia ambulatòria: en principi els beneficis de 

la Cirurgia Major Ambulatòria són importants i bons, però cal fer-hi unes 

consideracions. En primer lloc cal triar aquells usuaris adients per a aquestes 

cirurgies perquè, en cas contrari és possible que allò que era una cirurgia poc 

iatrogènica pugui acabar essent a cel obert amb més risc pel pacient i més cost,  

per la sanitat. Segona consideració, no tothom està preparat per portar-la a terme,  

ni tots els centres poden fer-la en la seva totalitat; cal saber quines estructures es 

necessiten. Tercera consideració, aquests dos tipus de cirurgia donen la 

possibilitat d�usar material fungible o material no fungible però pel seu ús continua 

(per ser curtes les intervencions se�n poden fer més, i per tant amb més 

amortització) cal o bé tenir-ne  més per poder netejar-lo i esterilitzar-lo més sovint,  

o llençar-lo que és més costós i que produeix impacte ambiental i inaguantable en 
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cap economia. Atenció! Que el que no pot suplir aquesta situació és sols 

desinfectar aquells útils que van a parar a cavitats estèrils, com s'està fent a tot 

l�Estat Espanyol i a Catalunya. A tall de referent: no sembla molt estrany que en el 

cas famós de València de l�any 98, en què hi va haver uns quants cents de 

contagis d�hepatitis C, cent es van atribuir a la mala praxi d�un metge; i dels altres 

cent,  qui n�ha dit res?.  

La situació és de rabiosa actualitat, doncs fins i tot surt a la premsa escrita.  La 

Vanguardia,  article del 27 de gener de 1999 (pa 20), amb el  títol següent �Los 

expertos advierten que la mitat de las infecciones hospitalarias se pueden evitar� 

diu: �Cada año,  un 6�9% de los pacientes contrae una infección en los hospitales 

españoles�... �estas infeciones causan un 1% de las muertes hospitalarias y són 

un factor coadyuvante en otro 2, 3%�... �Estas dolencias, sin embargo,  no sólo se 

cobran vidas,  sino que cáusan un elevado gasto sanitario,  ya que elevan la 

estancia media del paciente en el hospital entre 6 y 9 días�.  

 

Des de 1990 la Sociedat Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e 

Higiene  està desenvolupant l�estudi Epine sobre les infeccions hospitalàries,  que 

coordina Josep Vaqué, professor de Medicina Preventiva de la Universitat 

Autònoma de Barcelona; aquest estudi és una eina de vigilància del sistema 

sanitari. L�any 1997 a l�Estat Espanyol,  de 51. 600 casos analitzats de pacients 

ingressats en 214 centres, van detectar més de 3. 500 infectats, essent les 

infeccions quirúrgiques un total del 45%. Val a dir, que aquestes són les 

contrastades,  les comprovades en aquell interval de temps,  però pel que fa a les 

infeccions que tenen un temps �finestra� (període que per no donar cap 

simtomatologia no és conegut ni per l�usuari ni per la sanitat) se�n desconeixem 

els resultats,  com són el cas d�HIV,  o hepatitis C.  

Així i tot,  els hospitals  públics i concertats estan molt controlats i s�esforcen per 

reduir les infeccions,  per exemple,  a Catalunya  el 1988,  les infeccions urinàries 

i quirúrgiques estaven a un 12%,  el gener del 1998 han baixat a un 8%.  Aquesta 

situació està molt menys controlada en  clíniques privades.  
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Tercera consideració  important,  pel fet que té el pacient d'anar més aviat  a casa 

seva,  cal i és urgent que existeixin aquelles estructures sanitàries i humanes que 

facin el seguiment de l�usuari, que en l�actualitat no són suficients i aquelles que 

estan superades per la feina. I passen coses com en el cas d�enviar cap a casa  

un ancià amb les cataractes solucionades, però amb una hiperglicèmia alta i amb 

una sonda urinària posada...qui en tindrà cura?.  

 

La Infermeria Quirúrgica en la Cirurgia Major Ambulatòria: el procés a seguir és el 

mateix que en la cirurgia convencional programada,  tan sols,  si cap,  és que els 

períodes són més curts,  però potser de vegades més intensos, per la ignorància i 

poc temps d�adaptació que té l�usuari en aquest tipus de cirurgia. Recordo que no 

és important el temps que s�acompanya el pacient, sinó com se l�acompanya i la 

qualitat d�aquesta companyia. És més,  per aproximació encara es pot donar 

informació i educació a la família. Entenguís com acompanyament tot el procés 

integral de treball que es fa conjuntament.  L�avaluació diferida caldrà fer-se a les 

poques hores, o per telèfon, o per visita en dispensari, o per altres mecanismes 

com pot ser per correu etc.  

 

Un fenómen important per a la infermeria quirúrgica és l�associatiu, com a 

moviment integradó,  reindicatiu i de promoció és per aixó que cal que també en 

parli aquí: 

 

2.2 Les Associacions: Espanyola,  (Catalana) 

 

L�any 1981 un grup d�infermeres quirúrgiques catalanes varen començar a reunir-

se, amb l�objectiu de promoure un moviment de professionals motivats per 

aconseguir un reconeixement acadèmic professional a nivell estatal,  per medi de 

l�especialització,  al no existir encara una nova normativa sobre l�especialització i 

el seu futur. Eren professionals  de l�Hospital de Sant Pau de Barcelona que per 

criteri propi van crear una Comissió de Treball pel reconeixement acadèmic de 

l�Especialitat d�Infermeria Quirúrgica, van divulgar la seva proposta a totes 
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aquelles infermeres que treballaven en les àrees quirúrgiques de tot Catalunya,  

demanant als professionals d�aquests Centres Sanitaris la seva participació. A 

continuació d�aquesta convocatòria, es va portar a terme al Col·legi de Diplomats 

en Infermeria de Barcelona una reunió,  amb vuit membres de la nova comissió 

(entre els quals jo mateixa) eren Infermeres Quirúrgiques del l�Hospital,  

(recordem que és el Centre amb el Postgrau d�Infermeria Quirúrgica més antic 

juntament amb el de l�Hospital de Navarra de l�Estat Espanyol, i gairebé era lògica 

la seva motivació i participació).   

La comissió es va anar desenvolupant,  amb les fluctuacions naturals que tenen 

aquests ens,  fins que finalment veient les necessitats existents en el col·lectiu  va 

considerar que per abraçar i donar respostes al màxim de les seves 

problemàtiques caldria convertir-se en l�embrió de la futura Associació Espanyola 

d�Infermeria Quirúrgica (tinc l�honor de ser-ne membre fundador nº1) en 1984. 94 

Abans de donar aquest nom  hi va haver un intens debat dintre de la comissió,  

perquè fos o no catalana o estatal,  però va prevaler el criteri d�intentar fer una 

Associació estatal per poder donar la possibilitat d�incloure totes aquelles 

infermeres que volguessin ser-ne, sense l�excusa que fos sols una Associació 

Catalana. La renúncia va ser dolorosa però possiblement positiva, i el seu objectiu 

era que com més fóssim,  més forts seriem en les nostres reivindicacions.   

Els fins d�aquesta associació eren i són: AEEQ95(2001) Treballar per aconseguir 

que l'especialitat d�Infermeria Quirúrgica sigui reconeguda legalment,  i per tant 

estigui inclosa en el pla d�estudis. Com a segon objectiu és formar part de EORNA 

(Associació Europea d�Infermeria Quirúrgica) i com a membre col·laborar en el 

projecte comú europeu, incloent també els aspectes d�educació acadèmica,  

activitats científiques i intercanvis professionals.  El seu tercer objectiu és ser un 

interlocutor vàlid per a les institucions nacionals representatives de l�Infermeria.  

El seu quart objectiu és organitzar congressos nacionals, cursos de formació 

                                                 
94 Separata de la revista Salut del Col·legi d’Infermeres (1984). “la Comisión de Enfermeria Quirúrgica de 
Barcelona,  convoca a todos los titulados A. T. S y diplomados de Enfermetia a la asamblea fundacional de la 
Asociación de Enfermeria Quirúrgica que tendrá lugar en Barcelona el día 23 de mayo de 1984 en primera 
convocatoria a las 18 horas y en seguna convocatoria a las 18’30 horas, en la sede del colegio de A. T. S.  y 
D. E de Barcelona,  sito en la calle Alcoi,  nº 21,  bajos”. La comision de Enfermeria Quirurgica.  
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continuada en tot l�estat espanyol, i a més donar divulgació de tots els actes 

científics que es facin tant nacionals com internacionals. I el darrer objectiu és 

publicar com a medi de comunicació una revista científica sobre infermeria 

quirúrgica.  

A l�actualitat l�Asociación Española de Enfermeria Quirúrgica té més de cinc- 

cents vint membres, i va en augment, ha fet cinc congressos nacionals  

(Barcelona 1991, Sitges 1993, Madrid 1995, Sevilla 1998, Palma de Mallorca 

2001) i ha col·laborat i col·labora,  essent un membre amb pes específic, en els 

congressos Europeus (Brusseles,  Bèlgica 1998,  i Bergen,  Noruega 2000,  Creta 

2003) i en l� última Conferència Internacional portada a terme a Hèlsinki,  

Finlàndia 2000).  

Fins l�any 2003 ha editat catorze exemplars de la seva revista que s�edita dues 

vegades a l�any. I des de 1997 té un programa de formació continuada del qual,  

en parlaré el Capítol III.  Pertany com a membre fundador a l�Associació Europea 

d�Infermeres Quirúrgiques. I també al comitè Internacional d�Associacions que 

organitza les conferències internacionals,  està,  per tant,  en permanent diàleg 

amb els països fundadors d�aquestes conferències,  Estats Units i Canadà.  

L�Asociación Española d�Enfemeria Quirúrgica, ha estat una demanda social del 

col·lectiu d�infermeres quirúrgiques en un moment en què l�associacionisme és 

molt important tant en l�Estat espanyol com a Europa, ja que reuneix persones 

amb uns objectius comuns com són el reconeixement professional i el seu 

desenvolupament futur, a més de la seva protecció. Per això, no ens ha 

d�estranyar que de la mateixa manera que tenia lloc el naixement i consolidació 

d�aquesta associació en el país, passava el mateix en tot el món,  i com a més 

proper en el món europeu, val a dir, però, que com en altres situacions,  en funció 

del desenvolupament del país les associacions sorgiren i es consoliden abans o 

més tard.  

 

2.2.1 L�Associació Europea 

 

                                                                                                                                                    
95Asociación de Enfermeria quirúrgica.  (en linea)< http://www. aeeq. net. > (consulta feta el 5 de gener 
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El punt culminant d�aquesta consolidació ha estat la maduració de construir ja no 

sols una associació per país, sinó fer-ho amb un criteri més ampli, es va traduïr en 

el que avui es coneix per l�EORNA (European Operating Room Nurses 

Association o fent-ne la traducció (L�Associació Europea d�Infermeria Quirúrgica).   

La seva primera llavor sorgeix d�un grup d�infermeres europees el 1980 durant el 

transcurs del segon congrés internacional d�infermeria quirúrgica.  El 1981 es va 

fer una primera reunió amb alguns països a Brighton (Regue Unit),  assistia-t'hi: la 

República d�Irlanda,  Alemanya,  Noruega,  Dinamarca i el propi Regne Unit.  

En un inici es va fer coincidir al final del congrés nacional de l�Associació Nacional 

d�Infermeres de Quiròfan del Regne Unit, un dia Europeu, i desprès es feia 

coincidir en funció  de les reunions o congressos de cada país.  A cada reunió hi 

havia més gent de diferents països, i eren reunions fetes, en un començament,  

com un menjar de treball coordinades per l�Associació francesa, jo vaig ser 

convidada com a representant de l�Associació a nivell de l�Estat Espanyol (val a 

dir que fins aquests cinc últims anys érem molt poques les infermeres 

quirúrgiques de l�estat espanyol que assistíem a congressos d�altres països), en 

aquestes reunions es parlava de temes que tenien relació amb la feina diària de 

les infermeres quirúrgiques europees.  

En 198996, en una reunió a Paris (a la qual també hi vaig assistir com a 

representant) el grup cada vegada més nombrós de persones de diversos països,  

va començar a preparar-se per allò que havia de ser la supressió de fronteres 

d�Europa, treballant en un document que pogués estandarditzar l�activitat de 

l�Infermera Quirúrgica a Europa.  

En 1992 a Copenhaguen, Dinamarca on el grup ja estava més estructurat i 

organitzat, es va decidir ja el nom que el representarà, European Operating Room 

Nurses Association o EORNA. Es van fer els estatuts i es treballa en un pla 

d�estudis bàsics (del qual ja en parlaré en el capítol III) per les infermeres de tota 

Europa.   

Una de les premisses d�aquesta associació és la possibilitat  que qualsevulga 

associació nacional que representi les infermeres quirúrgiques d�un país  es pot 

                                                                                                                                                    
2003). 
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afiliar sigui o no de la Comunitat Europea. En l�actualitat hi ha vint-i-tres  

associacions europees afiliades i alguns portaveus de futurs ingressos.  Aquestes 

institucions són: 

Alemanya (DBFK) German Association of Nurses.  

Austria (OkV) Osterreichischer Krankenplfege-Verland.  

Belgica (VVOV)Vereniging Vlaamse Operatie Verplegkundigen.  

Belgica (AFISO) Associiation Francophone Infirmieres Salle Operation.  

Croacia (CORNA) Croatia Operating Room Nurses Association.  

Dinamarca (FSO2) Danish Association of Surgical Treatment Nursing.  

Eslovenia  (SORNA) Slovenian Operating Room Nurses Association.  

Espanya ( AEEQ) Asociación Española de Enfermeria Quirúrgica.   

Finlandia (FORNA) Finish Operating Room Nurses Association.  

França (UNAIBODE) Union Nationale des Association D�Infirmiers(es) de Bloc 

Operatoire Diplome(e)s d�Etat.  

Grecia (GORNA) Greek Operating Room Nurses Association.  

Irlanda (INO) Irish Nurses Organisation.  

Islandia (ISORNA) Icelandic Operting Room Nurses Association.  

Israel ( IPNA)  Israel Peri-operative Nurses Association.  

Italia (AICO) Associazione Italiana Capisala Operatoria.  

Noruega (NNAAORN) Norwegian Association of Operating Room Nurses.  

Països Baixos (LVO) Landelijke Vereniging Van Opertie- Assistenten 

Portugal (AESOP) ASSociation De Enfermeiros De Sala De Operacoes 

Portugueses.  

Regne Unit ( NATN) National Association of Theatre Nurses.  

República Eslovaca (SCHW) Slovak Chamber of Health Workers.  Section OR 

Nurses.  

República Xeca (CORNA) Czech Operating Room Nurses Association 

Suècia (SEORNA) Swedish Operting Room Nurses Association.  

                                                                                                                                                    
96 Brett,  Margaret. (1997) Introducción a EORNA.  
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Suïssa (GRISOP/SBKASI) Groupe Romand de Infirmieres de Salle d�Operation 

/Schweizerischen Berfsverband fur Krankenpflege/Association Suisse de 

Infiermieres.  

Dues vegades l�any els representants internacionals d�aquestes associacions es 

reuneixen per debatre sobre els problemes, futur i organització de les activitats de 

l�Associació,  des de Sitges i Roma en 1993,  Stockolm i Athens en 1994,  Dublin i 

Hamburg 1995,  Helsinki i Luzerna en 1996,  Brusseles,  Berna i Brdo (Slovenija) 

en 1997,  Paris i Amsterdam en 1998,  Praga i Tesalònica (Grècia) en 1999,  

Bruges i Edinburg (Escocia) en el 2000-2001) etc.  

Els objectius de l�Associació Europea d�Infermeria Quirúrgica (1994:1) és 

promoure el fòrum de debat i d�idees a més de la informació entre les infermeres 

quirúrgiques europees. Fomentar i mantenir l�alt estàndard de l�atenció 

d�infermeria  que ha de tenir l�usuari en les Àrees Quirúrgiques.  Definir i defensar 

l�ètica de la Infermeria quirúrgica. Promoure l�aplicació de la investigació científica 

de la Infermera quirúrgica. Igualitzar el nivell d�educació i de reconeixement 

professional de la Infermera quirúrgica per tota Europa. Cooperar amb altres 

cossos professionals que tinguin iguals propòsits.  

Els requisits demanats als seus nombres de membres és que el representant 

precisa que vingui de forma legitimada per  l�Associació d�Infermeres Quirúrgiques 

del país o un grup d�Infermeres quirúrgiques que estiguin afiliades a l�Associació 

d�Infermeres del país. ambé es podria dir col·legi, amb el criteri de vetllar per 

l�impediment de la introducció de persones no infermeres, fixant el criteri que se 

sigui infermer diplomat com a mínim i l�objectiu és que es treballi a quiròfan o sigui 

especialitat d�aquesta activitat reconeguda o no al seu país.  

Per demanar ser membre d�aquesta Associació cal fer la demanda a la secretaria 

d�EORNA,  la qual la portarà a considerar a la propera reunió de l�Associació.  

 

2.2.2 AORN (Association of perOperative Registered Nurses) Influència de 

l�Associació Americana 
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Encara que bàsicament per aproximació interessa parlar d�Europa,  en referència 

a aquesta temàtica és necessari i just que parli de l�Associació d�Infermeria 

Quirúrgica Americana, i cal que ho faci pel pes específic que té aquesta 

associació i perquè va ser la primera del món 

L�AORN (2001:3-21) Association of periOperating Registered Nurses97 tot i que en 

un inici va ser exclusivament nord americana en l�actualitat ha esdevingut 

l�associació internacional de la Infermeria Quirúrgica ja que  té per a socis 

persones de tot el món (jo en sóc una d�elles des de 1980),  

El seu objectiu és l�organització professional de les infermeres perioperatives 

diplomades amb la missió de promoure la qualitat de l�atenció del pacient donant 

als seus membres educació,  estàndards o protocols,  serveis i representació.  

La filosofia de l�associació és creure que les infermeres són una institució d�un 

significat essencial dels serveis de l�atenció de la salut dintre de les necessitats de 

la societat. Les infermeres perioperatives necessiten coneixements,  habilitats i 

actituds basades en els principis físics,  psicològics,  conductuals i socials i la 

ciència de la infermeria. Creu que les infermeres necessiten tenir ètica,  

responsabilitat,  i el màxim de qualitat en la cura del pacient.  Posa molta atenció 

en la dedicació de la infermera a la infermera perioperativa i promou la facilitat de 

l�atenció quirúrgica i perioperativa als pacients.  Creu també que l�educació és un 

procés llarg en la vida i que les infermeres perioperatives necessiten assolir la 

responsabilitat per la seva continua educació. L�associació és el comitè que 

permet que la infermera perioperativa adquireixi aquesta responsabilitat.  

L�associació creu que els estàndards de la practica de la infermeria, la 

col·laboració interdiciplinar,  i el recurs adientment utilitzat augmenta la practica de 

la infermera perioperativa. Així mateix, creu que aquestes activitats poden estar 

estructurades i espera trobar les necessitats de l�atenció a la salut de la societat 

perioperativa. En 1979 l�AORN House of Delagats va designar el 14 de Novembre 

el dia de la Infermera Quirúrgica ( OR Nurses Day).  

                                                 
97 És important resaltar que el seu nom primitiiu era AORN= Association Operating Roon Nurses però 
seguin el criteri més actual i a la vegada més proper a la praxis portada a terma per la infermera, sense 
canviar les singles,  han canviat la seva traslació.  
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L�AORN té l�any 2001 quaranta-un mil socis que són infermeres quirúrgiques 

diplomades,  que es dediquen a l�assistència, l�educació, la gestió i la recerca,  

amb més de tres-centes seus en cinquanta estats d�arreu del món. L�AORN fa 

molt èmfasi a fi què el cor de l�associació siguin els seus membres, i convida 

aquests a formar part dels comitès consell i en especial a les seves assemblees.  

L�organ de gestió d�aquesta associació es coneix com la House of Delegates, 

(Casa de Delegats) que es tria pels delegats de les diferents seus en el congrés 

anual nacional.  

Entre els recursos que ofereix aquesta associació als professionals,  són connexió 

amb fax i l’AORN on line per preguntar totes aquelles qüestions que fan referència 

a la pràctica diària entre altres,  aquests dos sistemes s�abatessin del Center for 

Nursing Practice (Centre de l�exercici de la Infermeria) que està format per 

infermeres perioperatives especialitzades amb vint anys d�experiència que 

ofereixen estàndards i practiques recomanades, guies, educació i acreditació així 

com informació sobre cirurgia ambulatòria,  control d�infeccions,  i qüestions sobre 

direcció.  

També té un Government Affairs (Departament legal) per l�ajut i assessorament 

de la infermera perioperativa. Un Library Services (servei de Llibreria). També 

ofereix Career Services (Borsa de treball) i d'oportunitats de dirigir temporalment 

en algun centre hospitalari sis mesos o un any amb el servei de Interim 

Management Staffing (Manar a personal de forma temporal). Un servei de 

formació continuada (On Site Consultation),  així com també un servei de control 

de qualitat (PNDS) 

Publica una revista mensual amb una tirada de 46. 300 exemplars, així com 

diverses publicacions, manuals, protocols, llibres especialitzats, estàndards 

recomanats, diversos programes de recerca, i també escolars. Organitza un 

congrés anual en diferents estats, i organitza i promou un Congrés Internacional 

(Word Conference on Surgical Patient Care) cada,  dos anys en diferents parts del 

món.  En referència a docència exclusivament té diferents activitats com poden 

ser el Curs 101 Perioperatiu, Mòduls de formació continuada, i la possibilitat 

d�estudiar programes amb credencial acadèmica, en diverses universitats que a 
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més de servir com crèdit universitari i té certificat de l�AORN. A més ofereix 

serveis com d�assegurança,  de venda de productes propis,  etc.  

Però a part de totes aquestes possibilitats cal reconèixer en aquesta associació 

un valor molt important i és la divulgació i l�elevació d�estatus de la Infermera 

Quirúrgica a professional, l�ésser la primera entitat que defineix la Infermera  

Quirúrgica98 (i que jo en parlo en el lloc corresponent) i dóna contingut al procés 

perioperatiu, per tant la infermera no és un professional d�una situació puntual,  

sinó que fa un seguiment en profunditat del procés quirúrgic del pacient,  i per fer 

això necessita l�art.  

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
98 AORN Statement Committee1(1969:10(5):48) Associació Americana d’Infermeres Quirúrgiques la 
defineix: “La que identifica las necesidades fisiológicas,  psicologicas y sociologicas del enfermo y pone en 
practica un programa individualizado que coordine las acciones de enfermería,  basado en el conocimiento 
de las ciencias naturales y de la conducta, a fin de restablecer o conservar la salud y bienestar del individuo 
antes, durante y despues de la intervención quirúrgica”. Aquesta definició ja està escrita en el lloc 
corresponent del document 
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Capítol III:  Formació de la Infermera Quirúrgica 
 
3.1 Formació de la Infermera 

 

Segons dades aportades per Garcia, C (1999:116) en l�Estat espanyol l'àrea 

d�estudi preferida per  les dones és majoritàriament Ciències de la Salut en què 

en 1993-94 és d�un 67�28 %.  

 

Com ja hem dit en el capítol I el 1977 culmina el procés de canvi en els estudis de 

la Infermera amb el Reial Decret del 2121/77, on s�integren els estudis d�ATS com 

a Escoles Universitàries d�Infermeria, per tant es converteix en una Diplomatura 

de primer cicle. Aquesta situació la descriu molt be Ferrer, F i altres (2001:60)”La 

reestructuració del sistema educatiu establerta per la Llei general d’Educació del 4 

d’agost de 1970 va possibilitar que la formació inicial d’infermeria,  que fins llavors 

es realitzava en les Escoles d’Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS), accedís a la 

Universitat. Amb la publicació del Reial Decret 2128/197799del Ministeri 

d’Educació i Ciència, sobre la integració de les Escoles d’Ajudants Tècnics 

Sanitaris com Escoles Universitàries d’Infermeria (EUI ), i l’Ordre del 31 d’octubre 

de 1977100,  per la que es van establir les directrius per a l'elaboració dels plans 

d’estudi de l' EUI, començà una nova etapa en el desenvolupament professional 

de les infermeres” 

 

Per accedir a la formació de la Infermera cal tenir com a referència dos fonts 

importants: les Directives Europees 77/452/CEE i la 77/453/CEE les quals regulen 

les cures generals i que afecten a tots el membres de la Comunitat Europea,  i el 

document fer pel Comitè Consultiu per la Formació d�Infermeres �Informe i 

recomendaciones sobre la formación de los enfermeros responsables de 

cuidados generales en la Unión Europea. Comissió Europea, Direcció General 

                                                 
99 Reial Decret 2128/1977 (BOE del 22 d’agost) 
100 Ordre Ministerial 31 d’octubre 1977 (BOE del 26 de novembre) 
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XV.  Brusseles 17 d�octubre de 1997, que posa al dia les recomanacions de les 

Directives de 1977101 

 

És a partir de 1980 que surt la primera promoció de Diplomats en Infermeria,  i 

que els anteriors ATS convaliden i homologuen els seus estudis per medi d�un 

examen establert per l�Administració.   

 

Aquesta situació l�explica Garcia, I. (2001:540) “R.  Decreto del 11 de enero de 

1980 establece las normas para la homologación del título de A:T.  S.  Con el D. 

U. E.:“71.800 enfermeras obtuvieron el título de convalidación en las 22 

convocatorias realizadas”, un 75% de los A. T. S. de la epoca” (Ortega C,  

1996:287-324) 

 

Calia, però fer un curs, que es portà a terme per medi de la Universitat a 

Distancia, amb el criteri que també ens explica Garcia (2001:540): “El curso de 

nivelación pretencia modificar actitudes y adquirir nuevos conocimientos, y a 

pesar de que se ampliaban las posibilidades del trabajo enfermero, no supuso 

cambios significativos ni en la metodología de trabajo de estos profesionales, ni 

en su actividad asistencial” 

 

En 1983 el Ministeri d�Educació i Ciència  impulsa la reforma Universitària 

promulga “La Ley Orgánica de Reforma Universitària� i es reparteix les 

competències sobre ensenyament universitari entre l�Estat, les Comunitats 

Autònomes i les Universitats, amb la idea, segons diu la pròpia llei, de garantir la 

llibertat acadèmica (de docència i investigació).  

Alguns dels seus articles van tenir la seva influència els estudis de Diplomatura 

d�Infermeria i que ha subscrit la posterior Llei d�Orgànica d�Universitats  

 

Com és en la LOU en el Titul II Capítol I Article 7. Centres i estructuras, que 

l�anterior llei, també, ho feia en l�article 7, quan diu: ”Las Universidades públicas 

                                                 
101 Conferencia Nacional de Directores/as de Escuelas de Enfermeria Estatales (2000) Informe: Propuesta de 
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estarán integradas por Facultades, Escuelas Técnicas o Poltécnicas Superiores, 

Escuelas Universitarias...”. 

 

Per altra banda la Llei Orgànica d�Universitats en l�article 8 apartat 1 concideix 

amb l�article 9 de l�anterior llei quan diu: “Las Facultades, Escuelas Técnicas o 

Politécnicas Superiores y Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias 

Politécnicas, són los centros encargados de la organización de las enseñanzas y 

de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la 

obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional...” 

 

Així com en l�article 34 apartat 1 indica el mateix que indicà en el seu dia la llei 

anterior, quan diu: “Los títulos universitarios que tengan carácter oficial y validez 

en todo el territorio nacional, así como las directrices generales de los planes de 

estudios que deban cursarse para su obtención y homologación seran 

establecidos por el Gobierno, bien por su propia iniciativa, previo informe del 

Consejo de Coordinación Universitaria, o a propuesta de este Consejo”.     

 

En l�article 35, apartat 1 incideix en la mateixa tematica que va fer l�anterior llei en 

l�article 29, quan diu: “Con sujecion a las directrices generales establecidas, las 

Universidades elaboraran y aprobaran los planes de estudio conducentes a la 

obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional, correspondientes a enseñanzas que hayan sido implantadas por las 

Comunidades Autónomas”. 

 

Per últim la Llei Orgànica d�Universitats en l�article 37 Estructuras de las 

enseñanzas, com l�anterior Llei en l�article 30, diu: “Los estudios universitarios se 

estructurarán como máximo,  en tres ciclos. La superación de los estudios dará 

derecho, en los términos que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo 

de Coordinación Universitaria, y según la modalidad de enseñanza cíclica de que 

trate, a la obtención de los títulos de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, 

                                                                                                                                                    
segundo ciclo en enfermeria.  Madrid. 
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Ingeniero Técnico, Licendiado, Arquitecto, Ingeniero y Doctor y los que sustituya a 

éstos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 88”. Que diu: “No 

obstant lo dispuesto en el artículo 37, y con el fin de cumplir las líneas generales 

que emanen del espació europeo de enseñanza superior, el Gobierno, previo 

informe del Consejo de Coordinación Universitaria, establecerá, reformará o 

adaptará las modalidades cíclicas de cada enseñanza y los títulos de carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional correspondiente a las mismas”. Que, 

de forma més específica, amb anterioritat havia indicat la LRU en  L�article 35:“ El 

Consejo de Universidades podrá determinar las áreas de conocimiento  

específicas de las Escuelas Universitarias en las que sea suficiente el título de 

Diplomado... ”.  

 

Encara l�any 2003, els estudis d�Infermeria es contemplen  com a ensenyament 

de primer cicle universitari i per tant tenen el nivell de Diplomatura Universitària;  

l�ensenyament d�aquests estudis es porta a terme a les Escoles Universitàries 

d�Infermeria, les quals poden ser pròpies de la Universitat i per tant adscrites a 

ella o concertades depenent d�Institucions públiques o privades.  

 

Segons l�estudi fet per Ferrer, F i altres (2001:61) “ les innovacions introduïdes en 

la formació d’ infermeria a partir de la reforma dels estudis102foren: 

• Nivell universitari per als estudis d’infermeria.  

• La formació deixa d’estar centrada en l’àmbit intrahospitalari i s’estén a l’àmbit 

extrahospitalari.  

• La formació s’orienta vers una atenció d’infermeria holística tenint en compte 

les necessitats físiques, psíquiques, biològiques,  socials i culturals de la 

persona i/o la comunitat.  

• La introducció en els continguts educatius de models i teories d’infermeria i el 

seu desenvolupament,  el qual ha promogut un canvi en les ideologies i en les 

metodologies d’atenció d’infermeria.  

                                                 
102 Organització Col·legial d’Infemeria d’Espanya 
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Conseqüència de tot això és el desenvolupament del Procés d’Atenció 

d’Infermeria, que produeix un canvi en l’atenció donada i que transforma el rol 

anterior centrat en habilitats en un altre molt més complert que inclou el saber,  

els saber fer i el saber ésser i estar”.  

 

La Conferència Nacional de Directors d�Escoles Universitàries d�Infermeria 

Estatals de l�abril de 1999 (1999:6) adopta els acords de mantenir la Diplomatura 

en Infermeria com aquella titulació que dóna la garantia de haver adquirit les 

competències103 bàsiques de la professió 

 

Dintre de la Comissió Europea el Comitè Assessor en Formació d�Infermeria 

defineix com a competències de les infermeres (1998:5) les següents:”Les 

activitats de les infermeres responsables de les cures generals inclouen les cures 

d’infants,  adolescents,  adults i persones grans que pateixen condicions severes 

o cròniques d’una naturales somàtica o psicològica i que són tractades dins o fora 

de l’hospital.   

Les infermeres responsables de les cures generals han de ser capaces de 

protegir, mantenir,  restaurar i promoure la salut de persones i grups o l’autonomia 

de les seves facultats físiques i mentals, tenint en compte la personalitat 

d’aquestes persones en els seus components psicològics, socials econòmics i 

culturals com són: Iniciar i portar a terme mesures dirigides a millorar la salut i 

prevenir l’aparició de la malaltia en individus, famílies i comunitats. Prendre 

responsabilitat i acceptar responsabilitat per la seva práctica. Participar en, i en 

alguns casos portar a terme exploracions i tractaments. Informar i instruir als 

pacients,  estudiants i col·legues. Seguir,  usar i participar en el treball de recerca i 

assegurar la qualitat de cures infermeres. Planificar el seu treball, el treball en 

grups, supervisar els equips de treball i col·laborar amb altres categories de 

plantilles i adquirir a traves del seu camp professional una aproximació 

multidisciplinar i interprofessional als problemes de salut”.  

                                                 
103Comissió Europea el Comitè Assessor en Formació d’Infermeria defineix competències (1998:4): “atributs 
personals (coneixement, habilitats i actituds) els quals permeten als individus funcionar autònomament en el 
lloc de treball, per millorar el compliment continu i per adaptar-nos al ràpid canvi d’entorn”.  
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El gener de l�any 2003 a Espanya existeixen 105 Escoles d�Infermeria104, en 

general,  són adscrites concertades a una Universitat i es regeixen i regulen per 

mitjà d�aquesta,  els seus plans d�estudis,  hores lectives,  practiques, professorat 

etc. Hi ha certes premisses que són sempre inamovibles en totes les Escoles com 

són: la formació prèvia que necessita tota carrera universitària, 12 anys 

d�educació general,  el seus accessos  a traves de PAAU Logse: Ciències de la 

Salut, l�opció de PAU: B Biosanitària, Cicle formatiu de grau superior i Branca 

d�FP 2n grau. L�oficialitat del seu títol i que a més en totes s�indica que amb 

aquests estudis es pot accedir als  del segon cicle d�Antropologia Social i Cultural.  

Els plans d�estudi de primer cicle tenen com a crèdits mínims 180 i com a màxim 

270,  normalment les Escoles Universitaries d�Infermeria se situen, en general,  

més properas al màxim.    

  

Les Escoles Universitàries d�Infermeria a Catalunya son: 

Escola Universitària de la Salut (Universitat de Vic) 

Escola Universitària d�Infermeria (Universitat Rovira i Virgili).  

Escola Universitària d�Infermeria de Barcelona (Universitat de Barcelona) 

Escola Universitària d�Infermeria de L�Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

(Universitat Autònoma de Barcelona).  

Escola Universitària d'Infermeria de Manresa (Universitat Autònoma de 

Barcelona.  

Escola Universitària d�Infermeria de la Mare de Déu del Mar (Universitat Central 

de Barcelona).  

Escola Universitària d�Infermeria Santa Madrona (Universitat de Barcelona) 

Escola Universitària d�Infermeria Santa Maria.  (Universitat de Lleida) 

Escola Universitària d�Infermeria de la Vall Hebron (Universitat Autònoma de 

Barcelona) 

Escola Universitària d�Infermeria Verge Cinta (Universitat Rovira i Virgili) 

Escola Universitària d�Infermeria Sant Joan de Déu. (Universitat Central de 

Barcelona).  

                                                 
104 Organització Col·legial d’Infermeria d’Espanya:< http://ww.  Ocenf.  Org/educa/ escuelas7index. htm 
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Escola Universitària d�Infermeria (Universitat de Girona) 

Escola Universitària d�Infermeria Ocupacional Creu Roja (Universitat Autònoma 

de Barcelona 

Facultat de Ciències C de la Salut (Universitat Internacional de Catalunya) 

 

Les següents dues Escoles no tan sols són Universitàries d�Infermeria, sinó que a 

més continuen tenint el nom (cal veure si també les assignatures) de Fisioteràpia,  

especialitat separada de la Infermeria i amb estudis i escoles pròpies en les altres 

escoles.  

Escola Universitària d�Infermeria Fisioteràpia (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Escola Universitària d�Infermeria Fisioteràpia (Universitat Ramon Llul) 

 

Indico que l�agrupació concreta d�oferta de la Diplomatura Universitària 

d�Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona es concentra en les escoles 

següents: l�Escola Universitària d�Infermeria i de Fisioteràpia Antoni Ginbernat i 

Arboç, de Sant Cugat del Valles, a l�Escola Universitària d�Infermeria de Manresa,  

a l�Escola Universitària d�Infermeria de la Creu Roja,  a Terrassa,  a l�Escola 

Universitària d�Infermeria de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona,  i per últim a 

l�Escola Universitària d�Infermeria de la Vall d�Hebron també de Barcelona,  totes 

elles estan homologades amb les directrius establertes per la Unió Europea.  

 

L�objectiu d�aquestes escoles és (UAB 99) “la formació de professionals en la 

promoció, la protecció i la rehabilitació de la salut, col·laborant amb altres 

professionals sanitaris i des del rol propi d’infermeria”.  

 

Aquest objectiu  en un principi, seria per un fi comú, preparar els professionals 

d�Infermeria futurs el millor possible, i per tant es pot aplicar a totes les Escoles 

Universitàries d�Infermeria, com a objectiu desitjat.  

 

                                                                                                                                                    
>(consulta: 15 gener 2003) 
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Per poder fer més entenedor els estudis d�Infermeria portats a terme en aquestes 

Escoles Universitàries, faré diversos quadres de doble entrada on es podran 

veure diferències i similituds. A més cal recordar que en alguns d�aquests centres 

es fan estudis de potsgraus d�Infermeria Quirúrgica que els indicaré en un apartat 

posterior.  

 

Com a centre d�estudi em dedicaré a les Escoles de Catalunya, per medi de 

quadre explicatius i comparatius: 

En aquest primer quadre em fixaré en tres variables: nota de tall, places que 

disposa i preu en funció si és una Escola privada o pública 105. 

E U d’infermeria nota de tall 
places que 

disposa 

preu privat o 
públic.  

Universitat de Vic 

Ciències S de Vic 

Osona 

PAU  5 

FP: 5 

 

120 

 

 

Privat,  fixat pel 

centre 

Universitat Rovira i Virgili,  Tarragona 
PAU: 5,75 

FP:7, 83 
84 aprox Públic 

Universitat de 

Barcelona, Bellvitge 

PAU:6. 18 

FP: 8. 24 

Febrer : 

PAU :5,48 

FP : 7,41 

310 aprox.  
Públic,  fixat per 

decret 

Hospital de Sant Pau 

Universitat Autó- 

noma de Barcelona 

PAU: 5,79 

FP:7,78 
84 aprox 

Privat,  fixat pel 

centre 

Ciències S de 

Manresa (Bagues) 

Universitat Autò- 

noma de Barcelona 

PAU: 5.  

FP: 5 
84 aprox.  

Privat,  fixat pel 

centre 

Hospital del Mar 

Universitat de Barcelona 

PAU: 5, 

FP:6,25 
89 aprox.  

Privat,  fixat pel 

centre 

                                                 
105 Totes aquestes informacions estan extretes per: SINERA (en CD). Departament d’Universitats.  
(Barcelona. ): Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.  Mk:@MSITStore:C:/SINRA/sinera 
Universitats. chm::/fitxes/UNI433. htm (condulta:28 de febrer 2003) 
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Santa Madrona,  

Universitat de Barcelona 

PAU: 5 

FP: 6,25 
89 aprox 

Privat,  fixat pel 

centre 

Hospital de Santa Maria Universitat 

de Lleida 

PAU: 5, 91 

FP: 8,02 
65 aprox.  

Públic,  fixat per 

decret 

Vall d�Hebron,  

Universitat Autònoma de Barcelona 

PAU:6, 10 

FP:8,17 
105 aprox.  

Privat,  fixat pel 

centre 

Verge de la Cinta.  

Universitat Rovira i 

Virgili (Tarragona 

PAU: 5 

FP: 5 
74 aprox.  

Privat,  fixat pel 

centre 

Hospital Sant Joan 

De Déu,  Universitat de Barcelona 

PAU: 5  

FP:7,10 
126 aprox.  

Privat,  fixat pel 

centre 

Creu Roja,  Universitat Autònoma de 

(Terrassa)  Barcelona 

PAU: 5 

FP:5 
158 aprox.  

Privat,  fixat pel 

centre 

Universitat de Girona 
PAU:5,52 

FP:7,58 
84 aprox 

Públic,  fixat per 

decret 

Facultat de Ciències de 

la S,  Universitat Internacional 

de Catalunya,  BCN 

PAU: --- 

FP: --- 
80 aprox 

Privat,  fixat pel 

centre 

I Fisiotèrapia "Gimbenat � Universitat 

Autònoma  de Barcelona 

PAU: 5 

FP:5 
168 aprox.  

Privat,  fixat pel 

centre 

I Fisioteràpia Blanquerna Universitat Ramon 

Llull,  

Barcelona 

PAU: --- 

FP: --- 
160 aprox 

Privat,  fixat pel 

centre 

 

D�aquest quadre puc destacar els centres públics i els privats, amb un preu fix fet 

per decret en el primer cas,  o un preu que el fixi el propi centre,  en el segon cas.  

Les places oscil·lent entre 65 i 310 aproximadament. Les notes de tall són molt 

diverses, van des d'un 5 en PAU a l�Escola de Ciències de la Salut de la 

Universitat de Vic, a un 6, 8 de l�Escola Rovira i Virgili de la Universitat de 

Tarragona,  i en FP de 6, 77 a l�Escola de Ciències de la Salut de la Universitat de 

Vic a 8,  86  a l�Escola de la Universitat de Barcelona. També es pot veure que hi 

ha dues escoles on no apareix la nota de tall, que són en l�Escola de la Universitat 

Internacional de Catalunya, i el l�Escola Blanquerna de la Universitat Ramon Lull, 

no he pogut esbrinar, si és degut a una falla informativa en la Documentació de la 
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Generalitat o si és que en aquestes escoles no existeix, al cap i a la fi, tampoc he 

volgut esbrinar més, per ser una dada irrellevant per al meu objectiu.  

El Reial Decret 1497/1987 de 27 de novembre reglamenta el Pla d�Estudis d�acord 

amb a les normatives del Ministeri d�Educació i Ciència de la següent forma: 

 

Matèries Trocals 106 
Crèdits 
Teòrics 

Crèdits 
Pràctics 

Crèdits 
Totals 

Adminstració de Serveis d�Infermeria 4 3 7 

Ciències Psicosocials Aplicades 4 2 6 

Infermeria Comunitària 13 13 26 

Infermeria Geriàtrica 2 4 6 

Infermeria Materno-Infantil 4 10 14 

Infermeria Mèdic-. Quirúrgic 12 36 48 

Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental 2 4 6 

Estructura i funció del cos 6 2 8 

Farmacologia,  Dietètica i Nutrició 6 2 8 

Fonaments d�Infermeria 5 7 12 

Legislació i Ètica Professional 2 0 2 

  

En funció del criteri de l�Escola Universitària corresponent,  aquestes matèries es 

distribueixen en els tres cursos de la diplomatura, això fa que hi hagi una gran 

disparitat en l�assignació de crèdits troncals entre les diferents escoles. A més 

cada Universitat complementa aquestes assignatures troncals amb altres 

assignatures, que són matèries obligatòries, com són: Història de la Infermeria,  

Salut de l�adolescent etc.  Matèries optatives com per exemple: Salut, persona i 

edat, Cures del Pacient amb Neumopatia Crònica, Anglès etc, les quals de forma 

lliure les estableix Universitat, i finalment matèries de lliure elecció, que les pot 

elegir l�estudiant entre les donades per la pròpia Universitat i que, com a mínim,  

han d�ocupar el 10% de la càrrega lectiva total del pla d�estudis.  

                                                 
106 Ferrer, F  i altres (2001). Extret de l’Estudi sobre la Formació inicial dels professionals d’Infermeria a la 
Unió Europea. Tendències i propostes d’actuació. Recerca realitzada en el marc del Conveni signat entre la 
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Escola Universitària d’Infermeria Sta. Madrona de la Fundació La 
Caixa.  Barcelona. 
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Segons l�estudi fet per Ferre, F i altres (2001:64) diu “La càrrega lectiva total 

oscil·la entre 20 i 30 hores setmanals, inclòs l’ensenyament pràctic que ha 

d’ocupar el 50% del total de la formació. Pel que fa a la càrrega lectiva de 

l’ensenyament teòric,  en cap cas pot superar les quinze hores setmanals.  

Cada Universitat, amb l’Escola Universitària d’Infermeria corresponent, elabora 

els seus propis plans d’estudis i els proposa al Consell d'Universitats. Aquest els  

avalua amb la finalitat de determinar si compleixen els requisits mínims establerts 

pel Ministeri d’Educació i Ciència i, en el seu cas,  aprovar-los.  

Dins dels plans d’estudi, les Escoles Universitàries d’Infermeria especifiquen les 

hores que els alumnes han de dedicar a l’aprenentatge de l’ensenyament clínic en 

Institucions Sanitàries. Aquestes hores s’imputen,  per equivalència,  als crèdits 

de les matèries troncals o als de la resta de les matèries107. Durant la formació 

pràctica,  els estudiants no reben cap compensació econòmica”.   

 

En el següent apartat parlaré de les assignatures de cada Diplomatura en cada 

centre de Catalunya, i les seves diferències108: 

 

Universitat de Vic: centre responsable Escola Universitària de Ciències de la 

Salut.  Càrrega lectiva de 220 crèdits.  

Curs 
Matèria 

Troncal 

Matèria 

obligatòria 

Matèria 

optativa 

Credits de Lliure  

elecció 
Totals 

1 58 6. 0  6. 0 70 

2 64 3. 0 5. 0 3. 0 75 

3 56  6. 0 13. 3 75 

 

Universitat Rovira i Virgili: centre responsable Escola Universitària d�Infermeria de 

Tarragona.  Càrrega lectiva de 234 crèdits. 

 

 

                                                 
107 D’acod amb allò disposat a l’article 6e, 3 del Reial Decret 1947/1987 
108Totes aquestes informacions estan extretes per: SINERA (en CD). Departament d’Universitats.  
(Barcelona. ): Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Mk:@MSITStore:C:/SINERA/sinera 
Universitats. chm::/fitxes/UNI433. htm (condulta:22 de febrer 2003) 
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Curs 
Matèria 

troncal 
Matèria obligatòria 

Matèria 

optativa

credit  de Lliure 

elecció 
Totals 

1 45 15 3 4 67 

2 52, 5 10, 5 9 10 82 

3 66  9 10 85 

 

Universitat de Barcelona: centre responsable Escola Universitària de Barcelona.  

Càrrega lectiva 230 crèdits.  

Curs Matèria troncal 
Matèria 

obligatoria 

Matèria 

optativa 

Credits de 

Lliure elecció
Totals 

1 184, 5 4, 5 18 23 230 

 

Universitat Autònoma de Barcelona: centre responsable Escola Universitària 

d�Infermeria de Sant Pau. Càrrega lectiva 225 crèdits. Centre adscrit.  

Curs Matèria troncal 
Matèria 

obligatòria 

Matèria 

optativa 

Credit de 

Lliure elecció
Totals 

1 45, 5 9 10 10, 5 75 

2 53 7 10 5 75 

3 63  5 7 75 

 

Universitat Autònoma de Barcelona: centre responsable Escola Universitària de 

Ciències de la Salut (Manresa).  Càrrega lectiva 225 crèdits.  

Curs Matèria troncal 
Matèria 

obligatoria 

Matèria 

optativa 

Crèdit de  

Lliure elecció 
Totals 

1 45. 5 9 10 10, 5 75 

2 53 7 10 5 75 

3 63  5 7 75 

 

Universitat de Barcelona: centre responsable Escola universitària d�Infermeria del 

Mar. Càrrega lectiva 230 crèdits.  

Curs Matèria troncal 
Matèria 

obligatoria

Matèria 

optativa 

Crèdit de  Lliure 

elecció 
Totals 

------ 184 4, 5 18 23 230 
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Universitat de Barcelona: centre responsable Escola Universitària d�Infermeria de 

Santa Madrona.  Càrrega lectiva 230 crèdits. Centre adscrit.  

Curs Matèria troncal 
Matèria 

obligato 

Matèria 

optativa 

Crèdiit de Lliure 

elecció 
Totals 

------- 184 4, 5 18 23 230 

 

Universitat de Lleida: centre responsable Escola Universitària d�Infermeria 

Hospital de Santa Maria.  Càrrega lectiva 231 crèdits 

Curs 
Matèria 

troncal 
Matèria obligato 

Matèria 

optativa 

Crèdit de Lliure 

elecció 
Totals 

------- 231 187 21 23 230 

 

Universitat Autònoma de Barcelona: centre responsable Escola Universitària 

d�Infermeria Vall d�Hebron. Càrrega lectiva 225 crèdits. Centre adscrit.  

Curs 
Màteria 

troncal 

Matèria 

obligatoria 

Matèria 

optativa 

Crèdit de lliure 

elecció 
Totals 

1 45, 5 9 10 10, 5 75 

2 53 7 10 5 75 

3 63  5 7 75 

 

Universitat Rovira i Virgili: centre responsible Escola Universitària Verge de la 

Cinta. Càrrega lectiva 234 crèdits.  

Curs Màteria troncal 
Matèria 

obligatoria

Matèria 

optativa 

Crèdits de lliure 

elecció 
Totals 

1 45, 5 15 3 4 67 

2 52, 5 10, 5 9 10 82 

3 66  9 10 85 

 

Universitat de Barcelona: centre responsable Escola Universitària d�Infermeria 

Hospital de Sant Joan de Deu. Càrrega electiva 230 crèdits. Centre adscrit.  

Curs Màteria troncal 
Matèria 

obligatoria 

Matèria 

optativa

Crèdit de lliure 

elecció 
Totals 

----- 184, 5 4, 5 18 23 230 
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Universitat Autònoma de Barcelona: centre responsable Escola Universitària 

d�Infermeria de la Creu Roja. Càrrega lectiva 225 crèdits. Centre adscrit.  

Curs Màteria troncal 
Matèria 

obligatoria 

Matèria 

optativa 

Crèdit de lliure 

elecció 
Totals 

1 45, 5 9 10 10, 5 75 

2 53 7 10 5 75 

3 63  5 7 75 

 

Universitat de Girona: centre responsable Escola Universitària d�Infermeria.  

Càrrega electiva 225.  

Curs Màteria troncal 
Matèria 

obligatoria

Matèria 

optativa 

Crèdit de lliure 

elecció 
Totals 

1 55, 5 6 9 4, 5 75 

2 55, 5  13, 5 6 75 

3 63   12 75 

 

Universitat Internacional de Catalunya: centre responsable Facultat de Ciències 

de la Salut. Càrrega lectiva 236 crèdits.  

Curs Materia troncal 
Màteria 

obligatoria

Màteria 

optativa 

Crèdit de lliure 

elecció 
Totals 

1 46 15 15  76 

2 74  10  84 

3 36  15 25 75 

 

Universitat Autònoma de Barcelona: centre responsable Escola Universitària 

d�Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat. Càrrega lectiva 225 crèdits. Centres 

adscrits.  

Curs Màteria troncal 
Màteria 

obligatoria 

Màteria 

optativa 

Crèdit de lliure 

elecció 
Totals 

1 45, 5 9 10 10, 5 75 

2 53 7 10 5 75 

3 63  5 7 75 
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Universitat Ramon Llull: centre responsible Escola Universitària d�Infermeria I 

Fisioteràpia Blanquerna. Càrrega lectiva 226 crèdits.  

Curs 
Màteries 

troncals 

Màteria 

obligatoria 

Màteria 

optativa 

Crèdits de lliure 

elecció 
Totals 

1 46 15 15  76 

2 74  10  84 

3 36  15 25 75 

 

La primera variable que ressalta és que la càrrega lectiva no és igual a tot arreu,  

oscil·la entre 220 crèdits de la Escola Universitària de Vic a 270 crèdits de l�Escola 

Universitària de Blanquerna.  

La segona variable es refereix als crèdits troncals que tampoc es fan en el mateix 

nombre en les diferents escoles, a primer curs oscil·len en 40 en l�Escola 

Universitària d�Infermeria de la Universitat de Ramon Llull, fins a 58 credits a 

l�Escola de la Universitat de Vic. A segon va de 57 crèdits l�Escola Universitària 

d�Infermeria de la Universitat de Ramon fins a 74 a l�Escola de la Universitat 

Internacional de Catalunya. I de tercer curs oscil·la des de 36 crèdits a l�Escola de 

la Universitat Internacional de Catalunya fins a 66 en l�Escola Universitària 

d�Infermeria de Tarragona.  

D�igual manera passa amb les matèries obligatòries que van des de 6 crèdits en 

el primer curs de l�Escola Universitària de Vic a 15 a l�Escola Universitària 

d�infermeria de Tarragona. A segon curs des de no tenir cap crèdit d�obligatòri 

com per exemple l�Escola d�Infermeria de la Universitat de Girona a tenir-ne 10�5 

en l�Escola Universitària de Tarragona.  

 

Les matèries troncals estan distribuides de la següent manera: 

 

Administració de serveis d’Infermeria: aquesta assignatura apareix en totes les 

matèries troncals de la Diplomatura, menys en l�Escola Universitària d�Infermeria i 

Fisioteràpia Blanquerna, en aquesta escola apareix una Matèria troncal que es diu 

Gestió de Cures que no se si es refereixen a les activitats en si o a l�Administració 

de Serveis d�Infermeria.  
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Psicologia Bàsica i Evolutiva:  apareix en els programes de l�E U d�Infermeria109 

de la Verge de la Cinta i de la Universitat Rovira i Virgili. Mentre que en les 

següents hi ha una assignatura propera o igual que es diu Ciències Psicosocials,  

en l�E U d�Infermeria de l�Hospital de Sant Joan de Déu, Hospital de Santa 

Madrona, Del Mar, la Universitat de Barcelona i de Hospital de Santa Maria de 

Lleida i també la de la Universitat Internacional de Catalunya. En les cinc 

següents apareix també una assignatura propera o semblan amb el nom de 

Infermeria Psicosocial, són E U d�Infermeria Gimbernat, l�E U d�Infermeria de 

Manresa, l�E U d�Infermeria de l�H de Sant Pau, l�E U d�Infermeria de la Creu Roja,  

L�E U d�Infermeria del Vall d�Hebron de la Universitat Autònoma, és observable 

que totes a questes últimes perteneixen a la Universitat Autònoma i per tant és 

possible que s�estableixi la mateixa nomenclatura.  

L�assignatura Infermeria Comunitària en les seves variants I i II apareix en tots els 

programes d�assignatures trocals, no així la Infermeria Comunitàrica III que 

apareix  sols en les següents: E U d�Infermeria Blanquerna, E U d�Infermeria de 

l�H de Sant Pau, EU de Ciències de la Salut de Manresa, EU d�Infermeria 

Gimbernat, EU d�infermeria de la Creu Roja, EU d�Infermeria de la Universitat de 

Girona, EU de l�Hopital de Santa Maria de Lleida, EU d�Infermeria del Vall 

d�Hebron,  EU de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Internacional 

de Catalunya que a més de tenir la III té també la Comunitària IV,  V i VI.  

L�assignatura Infermeria Geriàtrica o amb altres noms com de l’Ancià o del Vell 

apareix en totes les escoles, com a Matèria troncal.  

També l�assignatura L’Estructura i funció del cos humà, o amb altres capçals com,  

Anatomia i Fisiologia del Cos Humà i Estructura i funció del cos humà apareix en 

tots el programes de matèries troncals.  

L�assignatura Farmacologia, a soles o Clínica d�altres apareix en tots els 

programes de matéries trocals,  però en el cas de l�E U d�Infermeria de Tarragona,  

apareix com Farmacologia I i II, i en l�EU d�Infermeria de Girona apareix com a 

Farmacologia i nutrició i Farmacologia i dietètica.  

                                                 
109En tot aquest apartat que en refereixo constanment a les Escoles Universitaries d’Infermeria,  contrauré el 
títol de forma que quedi EU d’Infermeria, per què no sigui tan farragos.  
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L�assignatura Fonaments d’Infermeria és troba en tots els programes com a 

Matèria troncal, tan sols cal dir que la Facultat de Ciències de la Salut de la 

Universitat Internacional de Catalunya divideix els aproximadament quinze crèdits 

que s�imparteixen en general en tres assignatures diferents, que porten el nom 

Fonaments d’Infermeria I,  II,  III.  

L�assignatura Infermeria materno infantil apareix en el programa de set E U 

d�infermeria dedicant-li, aproximadament, uns cinc crèdits teòrics. En les 

següents: l�EU d�Infermeria Hospital de Santa Maria de Lleida apareix com 

Infermeria Infantil,  també l�EU d�Infermeria Verge de la Cinta de la Universitat 

Rovira i Virgili, i l�EU Infermeria de Tarragona apareix amb aquest nom a més, 

d�apareixer separadament l�assignatura Infermeria Maternal,  i la EU de Ciències 

de la Salut e la Universitat de Vic apareix Infermeria materna i una altra 

assignatura que es titula Infermeria del nen i de l’adolescent.  

L�assignatura Introducció a la Infermeria Medico Quirúrgica de l’adult 110apareix en 

sis programes trocals: L�EU d�Infermeria Verge de la Cinta de la U Rovira i Virgili,  

l�EU d�Infermeria de l�Hospital de Sant Joan de Déu, l�EU d�Infermeria de la 

Universitat de Barcelona, l�EU d�infermeria del Mar, l�EU d�Infermeria de 

Tarragona,  l�EU d�Infermeria Hospital de Santa Madrona. L�assignatura Medico 

Quirúrgica111 I i II apareix en tots els programes de matèries troncals de totes les 

Escoles però,  amb algunes variacions: l�EU d�Infermeria de la Universitat de 

Girona anota Infermeria de l’adult I, II, III , en l�EU d�Infermeria de la Ramon Llull 

posa com a títol Infermeria Assistencial I, II i III,  l�EU d�Infermeria de la Universitat 

de Lleida,  anota Infermeria  Mèdico quirúrgica I, II i III i finallment  la Facultat de 

Ciències de la Salut  de la Universitat Internacional de Catalunya posa en el seu 

programa Infermeria Mèdico quirúrgica I, II, III, IV, V i VI.  Al fer l�observació 

d�aquestes variants,  intueixo que moltes vegades amb una semblant quantitat de 

                                                 
110 La Infermeria Medicoquirúrgica en l’Adult no se la pot confodre (al menys en la Diplomatura de la Santa 
creu i Sant Pau ) amb aquelles assignatures que es prepara la Infermera Quirúrgica, encara que hi tingui una 
certa conexió, ja que en aquest cas es parla del pacient en general, que pot passar, també, per processos 
medicoquirúrgics, però no necessariament i per tant aquesta assignatura tracta de tot tipus de situacions 
hospitalàries de pacients i no d’aquells usuaris en situació específica i concreta quirúrgica.  
111 Ibed anotació del peu de pàgina 110, així com totes les assignatures Infermeria Médico Quirúrgiques 
posteriors ( III, IV, V. VI) 
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crèdits en cada escola distribueixen aquests en diferents nivells d�una mateixa 

assignatura en funció a criteris i filosofia de la pròpia escola.  

L�assignatura Infermeria  salut mental apareix en sis programes, en quatre apareix 

com Infermeria Psiquiàtrica i de Salut mental i a més en aquestes quatre tenen 

una assignatura que es diu Infermeria Psicosocial i Salut mental.  

L�assignatura Salut Pública la tenen quatre programes troncals: l�EU d�Infermeria 

de Santa Madrona, L�EU d�Infermeria el Mar, l�EU d�Infermeria de la Universitat de 

Barcelona i l�EU d�Infermeria Hospital de Sant Joan de Déu.  

L�assignatura Legislació i Ètica professional es troba en tots el programes, sols hi 

ha un programa on no apareix la paraula Ètica;  el seu títol és Legislació Sanitària, 

és el programa d�EU d�Infermeria Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.  

L�assignatura Nutrició i dietètica es troba en tots els programes, però hi ha una EU 

d�Infermeria que en el seu programa hi té una assignatura que s�anomena 

Farmacologia i Nutrició i una altra que es diu Farmacologia i Dietètica; és la de la 

Universitat de Girona.  

Per últim hi ha quatre Escoles:  Hospital de Santa Madrona,  d�Infermeria del Mar,  

de la Universitat de Barcelona i de l�Hospital de Sant Joan de Deu que dintre de 

les seves matèries troncals n�hi ha quatre que s�anomenen Practicum Introductori,  

Cures Especials, Comunitari i Hospitalari.  

 

Quant a les assignatures obligatòries i optatives ocupen un ventall molt variat i 

diferent en funció del Projecte Docent i filosofia del Centre, tenint com l�objectiu de 

cobrir totes aquelles espectatives necessaries que el futur professional li siguin 

profitoses per portar a terme la seva activitat professional amb tanta preparació 

com sigui possible.  

L�oferta d�assignatures optatives dóna la possibilitat, que l�alumne pogui triar 

d�entre la resta d�aquestes en els plans d�estudis nous de la Universitat,  això 

variarà en funció d�aquesta, i  amb algunes exepcions 

A més, com amb la resta de carreres, la Universitat facilita la lliure elecció de 

crèdits d�assignatures d�Universitat. Així com també reconeix l�ensenyament i les 

activitats impartides per altres universitats i institucions. Val a dir que els alumnes 
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de les Escoles d�Infermeria, sigui perquè la Universitat està lluny de la seva 

Escola Universitària, de vegades físicament i d�altres, psicològicament, tria allò 

que té més pròxim, que és la pròpia Escola.  

En els itineraris també s�hi estableixen, alguns prerequisits referents a les 

assignatures troncals, com és l�obligatorietat per poder fer Infermeria 

Medicoquirúrgica. Adult II; cal prèviament haver fet Infermeria Medicoquirúrgica.  

Adult I,  i Fonaments d�Infermeria. I en el cas d�Infermeria Comunitària III,  cal 

haver fet prèviament l�assignatura Infermeria Comunitària II, i Fonaments 

d�Infermeria.  

 

A més cada Escola fa les pràctiques en Institucions Socials i Hospitalàries i 

d�Atenció Primària ja convingudes, estant organitzades al llarg del tres anys,  que 

segons l�estudi de Ferrer, F i altres (2001:65) referint-se aquesta en general en tot 

l�estat espanyol diu: “Pel que fa a la pràctica, les diferències oscil·len entre les 

4267h.  de la EUI Ciències de la Salut de la Universitat de Granada i les 1350 h.  

Dedicades a la formació pràctica en la EUI de la Universitat de Vitòria. A més,  en 

els plans d’estudi actualment en vigor existeix una variabilitat en el total d’hores 

dedicades a la formació inicial,  que oscil·la de les 5567 hores (EUI Ciències de la 

Salut de la Universitat de Granada) i les 3895 hores (EUI Virgen del Rocio de la 

Universitat de Sevilla). 112 

La col·laboració entre la Universitat i les Institucions hospitalàries tant públiques 

com privades per a la formació d’infermeria queda regulada per concerts per així 

garantir acords de col·laboració funcional entre les institucions respectives amb 

fins docents i d'investigació entre Hospitals,  i centres d’atenció primària,  cada dia 

de major importància per a una correcta formació clínica extrahospitalària” 113 

 

                                                 
112 Ministeri d’Educació,  Cultura i Sports.  (Madrid).   
113 La Llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost de Reforma Universitària, de la Llei 14/1986, de 25 d’abril,  
General de Sanitat, estableixen les bases per al Règim de concerts entre les Universitats i les Institucions 
Sanitàries en las que s’ha d’impartir ensenyament universitari, a efectes de garantitzar las docència pràctica 
de la Infermeria.  



 
 

 188

En referéncia a les pràctiques cal anotar el que en diu Antonín, M i altra 

professores de EUI114 (1993:74):” En el centro de prácticas el estudiante busca un 

modelo d’actuación, de aprendizaje, y de identificación con la profesión.  

Actualmente los profesionales presentan poca disponibilidad a la hora de ofrecer 

este modelo. Aprender en el medio asistencial se ha convertido para el alumno en 

forzar una actividad por voluntat propia,  buscar alternativas por un mismo,  ser 

rápido, efectivo y eficient aun a costa de que los conceptos y recursos 

fomentados en la escuela pocas veces pueden ser adaptados o aplicados en la 

práctica. En este caso,  y como ejemplo,  basta citar lo difícil que es llevar a cabo 

la implementación del proceso de atención en enfermería en la práctica diaria 

cuando en las escuelas es un elemento básico de formación curricular”: 

 

A tot això caldria afegir que, en funció de si es té un Projecte Docent generalista o 

no, es faran pràctiques o no en les Àrees Quirúrgiques, i si és el primer cas en el 

qual no es fan práctiques en aquestes zones, observarem que aquestes són 

incloses en els Cursos de Postgrau especialitzats115.   

 

Llicenciatura en Infermeria: he parlat fins aquí dels estudis de primer cicle sobre 

Infermeria que es porten a terme estatalment fins el dia d�avui. Cal, però, que parli 

d�una nova situació que es va encetar l�any passat (1998) a Alacant116, i que en el 

curs 1999 - 00 algunes altres entitats també van iniciar, com són (la Fundació 

Robert de la Casa de Convalescència de l�Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

de Barcelona, l'Escola de la Universitat Oberta de Catalunya, l�Escola de la 

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona); és el començament del segon cicle en 
infermeria.  

 

                                                 
114 Recordo que Montserrat Antonín és professora de Metodologia i Montserrat Tarrech (l’altra signant) és 
professora de Salut Pública en l’EUI Gimbernat. Santa Coloma de Gramanet. Barcelona 
115 Veure l’apartat Formació a l’Escola en referència a la Infermeria Quirúrgica. En el cas de l’Escola 
Universitària d’Infermeria de Sant Pau el Curs de Postgrau d’Infermeria Quirúrgica ja es portava a terma 
avans d’ésser Escola Universitària d’Infermeria.  
116 A la falta de la resposta de les institucions corresponents 
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Els primers referents els tenim ja en l�any 1971 quan en la Primera Jornada 

d�Estudis d�Infermeria organitzada pel Col·legi d�Infermeres de Barcelona una 

infermera Mª Dolors Agell va plantejar la necessitat d�estructurar la formació de la 

infermera en tots els nivells acadèmics possibles. Un pel més tard en el Congrés 

Nacional d�Hospitals de Barcelona en 1973 la presidenta del col·legi,  d�aleshores,  

Pilar de Viala, així com les infermeres Agell, Llobet, Melendez i Tey (que 

pertanyen a l�Escola d�Infermeres de Santa Madrona) de Barcelona fan una 

ponència on també parlen de l�estructuració de la formació en tres cicles.  

També es fan nous projectes de segon cicle en l�Escola d�Infermeria de la Santa 

Creu i Sant Pau de Barcelona, sota la direcció de Teresa Piulachs en 1976, i en 

l�Escola d�Infermeria de la Universitat de Navarra,  sota la direcció de C Brun en 

1981. I des de l�any acadèmic de 1980-81 l�Associació Espanyola d�Infermeria 

Docent (AEED) (2000:55) va treballar en un document en què s�estudia la 

necessitat i la possibilitat d�un segon cicle en Infermeria i fa una proposta que es 

deriva de tres arguments: el dret del desenvolupament i creixement personal que 

com a conseqüència permet investigar dintre de la seva àrea de coneixements.  

La major preparació per portar a terme la seva feina, a les pròpies àrees 

d�assistència, docència, gestió i investigació. I la necessitat de recolzar un 

col·lectiu que necessita d�aquesta protecció per poder oferir una millor qualitat de 

cures.  

Més tard altres entitats també varen fer propostes sobre el tema com és: l'informe 

d�infermeria 83/2000 avalat pel Consell General d�Infermeria on també hi ha un 

projecte per al desenvolupament del segon cicle en Infermeria. O la Conferència 

Nacional de Directors d�Escoles d�Infermeria Estatal que també varen fer una 

proposta sobre aquest tema durant el curs 1991-92. O durant  els cursos 1994-95 

i 1995-96 el Departament d�Infermeria de la Universitat de Santiago de 

Compostela fa i exposa un projecte sobre aquests estudis als Departaments 

d�Infermeria de las Universitats de l�Estat. I en 1994 el Consell General 

d�Infermera fa una nova proposta que difereix de l�anterior feta i que no agrada a 

tot el col·lectiu de les infermeres. I finalment a la  proposta de la Conferència 

Nacional de Directors d�Escoles d�Infermeria Estatal es crea una comissió que 
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desenvolupa un projecte que té com objectiu que hi hagi un gran consens dintre 

del col·lectiu, i desprès d�haver-los presentat als col·lectius professionals (com són 

sindicats i associacions) el presenta al Consell d�Universitats, a la Direcció 

General d�Ensenyaments Superiors i Investigació i a la Subdirecció General del 

Ministeri de Sanitat. També el Govern de Catalunya segons una nota apareguda 

en premsa (Enfermeria Actualidad de març de 1999:13), el Conseller de Sanitat E.  

Rius, va proposar al Ministeri de Sanitat la portada a terme d�un segon cicle 

d�Infermeria, afegint el mateix article que aquest segon cicle “serviria para 

preparar especialistas clínicos en cuidados de enfermeria  y capacitarlos para la 

investigación clínica”.  

 

Per últim, en la Conferència Nacional de Directors d�Escoles Universitàries  

d�Infermeria Estatals en abril de 1999 (1999:6) acorden desenvolupar un projecte 

únic de llicenciatura en Infermeria en diverses Universitats espanyoles,  així com 

portar a terme les directrius generals que permetran fer un currículum regulat i 

que serveixi per tot l�Estat (aquesta premisa s�aprova  el juny del mateix any). A la 

vegada es va proposar l�homologació de títol propi com a Llicenciatura en 

Infermeria,  i amb això donar la possibilitat d�un futur doctorat.  

 

En l�informe117 fet per la �Conferencia Nacional de Directores de Escuelas 

Universitarias de Enfermeria Estatales� (2000:8) diu dintre del seu apartat de 

justificació:” la licenciatura y el Doctorado en Enfermeria es la revindicación del 

colectivo enfermero para poder enseñar la disciplina desde la construcción del 

conocimiento científico, esto es incorporando una estructura inductiva desde la 

evidencia práctica que sea contrastada en el marco teórico por un proceso 

deductivo, que permita enseñar a aprender enfermería de forma estructurada y no 

solo durante el periodo que los alumnos están en el aula, sino a lo largo de toda la 

vida profesional de la enfermera. Es una renvidicació que se asienta en poder dar 

una respuesta estructurada, desde las necesidades de cuidados que tienen las 

personas, a través del servicio enfermero, para poder medir los resultados 
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alcanzados en términos de salud y de utilización de recursos sociales. Es una 

reivindicación que responde a la lícita necesidad profesional de poder planificar,  

gestionar y dirigir los servicios enfermeros en el contexto del sistema de salud del 

país. Es en conclusión, la necesidad de ofrecer un servicio a la sociedad 

respaldado en la evidencia científica a través de la investigación enfermera. La 

licenciatura es la via, el camino que oferta la estructura académica española para 

poder desarrollar el doctorado y la investigación. La licenciatura no es el fin de 

nuestra reinvindicaión, la necesidad disciplinar y profesional es ofertar a la 

sociedad un servicio científico, técnico y humano, en términos de calidad de los 

cuidados enfermeros, asentados en la evidencia científica desde la acción 

investigadora”.  

 

També l�Organització Col·legial d�Infermeria d�Espanya justifica aquesta 

necessitat dels estudis del segon cicle:”La licenciatura de Enfermería és una 

necesidad de la profesión para su desarrollo académico y profesional.  Con las 

limitacions de la actual normativa, se impide acceder al enfermero al mundo 

académico y profesional. La propuesta de licenciatura se apoya en la normativa 

comunitaria, que cifra en 4.600 el número mínimo de horas para la obtención del 

título. Lo que en nuestro país solo sería viable estableciendo una licenciatura. La 

Organización Colegial ha propuesto su propio modelo. Si se cumple, se habrà 

conseguido equiparar a los profesiones españoles con los de la Unión 

Europea”118. 

 

En l�informe119 fet per la �Conferencia Nacional de Directores de Escuelas 

Universitarias de Enfermeria Estatales en la pàgina nº8 (2000:8) indica la situació 

complexa dels estudis inicials i superiors de la infermeria a Europa “En términos 

generales en Europa, la formación básica de la enfermera está en el sistema 

sanitario o en la Universidad de forma indistinta en cada país (si bien son cada 

                                                                                                                                                    
117Conferencia Nacional de Directores /as de Escuelas de Enfermería Estales (2000:14) l’Informe:Propuesta 
de segundo ciclo en enfermeria. Madrid 
118 Organització Col·legial d’Infermeria d’Espanya: <http://www. ocenf. org>(Consulta: febrer de 2003) 
119Conferencia Nacional de Directores /as de Escuelas de Enfermería Estales (2000:14) l’Informe:Propuesta 
de segundo ciclo en enfermeria. Madrid 
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vez más los países que incorporan la formación en la universidad),  pero tienen el 

acceso al doctorado a través de programas de formación de postgrado 

universitario,  que les permite desarrollar la investigación. En la actualidad hoy,  

impulsar un Programa Socrates de intercambio de alumnos de enfermería con 

algunas de las universidades europeas que no tienen la formación del primer 

grado en la universidad, tienen serias dificultades y no nos es posible acceder a 

ellos, pero la situación recíproca que supone que, teniendo en España la 

formación de primer ciclo en la univesidad, no podamos acceder al doctorado y la 

investigación en universidades europeas, alcanza una complejidad de 

comprensión, fuera de contexto�.  

 

Com aspecte demostratiu d�aquesta situació de disparitat,  Manrique, A (1995:?) 

ens dóna la situació de com estàva la Formació en els països de la Comunitat 

Europea Anglaterra, tenia, ja aleshores, com a Formació Bàsica el Diploma 

Universitari, i com a Formació Postbàsica la Llicenciatura i el Doctorat en 

Infermeria.  Alemanya la seva Formació Bàsica no és Universitària,  però en canvi 

tenia Llicenciatura en Infermeria. Dinamarca tenia com a Formació Bàsica el 

Diploma Universitari i com a Formació Postbàsica la Llicenciatura en Infermeria.  

Finlàndia tenia com a Formació Bàsica el Diploma Universitari i com a Formació 

Postbàsica la Llicenciatura i el Doctorat en Infermeria. Grècia tenia com a 

Formació Bàsica el Diploma Universitari i com a Formació Postbàsica  la 

Llicenciatura i el Doctorat en Infermeria. Holanda com a Formació Bàsica tenia el 

Diploma Universitari i com a Formació Postbàsica la Llicenciatura en Infermeria.  

Portugal tenia com a Formació Bàsica el Diploma Universitari i com a Formació 

Postbàsica la Llicenciatura en Infermeria aprovada en l�any 1999.  

Per altra banda, la pàgina 10 del mateix informe120 (2000:10) es denota que una 

vegada analitzat diferents països que hi ha una certa correlació entre millor 

desenvolupament dels sistemes de salut, cap a la cura i millora de la salut de les 

persones,  i un nombre més elevat d�infermeres per habitant i que a la vegada en 

aquests països hi ha doctorat i investigació en la infermeria 

                                                 
120 Ibed 
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L�any 2000 hi ha un consens en les següents Universitats per impartir el Segon 

cicle en Infermeria amb directriius comunes a totes elles: Universitat d�Alacant,  

Universitat de Tarragona, Universitat de Huelva, Universitat Internacional de 

Barcelona, per altra banda hi ha altres dues Universitats amb el pla d�estudis 

aprovat i pendents d�iniciar-se,  es tracta de: Universitat de Barcelona,  Universitat 

Autònoma de Barcelona i Universitat de Murcia. Val a dir que hi ha esperiències 

d�aquestes estudis en la Universitat del País Basc, per medi de l�Escola 

d�Infermeria de Gasteiz, amb un conveni amb la Universitat de Brigtnon 

(Anglaterra) i la Universitat Católica de Sant Antoni de Murcia (amb tres títols,  el 

Segon Cicle d�Infermeria,  Antropologia Social i Cultural i Curatis Infirmorum).  

 

En el document de proposta per a la Titulació Graduat Superior en Ciència i 

Mètode en Infermeria d�Escola Universitària d�Infermeria de la Universitat Rovira i 

Virgili de Tarragona, (1999:5) justifica: “la LRU (Llei Orgànica1171983 del 25 

d’agost) obre una porta a l’esperança ja que l’estructura cíclica que proposa per al 

desenvolupament de l’estudi a la universitat (Títol Quart Art.30) encaixa 

perfectament en les expectatives de desenvolupament de la llicenciatura en 

Infermeria. Prova d’això és l’aclaparadora demanda d’un segon cicle en 

Infermeria,  per part de centres,  departaments,  associacions professionals,  etc. ,  

que es recullen al text de Consejo de Universidades sobre Propostes Alternatives 

Observacions i Suggeriments formulats a l’informe tècnic durant el període 

d’informació i debat públic sobre el Títol de Diplomat d'Infermeria l’any 1976 (a 

l’apartat de Propostes Alternatives de 29 presentades, 22 recullen la demanda 

d’un segon cicle; a l’apartat d’Observacions parcials de 36 presentades, 17 

recullen la proposta d’un segon cicle; i en l’apartat d’observacions,  suggeriments i 

comentaris de 12 presentades, 9 recullen la proposta d’un segon cicle”.  

 

Aquests estudis coneguts amb el món de Graduat Superior en Ciència i Mètode 

en Infermeria,  són avui dia, docència particular de cada Universitat, i per tant no 
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és una titulació estatal com a Llicenciatura121, demanda antiga del professional 

d�Infermeria. Així i tot, l�objectiu de totes aquestes institucions és que,  en un futur 

no molt llunyà, aquest títol pugui ser estatal.  Per això s�ha intentat fer un mateix 

criteri d�assignatures,  en fons i forma.  

La justificació d�aquests estudis es troben en el projecte d�aquests estudis, per 

exemple,  en el �Projecte de Graduat Superior en Ciència i Mètode en Infermeria 

de la Fundació Robert,  de la Universitat Autònoma de Barcelona,  diu (1999) “ La 

necessitat que hi hagi professionals de l’infermeria preparats i capacitats 

acadèmicament per poder contribuir al desenvolupament de la base teòrica de la 

professió infermera, mitjançant la investigació i poder assumir rols de liderat en 

àmbits relacionats amb l’educació i planificació del servei de salut, només es pot 

abordar des de la perspectiva acadèmica d’uns estudis de segon cicle� 

“Actualment, després de més de 20 anys d’haver incorporat els estudis 

d’infermeria a la Universitat, l’única opció que es dóna a aquesta professió és la 

d’accedir al 2n cicle de les llicenciatures d’Antropologia Social i Cultural i 

Humanitats.  Camps de coneixement que difícilment poden contribuir d’una forma 

plena al desenvolupament de la investigació en l’àrea  de coneixement propi”.  

“En base a tot exposat, cal concloure que: l’objectiu d’un, segons cicle en 

infermeria s’ha de plantejar com un Graduat Superior en Ciència i Mètode 

Infermeria”.  

“Aquest títol propi en infermeria, s’ha de contemplar com un primer pas per assolir 

un títol homologat, per tant és necessari que els responsables dels centres 

docents d’infermeria treballin conjuntament per tal de potenciar una troncalitat 

comuna,  la qual cosa ha  demanat la direcció General d’Universitats”.  

Tanmateix en el Document de proposta per a la Titulació de Graduat Superior en 

Ciència i Mètode en Infermeria d�Escola Universitària de la Universitat Rovira i 

Virgili (1999:16) també fonamenta la creació d�aquests estudis i, entre altres 

                                                 
121 Editorial (2001:6). La LOU y la licenciatura en enfermería dos proyectos que preocupan.  NURSING. 
2001, Volumen 19, nª10. Doyma. Barcelona. “Quizá conviene aclarar que la licenciatura, como título propio,  
ni tan siquiera puede denominarse licenciatura, y que nunca se puede utilizar este nombre para un título que 
no esté homologado en todo el Estado Español.  Es por esta razón que conviene tener muy claro que para un 
título propio de universidad, sea de enfermería o de cualquier otra disciplina, el calificativo que debería 
utilizarse es el graduado superior”.  
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coses que exposa, diu “Una reforma de les titulacions universitàries adquireix 

legitimitat i justificació quan els principis i els sabers que fan fonamentar un 

determinat disseny i enfocament curricular (en el nostre cas, la Diplomatura en 

Infermeria) entren en crisi, perquè es mostren insuficients per donar resposta a 

les demandes del context socioprofessional cap al camp acadèmic”.  

 

En l’estat espanyol en l’encetament del segon cicle dels estudis d’Infermeria la 

mayoria d’universitats proposen que s’imparteixin amb 120 a 150 crèdits (tenin 

present que el crèdit és de 10 hores lectives) en els quals es contemplen 

assignatures troncals (un 60%), obligatòries, optatives i de lliure elecció,  amb una 

duració de 2 anys122. Segons les pròpies institucions les pràctiques es portaran a 

terme en empreses, institucions públiques o privades,  etc.  

 

Cal fer algun comentari pel que fa als nous estudis de Llicenciatura d�Infermeria.  

Com  explicaré en els pròxims apartats, fins el dia d�avui les Especialitats, tot i 

estar regulades en el Reial Decret 992/1987 de 3 de Juliol, menys en dos casos,  

no s�han portat a terme; en la seva manca han anat sorgint els Cursos de 

Postgrau 123 que el profesional que es vol especialitzar i opta, aquesta situació és 

recollida per la Conferència Nacional de Directors/as d�Escoles Universitàrias 

Estatals (2000:17) en el seu informe124�la inquietud y la necesidad de crecimiento 

y de formación que hoy manifiesta la enfermera que ejerce la profesión,  se 

traduce en el alto porcentaje de enfermeras que desarrolla programas de 

formación de postgrado”.  

 

Ara amb la portada a terme d�aquests estudis de 2on cicle, s�ha establert 

l�interrogant d�on estaran incloses aquestes especialitats (si és que s�han tingut en 

compte),  els pròxims anys dintre del personal d�infermeria assistèncial,  perquè 

                                                 
122 Extret de l’Editorial de Nursing 99 agost i setembre 
123 Que segons la Conferencia Nacional de Directores /as de Escuelas de Enfermería Estales (2000:14) 
l’Informe:Propuesta de segundo ciclo en enfermeria.“la formació de postgado está incluida en todas las 
universidades como formación universitaria, realizándose de forma casi generalizada a través de Máster 
Degree,  que da acceso al doctorado en enfermería o en campos de afinidad com la disciplina” 
124 Ibed 
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aquest observa que estan pensats per desenvolupar sobretot tres de les quatre 

funcions de la Infermeria, com són la gestió, la docència i la recerca. Funcions 

que la infermera tot i sabent que estan incloses dintre de la seva identitat, pensa 

que aquells que tenen algun tipus de poder (docent, de gestió, de coneixement) 

són les persones per les quals estan pensats i adreçats aquests estudis i per altra 

banda són aquelles persones que per la seva feina no tracten el pacient de forma 

directa. Val a dir que, de sempre, hi ha una situació tensa entre uns i altres tipus 

de col·lectius, amb l�argument que no té res a veure la realitat de gestió, docent o 

de recerca amb l�assistèncial. I mentre uns creuen que el personal assistèncial es 

prepara poc, el personal assistèncial opina que la infermeria pensada per als 

altres,  és massa �teòrica�, feta en un despatx o aula. I amb aquests estudis es té 

por  que es preparin  dos tipus d�infermeres, unes que facin el treball més dur i les 

altres, el treball de prestigi.  

De fet aquesta susceptibilitat ja en el dia d�avui es veu corresposta en alguns 

escrits.  En la Proposta per a la titulació de Graduat Superior en Ciència i Mètode 

en Infermeria de l�Escola d�Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili, diu (1999:5) 

“Els arguments que justifiquen aquesta necessitat abracen des del legítim dret al 

desenvolupament i creixement professional (la LRU permet el desenvolupament 

de les disciplines acadèmiques en funció de la seva especificitat, mitjançant els 

tres cicles); fins a la necessitat de desenvolupar la investigació en l’àrea de 

coneixement propi, la preparació per a l’elaboració del treball infermer en les 

àrees de gestió,  docència i recerca”.  

En la  pagina 19 es diu“Aquesta formació donarà eines per desenvolupar la gestió 

del procés de cures, realitzar funcions educatives i de suport a les infermeres del 

nucli assistèncial,  i actuar com agent de canvi”.  

 

Diversos col·lectius  assistencials han aixecat la veu en desacord amb aquesta 

situació, com en el cas de la  l�Organització Colegial (2000:11) expresa en un 

article en Enfermeria Actualidad ”és inviable aceptar la fragmentación de una 

profesión y eso es lo que se está haciendo si se creasen títulos específicos para 
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llevar a cabo las actividades de investigación docencia y gestión por lado y 

asistencia sanitaria por otro” 

 

A l�Editorial de nº 8 de la Revista de l�Asociación Española de la Enfermera 

Quirúrgica (1999: 3) “¿Licenciatura para  quién?. Si la licenciatura está planteada 

para élites académicas i administrativas, a los diplomados nos gustaría dejar claro 

que: ustedes están resolviendo su problema como enfemeras docentes,  pero la 

problemática de enfermería incluye el suyo y otros muchos problemas cuyo orden 

de significación tendriamos que analizar detenidamente. Ustedes tienen el poder 

y la influencia para poner su problema encima d’una mesa y obligar a alguien a 

que les oiga y, probablemente, a que decida.  Nosotras,  las enfermeras “bàsicas” 

que día a día cuidamos en áreas asistenciales complejas, esperamos desde hace 

años que nuestras escuelas universitarias y colegios profesionales se manifiesten 

enérgicamente y aglutinen una propuesta racional sobre las especilidades de 

enfermería.Seguimos preguntándonos:¿formarnos para qué? Muchas de nosotras 

realizamos con ustedes postgrados reconocidos por la universidad que ni tan sólo 

merecen la más mínima consideración en el ambito laboral.¿Cuál es nuestro 

objeto de estudio com enfermeras? Y ¿dónde está? Ustedes piden legítimamente 

la licenciatura y el doctorado, pero no olviden que deben revisar toda su 

estructura docente; su objeto de estudio no está solamente en los libros,  no son 

únicamente los estudiantes los que merecen su atención. Acercar la teoría a la 

práctica es el mejor modelo para el desarrollo científico y el prestigio social de 

nuestra profesión; necesitamos una universidad viva en contacto con los centros 

asistenciales, y profesores titulares con experiencia pròpia que puedan enseñar e 

investigar”.  

 

Aquesta última cita resumeix la situació actual de neguit en què es viuen aquests 

nous estudis. Quan de fet tots els col·lectius es necessiten els uns als altres,  

perquè cal créixer a tot nivell i de totes formes per estar amb l�usuari que ho 

necessita.  
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L�any 2000 en la Llicenciatura de la Infermeria sorgeix un nou fenómen, és un  

acord de l�Organització Colegial de Enfermeria i la Universidad Católica Sant 

Antonio de Múrcia per posar en marxa el projecte �Amanecer�, l�objectiu d�aquest 

conveni mitjançant el qual els infermers/es que facin aquests éstudis obtinguin al 

finalitzar tres titulacions diferèntes: Título Superior de Enfermeria,  Licenciado en 

Antropologia Social y Cultural i el Licenciatus Curis Infirmorum (títul eclesiàctic de 

la Universitat Católica Sant Antoni de Murcia).  

La metodologia portada a terme ha de consistir amb uns estudis dividits en dos 

anys acadèmics (78�5 crèdits per any, en total 157 crèdits) en els dos anys. El pla 

d�estudis, publicat per de la Universitat Catòlica Sant Antonio de Murcia i de 

l�Organitzación Colegial de Enfermeria consta d�un quart curs en el qual hi ha les 

asignatures següents: “Procesos Cognitivos y Representaciones Simbólica,  

Historia de la Antropología, Estructuras y Cambios Sociales, Económicos y 

Políticos,  Antropologia del Parentesco, Antropologia Económica, Enfermeria 

Clínica Avanzada, Estadística Aplicada a las CC. Sociales, Antropologia 

Teológica, Geografía Humana y Demografía, Investigación en Enfermería, 

Destrezas Sociales en la Enfermería” algunes d�aquestes assignatures són anuals 

i altres semestrals.  

En el cinquè curs es troban les assignatures de: “Métodos y Técnicas de 

Investigación en Antropologia Social, Antropologia Política, Etnología Regional,  

Ética y deontología profesional, Teoría y Métodos de Enfermería, Antropología 

Filosófica,  Alimentación y Cultura Antropologia Urbana, Antropología de la Salud 

y la Enfermedad, Gestión Sanitaria y Economia de la Salud,  Salud Internacional� 

també entre aquestes assignatures n�hi ha de semestrals i altres d�anuals.  

Aquesta Llicenciatura té la característica de seguir una modalitat d�ensenyament-

aprenentatge, que anomenen de �semipresencial�, això vol dir que es fa seguint 

dos tipus de processos diferent i a la vegada complementaris. En part per medi de 

manuals l�alumne pot fer el seu aprenentatge a casa seva, per tant fa l�educació a 

distància i en part de forma presencial assistint a seminaris en les diferents Seus 

del Col·legis d�Infermeria.  



 
 

 199

L�èxit d�aquest tipus de plantejament  de pla d�estudis ( quant a quantitat  i varietat 

de títulacions i la possibilitat de fer l�estudi amb una certa flexibilitat)  ha fet que, 

en un principi, tingués molta acceptació, ajudant la facilitació que l�Organització 

Colegial arriba a molts àmbits, això s�ha traduït en forma de matriculació elevada 

d�alumnes (aproximadament unes nou-centes persones a l�Estat Espanyol) tot i 

ser d�un alt cost125 . 

Aquest model conjunt és diferent del plantejat en solitari per l�Organización 

Colegial de Diplomados en Enfermeria, (2000:11) en un plantejament de quatre 

anys,  on  hi ha  una carga lectiva total de 300 crèdits,  amb una troncalitat de 210 

crèdits, de lliure elecció 10%, 30 crèdits, assignatures obligatories i optatives 20%,  

60 crèdits.  Amb una equivalència de crèdit teòric 1/10,  i del pràctic 1/20.  

Amb aquest tipus de model altres Universitats que volien portar a terme aquesta 

Llicenciatura han hagut, en un principi, de renunciar a fer-ho, (1999, 2000) perquè 

la seva competència en flexibilitat d�horaris i varietat de titulaciò no és equiparable 

i això s�ha vist traduït en falta de matriculació.  

El curs acadèmic 2001-2002 (2001) les Universitats d�Alacant, Almeria,  Huelva,  

Rovira i Virgili de Tarragona,  Autònoma de Madrid i la Internacional de 

Catalunya126 ajunten els seus esforços i presenten la Titulación superior en 

enfermeria 2º cicle 2001-2003 amb els següents objectius: 

• “Discutir las bases històricas, teóricas y filosóficas de la Ciencia de 

Enfermería.  

• Capacitar a los profesionales en la aplicación de los métodos y técnicas 

necesarias para el ejecicio de la docencia en todos los niveles da ámbito 

profesional.  

• Adquirir los conocimientos necesarios sobre métodos y técnicas de 

investigación para el desarrollo  teórico/ práctico de la Ciencia de Enfermería.  

• Capacitar al profesional de enfermería para asumir el liderazgo que le permita 

gestionar los recursos a su alcance y promover el cambio social de la 

profesión.  

                                                 
125 El primer curs costa 625. 000 ptes. = 3.756,33€ 
126 Situat en la Facultat de ciències de la Salut i porta com a títol “Estudis Superiors en Ciències de la 
Infermeria, Títol propi de 2n cicle.   
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• Adquirir los conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para abordar 

las nuevas exigencias que la sociedad demande en materia de salud”127 

 

Això implica una càrrega lectiva global entre 120 a 150 crèdits en funció de la 

Universitat que ho porti a terme, essent les matèries troncals, a quart curs: 

Economia de la salud,  Ètica  y legislació,  Metodologia Educativa en l'entorn de la 

Infermeria, Metodologia de la investigació, Psicologia aplicada a la salud,  Història 

de la Infermeria i Teoria i mètode en Infermeria. I a cinquè curs: Gestió de serveis 

socio-sanitaris,  metodologia de la investigació II,  Cures I: crònics, Cures II: 

terminal, Teoria i mètode en infermeria II i societat i salud.  

Amb  una totalitat de 478 places, distribuïdes de la següent manera, 100 a la 

Universitat d�Alacant, 80 a la Universitat d�Almeria, 100 a la Universitat d�Huelva,  

50 a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona,  68 a la Universitat Autònoma de 

Madrid i 80 a la Universitat Internacional de Catalunya.  

Fins a la constitució definitiva dels centres de les Facultats els estudis de segon 

cicle estaran adscrits a les Escoles Universitàries d�Infermeria actuals.  

 

Cal veure en un futur, per altra banda, quin desenvolupament seriós tindran 

aquests estudis, i com seran contemplades pel Consell d'Universitats tals 

coincidències d�estudis i de titulacions.   

Fou el 1998 que el rector de la Universitat Catòlica Sant Antoni de Múrcia, José 

Luis Mendoza, (1998: 9) es va reconèixer molt orgullós d�aquesta fita conquerida i 

ho expressà d�aquesta manera a la revista Enfermeria Actualidad “Una 

universidad como la nuestra haya sido capaz de acometer un proyecto de esta 

envergadura.  Es un proyecto ilimitado y transfronterizo ya que la sociedad de la 

información de hoy nos permite trasladar la docencia a todo el mundo. No hay 

duda de que este proyecto es un amanecer, una nueva luz de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la ciencia de la Enfermería. Debemos decir que, en la 

                                                 
127 Informació extreta per el bulletí informatiu de promoció de la Titulación superior en enfermeria 2º Ciclo 
2001-2003 que promouen la Universitat d’Alacant, Almeria, Huelva, Rovira i Virgili de Tarragona,  
Autònoma de Madrid i Internacional de Catalunya.  
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actualidad,  el viejo dicho de renovarse o morir se ha quedado en innovar o no 

crecer”.   

 

Sota aquesta perspectiva optimista es podria contraposar, allò exposat per 

Ortega, V (2001:2) Secretari General del �Consejo de Universidades� en 

referència a l'homologació de la llicenciatura a nivell estatal: “Es cierto que nos 

hemos retrasado un poco porque actualmente estamos más  pendientes de la Ley 

Orgánica de Universidades” i afegeix que ha rebut des de totes la diplomatures de 

Ciències de la Salut “una presión muy fuerte” per crear un segon cicle, i és per 

això que creu que el projecte del Consell estarà aprovat en març del 2002 (val a 

dir que en el març del 2003 encara no ho està), amb el criteri d�fer un segon cicle 

comú a totes les diplomatures, amb el títol de Ciències Sociosanitaries, al qual,  ja 

no sols s�hi podria accedir des d'Infermeria, sinó des d�altres, com són Fisiologia o 

Podologia.  

Com es pot comprendre aquest criteri no ha caigut bé dins del col·lectiu, que vol 

un títol propi, com manifesta Cachón, E (2001:2) Presidenta de la Asociación 

Española de Enfermeria Docente �Hay que mantener la especificidad de nuestra 

profesión tal y como ocurre en el contexto internacional”. També Duran, M 

(2001:2) Presidenta de la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de 

Enfermeria Estatales, afegeix “Estaríamos de acuerdo en que se hiciera un 

segundo ciclo común si el número de asignaturas troncales fuera muy bajo y se 

permitiera hacer especialidades. Pero con el último proyecto que tenemos del 

Consejo de Universidades se desvirtua nuestro objetivo”.  

Tampoc éns porten al optimisme, ans al contrari, sinó a la confusió notíces com 

aquesta publicada en la revista �Enfermeria Actualidad� (2001:3): “El Consejo 

General de Enfermería considera que la Escuela de Enfermería de la Universidad 

de Alicante podría incurrir en una presunta ilegalidad al ofrecer cursos de 

doctorado a los enfermeros españoles que han obtenido un título de licenciado,  

sin validez en España, en un centro de formación holandés algo que no está 

contemplado en la legislación española”.  
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En la mateixa revista (2001:3) surt aquesta notícia: “La Asamblea de presidentes 

de la Organización Colegial, reunida en sesión extraordinaria celebrada el 29  de 

octubre de 2001, ha adoptado por unanimidad de los miembros presentes, los 

siguientes acuerdos: Ratificar los acuerdos aprobados en las Asambleas 

Generales celebradas el 13 de enero de 1996 en Sevilla y 26 de febrero de 2000 

en Madrid, en el sentido de reclamar de los poderes públicos una Licenciatura 

específica en Enfermería, única para toda la profesión”. 

 

El febrer del 2003 arriba a les meves mans el �Proyecto del Real Decreto por el 

que se crea el título de Licenciado en Ciencias Sociosanitarias� que la 

�Subcomision Permanente� davant de les dues possibilitats presentades de: 

�Licenciatura en Ciencias Socio-Sanitarias i Licenciatura en Ciencies de la Salud 

o Ciencias Sanitarias� escull la primera, en contra del criteri de la �Subcomisión de 

Evaluación de Ciencias Experimentales y de la Salud� que un dia abans s�havia 

decantat per la segona, argumentant que l'elecció era millor per ser més adient 

als continguts proposats.  

L�admissió a la titulació estarà oberta als Diplomats d�Infermeria, Fisioteràpia, 

Teràpia Ocupacional, Podologia, Logopèdia, Nutrició i Dietètica Humana, Òptica i 

Optometria (prèvia adscripció d�aquesta Diplomatura, si es vol, a l�àmbit de les 

Ciències de la Salut) a més d�altres Llicenciatures com Medicina, Farmàcia, 

Veterinària, i Odontologia, i la possibilitat de cursar aquesta llicenciatura els 

estudiants d�aquestes últimes carreres que hagin fet un primer cicle, ja que 

aquesta Llicenciatura està pensada en dos cursos acadèmics, amb una quantitat 

de crèdits docents globals d�un mínim de 120 crèdits i un màxim de 150 (75 

crèdits per curs) i amb un percentatge de troncalitat, aproximadament, d�un 50%. 

Si es fa real aquest decret la infermeria tot i obtenir la Llicenciatura, una fita molt 

cobejada per aquest col·lectiu, no haurà aconseguit el que aquesta sigui 

pròpiament de la seva identitat professional en compartir amb altres professionals 

aquests estudis. 
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3.2 Formació a l�Escola  Universitària de la Infermeria Quirúrgica: a Catalunya i a  

l� Estat Espanyol  

 

La carrera de Diplomat d�Infermeria té un programa establert, però en funció de 

les característiques i de l�ideari de l�Escola se�n fa un tipus d�interpretació o altre, i 

per tant es fa més èmfasi en uns tipus de coneixements, habilitats i actituds.  

Aleshores no ens ha d�estranyar que també hi hagi diferents criteris a l'hora 

d�educar les infermeres per  exercir la seva  feina a l�Àrea Quirúrgica, i que això 

faci que sigui traduït i aprofitat (no pas bé per ella ) en el món laboral.  

Bàsicament hi ha dues tendències: formació d’Infermeres generalistes o formació 

d’Infermeres en general; són dues interpretacions del fet infermer.  Quan el criteri 

és la formació d�Infermeres Generalistes, les matèries, habilitats i actituds es 

fonamenten en fer que l�estudiant aprofundeixi en  les necessitats de la persona 

seguint les directrius de l�Organització Mundial de la Salut128 amb tot allò que 

implica de coneixements generals de foment, cura, profilaxi i prevenció. En aquest 

tipus de formació tota aquella educació especialitzada, també pensada sota les 

mateixes directrius, s�intenta no incloure-la en el Pla d�Estudis. En general,  

aquestes escoles tenen Cursos de Postgrau de les matèries especials o saben on 

adreçar-se, si els alumnes ho demanen. Aquest tipus de criteri d�Infermera 

Generalista es troba molt a Catalunya, on en aquest moment hi ha varietat de 

Postgraus.  

En el segon cas: el de les Escoles amb criteri general, encara que contemplen la 

mateixa definició de l�OMS, així com la traducció d�aquesta, plantegen la 

polivalència de la Infermera en tots els camps sanitaris, això implica que aprenen 

una mica de tot. Lògicament en temes com són la Infermeria Quirúrgica aprenen 

certs habilitats o coneixements molt focalitzats, sobre tot o exclusivament,  en 

referència al transoperatori però mai allò que vol dir un Procés Perioperatiu 

(seguiment de tot el procès del malalt quirúrgic que no es coneix ni s�aplica ni en 

el temari, la programació ni en la temporització; per fer-ho, recordem que la 

Infermera Quirúrgica necessita el seu temps i espai de preparació i és per això 

                                                 
128 Veure peu de pàgina corresponent 
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que és una especialització). Així doncs aquestes estudiants incloses en aquests 

programes tenen  una visió parcial de la funció. Aquesta situació es troba en molts 

dels centres públics i privats de l�Estat Espanyol, i com a transposició embolica 

una mica més,  si pot ser el posterior mercat laboral.  

El procés en el temps és que la Infermera d�aquest últim cas va a parar a l�Àrea 

Quirúrgica, per atzar, per puntuació, per veterana, per oportunitat...però difícilment 

per motivació, perquè en pot haver rebut poca i esbiaixada.  Sols la millorarà si té 

la sort de treballar amb una autèntica Infermera Quirúrgica que li faci estimar la 

professió.  

 

Però quina és la preparació rebuda?: El sistema educatiu espanyol actual té dues 

característiques que repercuteixen  en els resultats educatius: en primer lloc en la 

nostra societat tot allò que implica estudis superiors,  hom ho confon amb estudis 

universitaris,  amb les connotacions que allò implica de prestigi i en contraposició 

a tots aquells estudis que porten com a títol formació professional, que implica 

poc estima acadèmica i laboral, i, en última instància, poca estima laboral.  

Aquesta situació no passa en altres països on la formació professional té un valor 

essencial com a estudis amb una projecció social important. Per aquesta 

circumstància quan en les reunions internacionals (seminaris, congressos,  

estatges etc) ens trobem professionals de diferents països constantment cal fer 

un exercici  de comprensió de la situació diferent de l'altre per poder entendre�ns.  

En segon lloc, la normativa universitària, encara en l'actualitat, és ambivalent. Tot 

el que es refereix a l'educació universitària està transferit a cada una de les 

autonomies, però,  paradoxalment, l'estat central continua tenint molt poder sobre 

aquest tema, com per exemple, la classe de sistema educatiu que es vol; l�any 

1998 hem vist la controvèrsia que hi ha hagut sobre el decret d'Humanitats,  

sistema de contractació i preparació del professorat, o el 2001 la modificació de la 

�Ley de Reforma Universitaria� (LRU) amb la nova �Lley Orgánica de 

Universidades� amb un intent, entre altres mesures,  de la centralització,  com en 

temps passats, de la gestió,  etc.  
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El  1983 la LLei de la Reforma Universitària (LRU), va fer canviar els itineraris de 

les carreres de segon cicle (actualment amb remodelació pels seus resultats no 

del tot satisfactoris), i també  ha repercutit en el primer cicle o Diplomatures i en 

els Postgraus que es porten a terme a les Escoles Universitàries.  

 

També en aquesta qüestió quan ens trobem en reunions amb altres professionals 

d�altres països, l�esforç d�enteniment no sols és en la llengua, sinó en l�estructura 

acadèmica que també és diferent.   

 

També en l�informe fet per la �Conferencia Nacional de Directores/as de Escuelas 

de Enfermeria Estatals �(2000:14) ens mostren la possibilitat que els estudis 

d�infermeria als països d�Europa, contemplin el postgrau o mestratges com a pont 

per a un proper doctorat, i ho fan palès mitjançant d�un quadre sobre la formació 

acadèmica d�aquests països: 
 

�País Secuencia y titulaciones  

Suècia Diplomatura Postgrado 

Ciencias Naturales 

Ciencias de los 

Cuidados 

Salut Pública 

Másters en Ciencias Mèdicas 

Másters en ciencias de la Enfermeria. 

Máster en salud pública 

Licenciatura y acceso a Doctorado en 

Ciencias de la Enfermeria.  (1982) 

Escocia Licenciatura Máster Acceso a Doctorado (1990) 

Finlandia Formación Básica Estudios profesionales Licenciatura y acceso a Doctorado 

(1992) 

Inglaterra Licenciatura Máster Acceso a Doctorado (1983) 

Holanda Licenciatura Máster Acceso a Doctorado (1998) 

Noruega  Diplomatura Licenciatura y Máster Acceso a Doctorado (1987) 

Portugal  Licenciatura Máster Acceso a Doctorado (1999)� 

 

I en aquest document (2000:!5) destaca entre altres conclusions el que :”La 

Formación de Postgrado está en la universidad com carácter de titulo académico,  

al que se accede indistintamente de la procedencia de la formación inicial,  

(universitaria o no universitaria) y da paso al doctorado”.  
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També en la proposta per a la Titulació Graduat Superior en Ciència i Mètode en 

Infermeria de l�Escola Universitària d�Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili.  

(1999:6) diu:” En l’àmbit educatiu occidental (ens referim als països de la CEE,  

els nòrdics estracomunitaris, Estats Units d’Amèrica, Canadà i Australia) gran part 

dels països,  tenen titulacions de segon i tercer cicle en Infermeria.  En la majoria 

d’aquests països, no obstant això, existeix una flexibilitat àmplia en els itineraris 

curriculars i les carreres professionals. D’aquesta manera,  és possible l’exercici 

professional de la Infermeria sense necessitat d’un títol de llicenciat. Al mateix 

temps que es facilita l’accés a una formació de segon i tercer cicle”.  

 

Com es pot apreciar tant l�Estat Espanyol com Catalunya estan en una situació 

més endarrerida que molts altres països de la Comunitat Europea. En aquest 

moment hi ha moviment en algunes Universitats per variar aquesta situació, el 

que cal veure és en quina direcció129. 

 

Però a més de la Diplomatura i de la Llicenciatura en l�Estat Espanyol i a 

Catalunya  també  les EUI s�oferten la formació de postgrau, seguint l�estudi de 

Ferrer, F i altre (2001:67) parlant de la formació desprès de la Diplomatura en 

general,  diu “La formació post-grau està regulada pel Reial Decret 992/1987 que 

especifica les següents especialitzacions: Infermeria Obstètric-Ginecològica 

(Llevadores),  Infermeria Pediàtrica,  Infermeria de Salut Mental,  Infermeria de 

Salut Comunitària,  Infermeria de Cures Especials,  infermeria Geriàtrica,  i Gestió 

i Administració d’Infermeria130. Tanmateix fins ara les úniques especialitats que 

s’han desenvolupat,  seguint les directrius de l’esmentat Reial Decret han estat 

Infermeria Obstètrica-Ginecològica (Llevadora) i Infermeria de Salut Mental131.  

Al marge d’aquestes titulacions d’especialista que ofereix el Ministeri d’Educació i 

Cultura, cada universitat té competències contemplades en els seus estatuts per 

regular l’obtenció de títols propis”.  

                                                 
129 Veure Llicenciatura en Infermeria en el capítol III 
130 Reial Decret. 992/1987 del 3 de juliol.  
131 L’especialitat de Llevadora s’imparteix des de l’any 1993, i l’especialitat d’Infermeria de Salut Mental 
des de l’any 1998.  
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Les Universitats ofereixen aquests cursos de títul propi, són els Cursos de 
Postgrau,  els quals no estan homologats a nivell estatal, és responsabilitat de 

l�Escola Universitària d�Infermeria,  que els porta a terme, amb la supervisió de la 

Universitat a la qual pertany l�Escola. Aquesta situació d�organització jeràrquica i 

de dependència d�itinerari amb la Universitat es porta a terme a tot arreu de l�Estat 

Espanyol i Catalunya,  i ve regulada per la Llei de Reforma Universitària.  El que 

varia,  igual que la Diplomatura d�Infermeria, és la filosofia i els criteris de cada 

Curs de Postgrau en funció de l�Escola, així com l�opció de fer-los.  

L�Escoles Universitàries, a través de les Universitats, donen per aquests Cursos 

una titulació Universitària de Postgrau, amb tota la càrrega de prestigi acadèmic 

que comporta dins la societat espanyola. Això no vol dir que sempre estiguin 

contemplats aquests tipus de requisits en el mercat laboral132. 

Les Universitats i les Escoles Universitàries obtenen d�aquests cursos, dues 

coses: en primer lloc diners que recullen amb el Cànon Universitari,  i en segon 

lloc fan front a l�oferta privada de formació (que el dia d�avui és molta) sense que 

s�escapi al seu àmbit acadèmic, oferint altres formes de docència.  

 

En general els cursos de Postgrau en Infermeria han sorgit a causa de dues 

situacions:  

En primer lloc les Escoles d'Infermeria han buscat mecanismes per fer front a la 

problemàtica que existeix davant la negativa (ara en revisió intermitent) per part 

de l'Estat de portar a terme el canvi de nivell de Diplomatura (primer cicle) a 

Llicenciatura (segon cicle) realitzant un pas intermedi semblant a l'especialitat133,  

però sense l'oficialitat estatal d'aquesta. En �Libro Blanco. La aportación de la 

Enfermeria a la la Salud de los Españoles. Situación actual y prospectiva de futuro 

de su desarrollo professional. Meta 2005 macro estudio base� editat pel �Consejo 

General de Enfermeria en 1998 sobre una mostra de 3. 337 infermers/res de tot 

l�Estat Espanyol que un 40% creuen que s�haurien de reconèixer altres 

                                                 
132 Veure en Llicenciatura en Infermeria en el capítol III, cita de l’editorial de la revista de l’Asociación 
Española de Enfermeria Quirúgica, nº 8 
133 Una consulta feta als estudiants d’infermeria de la Universitat de Saragossa respecte als estudis de 
postgrau que els agradaria més realitzar a l’acabar la carrera, un 73% indican que els agradari fer una 
especialitat, un 16’5% una llicenciatura.  
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especialitats,  sent la �de Enfermeria de Qirófano� la que té més puntuació amb un 

27, 1%. També indica aquest estudi que hi ha 62, 7% dels entrevistats que no han 

fet cap curs de Postgrau, però dels que �sí �l�han fet 69, 7% van fer un curs 

d�Especialitat i el 17�2% un Curs d�Expert Universitari, per altra banda de 3094 

entrevistats fan un Postgrau 67�6% segons diuen per adquirir nous coneixements.  

Recordem que el 2003 la llicenciatura en Infermeria encara no és homologada en 

tot l�Estat134.  

En segon lloc, les Escoles d'Infermeria, en preparar i programar els cursos de 

postgrau, han vist la possibilitat de reinvertir els propis recursos (materials,  

humans i funcionals) amb uns costos controlats, donant més viabilitat i possibilitat 

d'expansió de la  formació desprès de la Diplomatura i  amb la possibilitat de tenir 

una titulació  universitària.  

Aquests factors i possiblement d'altres han fet que es potenciessin aquests cursos 

de postgraus en les escoles universitàries; en general tots ells tenen pocs anys de 

vida,  encara que es van poder acollir a la  nova normativa universitària,  i amb el 

dubte que tots tinguin el nivell de qualitat que seria desitjable,  però cal recordar 

que en una societat capitalista, i en la nostra a més per tradició, és més important 

la quantitat (en aquest cas de títols) que la qualitat. D'altres són cursos que 

existien abans de la normativa,  fins i tot molt abans (els dos més antics en l'estat 

espanyol sobre Infermeria Quirúrgica són el de l'Escola Universitària 

d'Infermeria a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  que neix el 1967135 i el de  la 

Universitat de Navarra de les mateixes èpoques els quals s'han acollit,  també,  a 

la nova normativa universitària, però que el seu objectiu d'inici va ser per una altra 

                                                 
134 Veure Llicentiatura en Infermeria en el capitol III.  
135 Des de 1967 fins 1982 aquest curs pertanyia estrictament a l’Hospital, i sorgí des de la direcció 
d’infermeria de la necessitat de formar infermeres per l’àrea quirúrgica.  Fins 1977 la direcció era conjunta 
un metge i una infermera. La Universitat Autònoma de Barcelona en 1978 ja l'havia reconegut de  forma 
oficial i abans d’aquesta data l’havia patrocinat.  A partir de 1982-83,  passà  a dependre del Departament de 
Docència i Investigació (que el dirigia junt amb l’Escola d’Infermeria la Sra. Teresa Piulachs), i jo,  
supervisora de quirófans,  ja n’era responsable des del curs 1977,  peró no és fins 1982 que vaig agafar la 
seva plena direcció (sense metges). El curs, abans anomenat “Curs de Quirofanista” (de plena pujança 
tecnològica passà a una època més holística, sobretot per què jo tendeixo a aquesta corrent) a partir 
d’aleshores es digué “Curs d’Infermeria Quirúrgica, i és des del curs acadèmic de 1984-85 que es convertí en 
Curs de Postgrau de l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la UAB. I sota la direcció de Sra. 
Julia Esteve en l’Escola Universitaria, en 1993, s’obtingué el Diploma Universitari.  
És interesant veure el peu de pàgina 13.  
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raó i per tant les característiques, filosofia i experiència,  de més de vint anys,  

marquen uns itineraris diferents. Fins i tot el Postgrau de la Universitat de 

Navarra, molt minoritari,  dóna la possibilitat que mentre es fa l�especialització,  es 

tingui contracte laboral temporal.  

L'objectiu final de tots aquests cursos són l'adquisició i renovació de 

coneixements, habilitats i actituds especialitzades en el camp de la Infermeria 

Quirúrgica.  

Com diu la informació d�un d�aquests cursos, EUI Santa Creu i Sant Pau,  

Barcelona UAB (1997) “El propòsit d’aquest curs és proporcionar una formació 

específica que permeti-hi assolir el liderat en l’execució de les funcions 

d’infermeria en l’àrea quirúrgica, considerant el pacient quirúrgic dintre de tot el 

procés perioperatiu” 

 

La definició dels objectius de cada curs va en funció de la persona responsable 

del programa i de la filosofia de la pròpia escola, per tant tenen diferentes  

característiques, filosofia i experiència. Per altra banda caldrà veure en quina 

situació futura quedaran els Cursos de Postgrau en referència a la nova 

Llicenciatura.  

La quantitat de crèdits dels dos tipus de postgrau van des de  dotze a cinquanta 

crèdits.  És  una de les divergències que tenen entre si.  

L�any 2003 hi ha comptabilizats:  

Que pertanyen a la Universitat Autònoma: 

Un a l�EU d�Infermeria de l�Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb 50 crèdits.  

Un a l�EU d�Infermeria Creu Roja amb 36 crèdits.  

Un de l�Escola Universitària del la  Vall d�Hebron amb 38 crèdits136.  

Un de la Fundació Robert (Hospital de Mataró, Consorci Sanitari del Maresme) 45 

crèdits137 

Al Barcelonès.  

 

                                                 
136 També en aquesta Escola té un Postgrau d’Infermeria Qurúrgica Cardiovascular que anoto aquí,  però que 
per la seva parcialitat no és pot  considerar com un Postgrau general d’Infermeria Quirúrgica.   
137 Es porta a terma el curs acadèmic 2002-2003 
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Que pertanyen a la Universitat de Barcelona: 

Un a l�EU d�Infermeria de l�Hospital de Bellvitge amb 30 crèdits.  

Un a l�EU d�Infermeria de Sant Joan de Déu (que s�enceta el 2001-02 per primer 

cop) i té 50 crèdits.  

Al Barcelonès.  

 

Que pertanyen a la Universitat Ramon Llull: 

A l�Escola Universitària  d�Infermeria Blanquerna i Fisioteràpia,  un en Infermeria 

en Cirurgia General i d�Especialitats amb 23 crèdits 

Al Barcelonès 

 

Que pertanyen a la Universitat de Vic: 

Un a l�Escola Universitària de Ciències de la Salut amb 40 crèdits 

A Osona 

 

Que pertanyen a la Universitat de Lleida: 

Un al Departament d�Infermeria amb l�Escola Universitària d�Infermeria amb 30 

crèdits 

A Lleida 

 

Que pertanyen a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona  

Un del Departament d�Infermeria amb l�Escola Universitària d�Infermeria (que 

s�enceta en el curs 2002-03 per primer cop) 

A Tarragona 

 

Que pertanyen a la Universitat  d�Alacant 

Un a l�Escola Universitària d�Infermeria amb 20 crèdits138. 

A Alacant 

 

                                                 
138 En el Butlletí Informatiu per als Col·legiats de setembre 2001 de Barcelona, anuncia com a Curs 
“Enfermeria en Área Quirúrgica y Despertar “organitza el Departament d’Infermeria de la Universitat 
d’Alacant,  no indica quants crèdits té.   
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Que pertanyen a la Universitat de Castilla � La Mancha 

Un a l�Escola Universitària de Enfermeria d'Albacete amb 22 crèdits.  

A Albacete.  

 

Que pertanyen a la Universitat Complutense de Madrid 

Un a l�Escola de Ciències de la Salud amb 25 crèdits 

A Madrid 

 

Que pertanyen a la Universitat Navarra 

Un a l�Escola Universitària de Enfermeria de Navarra 15 mesos (la informació no 

indica crèdits) 

A Navarra 

 

Que pertanyen a la Universitat d�Oviedo 

Un a l�Escola Universitària de Enfermeria d�Oviedo amb 40 crèdits. 

A Oviedo 

 

Tots els cursos tenen el nom d�Infermeria Quirúrgica, menys en el cas de l�Escola 

Universitària  d�Infermeria de Sant Joan de Déu que es titula �Curs de Postgrau 

Cures d�Infermeria a la Persona en Procés Quirúrgic�, el de �Blanquerna i 

Fisioteràpia  �Infermeria en Cirugia General i d�Especialitats�, el d�Oviedo que es 

titula �Enfermeria en el area quirúrgica� i el de Madrid �d��Experto Universitario en 

Enfermeria del Area Quirurgica, de Anestesia y Reanimación�. 

  

D�aquests hi ha quatre postgraus en l�estat espanyol, un a Madrid, un a Castella � 

La Mancha, un a Navarra i un a Oviedo. Tots ells tenen com a característica que 

pertanyen a Escoles Universitàries (de Ciències de la Salud la de Madrid) i per 

tant, pertanyen a una Universitat (complutense la de Madrid, Castella � La 

Mancha, la de Navarra i la d�Oviedo), amb lliure autonomia de docència i llibertat 

de Currícula.  
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A més l�any 2001 en el Butlletí informatiu als Col·legiats de Barcelona de 

setembre de 2001 s�anuncia un Postgrau d�Infermeria Quirúrgica 

Cardiovascular139 i per tant parcial (que sota el meu criteri perd el context general 

de l�atenció al pacient quirúrgic, sempre i quan no s�hagi fet un de general) que 

l�organitza l�EU del Vall d�Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre 

Cardiovascular Sant Jordi (clínica amb concert). A més en l�Escola Universitària 

de Ciències de la Salut, de Manresa adscrita a la Universitat Autònoma de 

Barcelona, es porta a terme per primera vegada en l�any 2002 un curs de posgrau 

d�Anestèsia i Reanimació com una matèria a part de la Infermeria Quirúrgica,  

amb 18 crèdits, (que sota el meu criteri té el mateix problema  de parcialitat que 

l�anterior).  

Resumim en aquest quadre de doble entrada: 

Catalunya 
Universitat Autònoma 

de Barcelona 

EU d�Infermeria: 

Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau. 

50 Crèdits 

  Creu Roja 36 Crèdits 

Vall d�Hebron 38 Crèdits 

Ciències de la Salut,  de 

Manresa (anestesia i 

reanimació) 

18 Crèdits 

Postgrau d�Infermeria Quirúrgica 

Cardiovascular 
------------ 

  

Fundació Robert (Hospital de 

Mataró 
45 Crèdits 

 
Universitat de 

Barcelona 
Hospital de Bellvitge 30 Crèdits 

  Sant Joan de Deu 50 Crèdits 

 
Universitat Ramon 

Llull 
Blanquerna i Fisioteràpia 23 Crèdits 

 Universitat de Vic Ciències de la Salut 40 Crèdits 

 Universitat de Lleida EU d�Infermeria de Lleida 30 Crèdits 

 
Universitat Rovira i 

Virgili 

EU d�Infermeria de Tarragona, 

Departament d�Infermeria 
------------ 

                                                 
139 No indica quants crèdits.  
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País Valencià Universitat d�Alacant EU d�infermeria d�Alacant 20 Crèdits 

Castella-La 

Mancha 

Universitat de 

Castella-la Mancha 
EU d�Infermeria d�Albacete 22 Crèdits 

Madrid 

Universitat 

Complutense de 

Madrid 

EU de Ciencias de la Salud 25 Crèdits 

Navarra Universitat de Navarra EU de Enfermeria 

15 mesos (la 

informació no indica 

crèdits) 

Oviedo Universitat d�Oviedo EU de Enfermeria 
40 Crèdits 

 

 

S�adverteix la quantitat de postgraus que es fan a Catalunya, en contraposició a la 

resta de l�Estat: la resposta a aquesta qüestió, no la podria precisar en una,  

potser degut al fet que la inquietud a Catalunya és superior de cara a tenir més 

estudis, o la possibilitat que aquests puguin servir en el mercat laboral; de fet 

aquestes podrien ser unes respostes d�entre altres que desconec, que permetrien 

un estudi a part.  

 

El tipus d�alumne que accedeix a un postgrau  és  un Diplomat en Infermeria,  que 

hi opta  per  selecció, en funció a la capacitat del curs i sobre tot al lloc de 

pràctiques que es portarà a terme, (cal recordar que el nombre de persones en 

les Àrees Quirúrgiques ha de ser controlat pel seu grau de potencial d�infecció 

sobre el pacient en què estan inhibides les seves barreres defensives),  per tant el 

curs,  en general,  té un nombre establert d�alumnes.  

L�alumne segueix un procés de classes teòriques i a la vegada assisteix a 

pràctiques que  porta a terme en un Centre Hospitalari Quirúrgic, per tant es tenen 

molt en compte els horaris de sessió operatoria, cal recordar que hom treballa 

més  al matí la cirurgia programada que no pas a la tarda (encara que en el dia 

d�avui, degut a les llistes d�espera quirúrgiques, moltes Àrees Quirúrgiques han 

continuat les seves jornades quirúrgiques durant la tarda). Mentre que la cirurgia 

emergent es fa les vint-i-quatre hores del dia en els quiròfans anomenat 

d�Urgència. .  
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Depenent del postgrau i per tant de la seva filosofia es farà més èmfasi en 

l�acompanyament global del pacient o en la part especialitzada i tecnològica que 

comporta aquesta part de la Infermeria. Però amb l'objectiu de fer una educació 

basant-se en el Procés Perioperatiu aixó sols ho fan el Curs de Postgrau de 

l'Escola Universitària de l'Hospital de Sant Pau, i el de la Seguretat Social de 

l'Hospital de Bellvitge ambdós de Barcelona, tot i que poc a poc es va introduint el 

concepte en altres cursos (però cal fer un treball voluntari de canvis d�actitud amb 

les educadores i les alumnes perquè hi hagi progrès en el tema).   

En funció de les possibilitats de l�Escola i la seva filosofia i del Centre Sanitari on 

es van a fer les practiques es fa el temari. Això implica una  mateixa titulació de  

postgrau però amb criteris diferents.  

Per exemple, el temari pot tenir una introducció prèvia, més o menys profunda,  

relativa al que és la Infermera Quirúrgica, en funció de si es creu que té identitat 

pròpia o que tan sols té un rol depenent140. I una segona part en la qual es 

contempla l�atenció d�infermeria al pacient quirúrgic en un d�anestesia,  intervenció 

quirúrgica i recuperació, fent emfasi en totes aquelles especialitats quirúrgiques 

existents com: cirurgia general i digestiva,  ortopèdia i traumatologia,  ginecologia,  

pediatria, ginecologia, toràcica, cardíaca, vascular, neurologia, urologia,  

oftalmologia,  otorinolaringologia,  oncologia i plàstica.  O,  per exemple, en altres 

temaris es parla sobre arquitectura hospitalària, plans d�emergència,  metodologia 

d�investigació, infermeria d�anestesia i reanimació, tendències actuals dels 

sistemes sanitaris en la Unió Europea, i la seva repercussió en l�àmbit quirúrgic, 

gestió de qualitat. Hi ha moltes diferències i per altra banda punts de coincidència, 

aquesta disparitat de criteris fa que hi hagi temaris diferents és un dels conflictes 

amb què es trobarà la unificació per fer una sola especialitat.  

 

Un altre tipus de formació que es fa dintre de l�itinerari professional de la 

Infermera i també de la infermera quirúrgica,  és la Formació Continuada .  

 

                                                 
140 Veure pàgines anteriors  
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Un estudi fet per el Consell d�Europa (PAUncil of Europa) que porta per nom 

“Formació multiprofessionnnell du personal de Sante� (1995:30) diu: “Però, es 

disposa des d’ara de proves per afirmar que el desenvolupament de la formació 

permanent,  en un marc multiprofessional,  ha de arribar a ser una prioritat” 141.  

 

També Teixidor, M (1996:14) fa incidència i èmfasi sobre aquesta formació: 

”Adquieren especial interés las acciones englobadas en lo que denominamos 

formación permanente. Desde la actualización de conocimientos profesionales,  

de la especialización, de la sensibilización de colectivos de enfermería en 

ejercició, de la dinamización de equipos etc., se puede poner en marcha 

voluntades y actitudes que ya desde el presente, faciliten los cambios”.  

 

Aquesta formació, es porta a terme, en general, en els Centres Hospitalaris i 

també en Clíniques, és per això que, quan parlo de l�empresa sanitària, m�estic 

referint a aquestes institucions.  

Durant anys la paraula educació a l'empresa era una paraula més de contingut 

filosòfic que no pas pràctic. Aquelles empreses sanitàries que feien formació 

continuada, tot sovint la feien gràcies a unes poques persones que creien que era 

necessari, però no era la situació corrent.  

En el cas de la infermera, com tot professional, es deia que havia d'estudiar i 

preparar-se, dia a dia,  però la realitat era que en molts casos, després d'acabar 

els seus estudis (de tres anys) tan sols es reciclava per al treball diari, no pels 

seus estudis constants, o per l'assistència constant a congressos, o seminaris i,  a 

més, llegia poc. La seva activitat li era útil per a la seva supervivència i pensava 

que no necessitava més.  

Actualment existeixen tres modalitats de Formació Continuada que es porten a 

terme en els centres sanitaris: la portada a terme en el centre sanitari per part 

dels professionals del propi centre, aquella feta per institucions externes i la mixta 

en què les institucions externes col·laboren amb els centres sanitaris.  

                                                 
141 “Cependant,  on dispose désormais de suffisamment de preuves pour affirmer que le développement de la 
formation permanent,  dans un cadre muliprofessionnel,  dot devenir una priorité”.  
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Parlaré una mica de cada una d'elles. En primer lloc la que es fa en el propi 

centre pels seus professionals. Cal dir que fins no fa gaire anys, de forma clara i 

ara més soterrada,  les institucions posaven més èmfasi en l'assistència que en la 

docència. La primera es creia absolutament necessària i per tant s�enaltia i la 

segona no, i per tant s'infravalorava. En aquests últims anys tot això ha anat 

variant, s'han creat dintre de l�Hospitals, més d'hora o més tard, els Departaments 

de Formació Continuada els quals depenen de la Gerència de la pròpia institució,  

amb identitat pròpia o com a secció de la Direcció d�Infermeria,  (en funció,  de si 

sols fa aquest tipus de formació o la fa per altre tipus de personal del Centre). I 

han començat a tenir una importància que abans no havien tingut mai. Però 

aquests departaments tenen una sèrie de riscos que els poden fer fracassar142.  

La societat actual té clar, en front al d'altres èpoques,  que l'ésser humà necessita 

educar-se, tota la vida, (explicitat per primera vegada en la LOGSE de 1990 i que 

en la Llei Orgànica d�Universitats de 2001 en la seva exposició de motius torna a 

dir: “ La sociedad exige, además, una formación permanente a lo largo de la vida, 

no sólo en el orden macroeconómico y estructura sino también como modo de 

autorralización personal” i en el mateix sentit ho exposa la Llei d�Universitats de 

Catalunya del 2003 quan diu en un dels seus principis informadors, l��h�, que diu: 

“L’impuls de la millora de la docència i la contribució a l’aprenentatge al llarg de la 

vida, pera a millorar la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat de vida”                 

aquesta necessitat s'ha traslladat al món laboral, per una situació de 

desenvolupament constant, i per això sorgeixen els Departaments de Formació 

Continuada.  Les direccions aparenten estar molt convençudes i tot sovint, no es 

creuen que es pugui treure un benefici a  mig termini d'aquests departaments, els 

                                                 
142 En un treball de recerca de Albir, C i altres (1995:142) sobre Formació Continuada en l’hospital,  una de 
les seves conclusións és ”La formación cotinuada en el ambito hospitalario no esta contemplada, todavia 
como un instrumento indispensable para la consecución de los objetivos institucionales por los profesionales 
que la reciben.  
Las actividades formativas, pocas veces estan integradas en programas estructurados. Se orientan casi 
siempre hacia objetivos específicos, que responden más a situciones y necesidades puntuales, de los 
profesionales e instituciones que un proyecto de mejora en función de demandas sociales,  a las que las 
instituciones deberian responde.  En cuanto a la actitud de los profesionales,  frente a la formación continuda,  
dificilmente peude cambiar o modificarse cuando esta no forma parte de un proyecto general,  donde las 
actividades de enfermeria se encuetren plenamente integrados y reconocidos.  
Nos preguntamos si las organizaciones estan interesadas en dedicar recursos a evaluar los cambios de 
actitudes, o simplemnte pretenden mejorar puntualmente un proceso determinado”.  
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veuen més un cost que no pas una inversió, amb alguna pinzellada d'element 

decoratiu,  i això es tradueix en falta de recursos.  

 

La Formació Continuada de l�empresa sanitària pertany al grup que Pilar Pineda 

(1994:24) en el seu llibre �La formació a l�Empresa� anomena com Paradigma III.  

 

�El paradigma III,  d’adaptació al lloc de treball,  veu la formació com a despesa i 

adaptació. Es tracta de les accions formatives específiques per un determinat lloc 

de treball,  per a la introducció d’una nova tècnica”.  

 

Per l'altra banda,  en les Direccions d'aquests Departaments i fins pel que fa als 

propis formadors (en la sanitat) es pot observar un cert grau de 

desprofessionalització pedagògica. Situació molt corrent en tot tipus de treball on 

es coneix l�habilitat i els coneixements, i les actituds, però que no sap com i de 

quina manera s�han comunicat per ser eficients i eficaços. Són docents, intuïtiu, 

però no professionals. En la sanitat gran part del personal de la Formació 

Continuada es troba en aquest lloc per una situació de destinació anterior, que pot 

tenir criteris pedagògics o no. Això els obliga, en el millor dels casos, a 

preparar-se, amb la màxima rapidesa i com es pugui per assumir aquesta 

responsabilitat.  

N'explica aquest tipus de figura Gan, F (1995: 19) i diu “ Los Formadores (referin-

se al de les empreses) Persones que, desde su dominio sectorial específico en 

cualquiera de las materias empresariales o culturales,  se incorporan al papel de 

formadores, animadores monitores,  facilitadores,  etc. - muchos son los nombres 

que reciben- para diseñar y / o dirigir los procesos de aprendizaje de todo tipo de 

grupos humanos; en la mayoría de casos,  esa labor no es full- time- es decir,  no 

se convierten en profesores professionales - puesto que el contacto diario ( el 

estar al dia) con su profesión es condición sine qua non para el desempeño de su 

rol de formadores- por utilizar el término más globalizador - dentro de su propio 

centro de trabajo o en centros ajenos a su actividad principal. Muchas son las 

empresas que cuentan con un plantel de formadores internos quienes, siendo 



 
 

 218

directivos,  mandos o técnicos, y sin dejar de ocupar la mayor parte del tiempo su 

puesto de trabajo, se ponen al frente de las sesiones de formación diseñadas 

para sensibilizar o cualificar al personal de sus compañias”.  

“Gestores de Formación. Personas cuyos cometidos principales son los de dotar 

recursos, planificar, organizar, facilitar y evaluar las acciones de formación.  

Comúnmente,  asumen además las tareas de realizar el marketing interno- en la 

empresa u organización-de esas acciones, de elaborar i controlar los 

presupuestos asignados, de contratar o comprar fuera los programas y 

profesionales cuyos contenidos”.  

 

Val a dir que el que l�autor anomena Gestors de Formació, en sanitat,  per la seva 

destinació en el tema gestió, ja no poden ser actius de primera línia i per altra 

banda tampoc, tot sovint, són professionals de la pedagogia (cal recordar que la 

Diplomatura en Infermeria no permet fer un segon cicle en Pedagogia). Poden ser 

en tot cas Sociòlogues, Antropòlogues, estudiar Humanitats i fins i tot 

Documentació 143(perquè en aquests primers casos si que és possible passar a 

un segon cicle) però no pas Pedagogues, a les quals cal fer una altra carrera  Per 

tant aquest personal serà el que, com es comprèn voldrà accedir al segon cicle 

d�Infermeria, ja no sols per una situació de millora de coneixements, sinó també 

d�estatus.  

 

En l�informe144 de la Conferència de Directors d�Escoles Estatals (2000:18) 

exposa aquesta situació i diu: “En los últimos años és frecuente que las 

enfermeras estén accediendo a segundos ciclos bien desde los Estudios Propios 

de la Universidad,  o bien a través de pasarelas (complementos formativos),  que 

les permiten romper el techo de formación académica.  En la década de los años 

ochenta y más en los años noventa, cuando no existían las pasarelas,  las 

enfermeras se iniciaban en  otros estudios a pesar de seguir ejerciendo la 

                                                 
143 Mitjançant Crédits de Complements Formatius 
144 Veure peu de pàgina corresponent 
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enfermeria. 145Esta realidad, deberá ser tenida en cuenta en el análisis 

sociológico del colectivo que demanda una formación de segundo ciclo en el 

campo propio y específico de la disciplina enfermera� 

 

Però seguint la problemàtica dels Departaments de Formació Continuada, les 

dues situacions (no ser actius de primera línia ni tampoc, tot sovint, són 

professionals de la pedagogia) donen prestigi i credibilitat de la utilitat d�aquesta 

formació per part de l�empresa sanitària. La situació poc definida dels seus 

responsables i formadors docents, posen en perill els objectius per als quals han 

estat creats aquests Departaments, així doncs falta un pla estratègic, estudis de 

necessitats acurats, didàctica de planificació o línies d'avaluació i l'educació,  tot 

sovint,  es fa de forma intuïtiva i superficial.  

La conseqüència d'això és malmetre allò que ha costat molts anys de construir-se 

per arribar a ser rellevant. Així doncs, l'esforç que han fet el professional i les 

empreses es pot arribar a fer malbé; es produeix  desinterès i en última instància 

pot passar de ser un departament prou important a ser un departament decoratiu 

per a les institucions que en qualsevol moment, quan creguin convenient el poden 

fer desaparèixer o convertir-lo en una altra cosa i altres objectius.  

També existeix un altre tipus de formació continua o continuada: és aquella 

d'oferiment extern i que es porta a terme de forma interna o externa en el centre 

sanitari, aquesta docència és oferida per institucions més o menys 

especialitzades en alguna Matèria, com són Associacions, Instituts, Universitats 

etc. El centre sanitari opta a aquest tipus d'educació en funció de no poder oferir 

aquesta preparació en el seu propi centre,  o perquè la formació que es necessita 

ha de ser molt especialitzada o perquè no té un departament adient,  per preparar 

i portar a terma aquesta educació.  

A tall d�exemple, descric un tipus d�oferta d�aquesta formació, exposo aquest cas 

per diferents  raons, en primer lloc, perquè al ser d�una institució sense caire de 

lucre, encara té més mèrit portar a terme un programa de formació continua,  en 

segon lloc, perquè està dirigida a tota infermera (DI) que sigui o no quirúrgica però 

                                                 
145 És el meu cas, però el motiu no va ser que no existissin pasarel·les, per què  en els 90 ja existien, en contra 
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que estigui ocupant un lloc d�aquesta responsabilitat, en tercer lloc, perquè la 

conec bé i puc parlar d�ella en profunditat, i en quart lloc, perquè l�he preparat,  

programat,  temporitzat i avaluat jo mateixa.  

En l�any 1997, �l�Asociación Española de Enfermeria Quirúrgica�146 va demanar la 

meva col·laboració per portar a terme un programa de formació, ja que així es 

complia un dels objectius d� aquesta identitat: donar educació o reciclatge a  les 

infermeres o infermeres quirúrgiques. En un inici jo vaig presentar quinze 

temàtiques diferents per programar, i m�elegiren un itinerari que configura tot el 

procés perioperatiu de l�usuari quirúrgic.  

El programa consta de sis mòduls d�una durada de deu hores (un crèdit cada 

escu, en total seixanta), que el futur alumne pot fer de forma seguida o 

intermitent,  o a gust.  La seva temporització està feta per portar a terme un mòdul 

en tot un dia (de 9 hores a 14 hores i de 15 hores a 20 hores) o divendres o 

dissabte,  a la seu de l�Associació o en el territori de l�Estat o allà on es concerti.  

El temari consta de les parts següents: Mòdul I: Introducció a la cirurgia: tipus,  

categories. Equip quirúrgic. Equip multidisciplinar. Definició d�Infermera 

Quirúrgica-Perioperativa. Funcions i identitat. Concepte de Procés Perioperatiu: 

fases que el composen. Responsabilitat ètica i legal de la Infermera Quirúrgica.  

Dinàmica de grup necessari per l�activitat diàriament: reunions etc.  

Mòdul II: Necessitats del Pacient Quirúrgic. Preoperatori: visita preoperatòria: 

concepte, classes i característiques. Procediment per portar-la a terma. Cas 

problema.  

Mòdul III: esterilització: conflictes ètics i legals.  Reflexió.  Protocols: concepte,  

parts. Classes i utilitats. Portar a terme un protocol: correcció, debat i 

autoavaluació. Agents contaminants  en quiròfan.  Procediments a seguir.  

Mòdul IV: àrea quirúrgica. Estructura, característiques. Elements de seguretat 

pera el pacient i el personal.  Transoperatori: rol autònom i rol col·laborador.  Pla 

de cures: coordinadora, instrumentista, anestesia. Comunicació en l�Àrea 

Quirúrgica. Comprensió i estratègies.  

                                                                                                                                                    
del que diu el document.   
146 Veure l’apartat :Les Associacions: Espanyola (Catalana),  en el capítol II. 
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Mòdul V: llenguatge analògic (no verbal) de l�usuari i de l�equip. Registres: 

definició, dimensió legal i d�identitat. Estratègies perquè estigui correctament fet.  

Cas problema.  Debat i correcció.  

Mòdul VI: rol de la Infermera Perioperativa en la Cirurgia Major Ambulatòria.  

Postoperatori Immediatament. Necessitats, diagnòstic i continuació del pla de 

cures. Registre. Avaluació postoperatoria: visita d�avaluació global i de les 

activitats portades a terme. Estrès de l�Àrea Quirúrgica. Característiques.  

Mecanismes per contrarestar-lo.  

L�avaluació d�aquests cursos no té un criteri sumatiu ni de control,  sinó de 

formació continuada, on l�alumne, sense sentir-se pressionat, s�adoni què ha 

après de nou,  i què pot portar a terme o canviar en el seu lloc de treball,  és per 

això que es fa autoavaluació amb  debats,  simulacions i demostracions en casos 

problema (creats de possibles situacions reals) en cada una de les fases que 

passa el procés d�educació. Per Pineda, P (1994:59) 147�Nivell II: es refereix als 

aprenentatges adquirits durant el període de formació; en altres paraules,  és el 

grau de consecució dels objectius per part del participant”.  

A més i per control de la pròpia formació cada un dels mòduls és contrastat per un 

qüestionari de satisfacció on l�alumne avalua el curs i la docent,  per tant 

s�assoleix l�anomenat Nivell I que anota Pineda, P (1994:59),  “Nivell I. Avalua les 

reaccions dels participants vers el contingut i els mètodes de formació,  vers el 

formador i vers altres factors considerats com a rellevants. És l’opinió del 

participant sobre la formació” 

 De vegades, no sempre, al cap d�un temps és possible fer en els propis centres 

de treball l�avaluació diferida que es descriu per Pineda,  P (1994:599 com “Nivell: 

III: analitza el comportament i les execucions del participant en el lloc de treball en 

finalitzar el període de formació; és a dir se centra en el transferiment dels 

aprenentatges al lloc de treball “ i quasi bé,  exclusivament  als comentaris de les 

pròpies participants.  

L�any acadèmic 2000-01 l�Asociación Española de Enfermeria Quirúrgica va 

signar (desprès del vist i plau del Departament de Pedagogia Social i Sistemàtica 

                                                 
147 Anomenant a Hambling (1974:54) 
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de la Facultat de Ciències de l�Educació) junt amb l�Escola de Doctorat i Formació 

Continuada d'Universitat Autònoma de Barcelona un conveni que acreditava els 

mòduls d�aquest programa.  

 

A més com a formació externa o mixta cal anomenar, per últim també la 

realització i assistència constant de Seminaris, Tallers, Congressos autonòmics,  

estatals,  europeus i internacionals sobre tot en temes d�especialització i novetats.  

 

3.3 Formació de la Infermeria Quirúrgica a Europa:  

 

En aquesta síntesi es pot veure la diferència de criteris que existeixen en 

referència als estudis de la Infermeria; és per tant lògic que sota el mateix criteri 

passi el mateix amb els estudis que tracten sobre la Infermera Quirúrgica,  

Segons una enquesta feta pel comitè de seguiment de la formació d�AEORNA148 

enviada als 23 països membres d'Europa més Israel en l�any 2000,  17 dels quals  

van contestar,  de les seves respostes se�n en pot extreure la següent informació: 

hi ha 13 països que tenen una formació post bàsica, no la tenen Croàcia,  

Solvènia ni els Països Baixos. La formació més pionera en el temps sorgeix a 

Noruega el segle XIX, la segona és Israel en 1936, els anys 70 comencen la 

formació en tots els altres països i Slovenia l�any 2000. La formació és 

reconeguda en tots els països menys Espanya. Aquesta formació és reconeguda,  

segons el país, pel ministeri de salut, d�educació, una oficina nacional o una 

associació d�infermeres. La formació és donada, segons el país, per: escoles 

d�infermeria, universitats, escola politècnica (Finlàndia), escola d�educació 

professional de la salut (República Xeca i Països Baixos), i entitats privades. En 7 

països es fa la formació a temps complet, i en 5 de forma discontinua. La 

Temporització és d�una mitjana de 10�33 mesos en una diferència de 6 a 24 

mesos en la formació a temps complet i de 13 mesos de mitjana amb períodes 

que van des de 6 a 24 mesos en la formació discontinua.  La formació teòrica està 

repartida en una mitjana de 501 hores en una diferència que va des de 140 hores 

                                                 
148 European Operating Room Nurses Association.  
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a 1100 hores. La formació pràctica va d�una mitjana de 962 hores, en una 

distància entre 50 a 1000 hores. Hi ha 7 països que tenen formació per 

correspondència (self learning) en una distància entre 50 h i 1000 hores de 

formació. Les condicions per accedir a la formació són: ser infermera en 8 països,  

a més tenir una experiència pràctica en 6 països. En 6 països cal una experiència 

en l�àrea quirúrgica que va en períodes de 6 mesos a 2 anys,  

En síntesi: 
Enquesta a 23 països  17 Contesten  

Formació postbàsica es 

porta a terme: 

 En 13 països  

Reconeguda En tots els països menys 

Espanya 

 

Formació impartida Escoles Universitàries 

Universitats 

Escola politècnica 

Escola d�Educació professional

Entitats privades 

 

Temporització 7 Països a temps complet 5 De forma 

discontinua 

Temporització d�una 

mitjana 10�33 mesos 

6 A 24 mesos en temps 

complet 

 

Temporització d�una 

mitjana 13 mesos 

6 A 24 mesos en formació 

discontinua  

 

Formació teòrica,  mitjana 

501hores 

Des de 140 h a 1100 hores  

Formació practica mitjana 

962 hores 

 Des de 50 a 1000 hores  

Condicions per accedir a 

la formació 

Ser infermera en 8 països,  a 

més de tenir experiència 

pràctica en 6 països 

 

Tenir experiència 

professional en l�àrea 

quirúrgica  

 6 Països en períodes que van 

des de 6 mesos a 2 anys 

 

 

Partint de tots aquests criteris de caire dispar indicaré alguns exemples: 
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Alemanya: la formació inicial de la Infermeria és una formació professional 

qualificada, i el seu ensenyament es realitza en l�Escoles d�Infermeria 

reconegudes oficialment per l�Estat adscrites a un Hospital, dintre del que es 

coneix com nivell superior no universitari (Fachhoschschule),149 en acabar obté el 

títol d�Infermera/er, (Krankenschwester, Krankenpjleger),150 pot optar a programes 

docents reconeguts per les autoritats regionals entre ells el de Quiròfan. La 

formació de la Infermera Quirúrgica varia en cada Land (Estats o Comunitats 

Autònomes),  però en general pot durar fins a 2 anys,  per exemple la Comunitat 

de la Baixa Saxonia,  té un programa que està format per dues parts.  La primera 

té una duració de 240 hores i la segona de 480 hores. Aquestes hores són 

teòriques i es complementen des de 40 a 85 setmanes de pràctiques. Es realitzen 

en el lloc de treball i estan organitzats a nivell superior no universitari.  

 

Àustria: els estudis d�infermeria en aquest país no tenen nivell universitari. La 

formació es fa a les Escoles Públiques d�Infermeria reconegudes oficialment per 

l�Estat que estan adscrites a un Hospital. Una vegada obtingut el Diploma 

d�Infermera (Diplomierte Krankenschwester) o Diploma Infermer (Diplomierter 

Krankenpfleger) pot optar a programes de formació especialitzada  de Quiròfan i 

d�Anestesia,  entre altres,  tot i que no hi ha una legislació que obligui a tenir una 

formació en concreta per ocupar un lloc de treball  afí,  si però tot sovint s�exigeix 

la formació especialitzada.  

 

Bèlgica: una vegada obtingut el Diploma d�Infermera Graduada (Diplôme d�Infir 

mière Graduée), i el Certificat d�Infermere Brevetée (Brevet d�Infermière 

hospitalière) pot accedir a una especialització,  a nivell no universitari en diferents 

especialitats entre elles en Infermeria Quirúrgica amb una durada de 1. 080 hores,  

format per tres mòduls. El primer mòdul té un total de 300 hores amb 165 de 

teoria i 135 de pràctica.  El segon mòdul de 595 hores amb 255 hores teòriques i 

340 de pràctica.  El mòdul tercer de 185 hores amb 60 teòriques i 125 practiques.  

                                                 
149 OMS, Nursing and Midwirery Unit (1994): Nursing and Midwifery Profile in Germany Document 
policopiat.  
150 Acta d’Infermeria del 4 de juny de 1985. 
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Dinamarca: una vegada obtingut el Diploma d�Infermera (Spygeplejerske), i millor 

si té dos anys de práctica,  pot accedir a diferents programes formals d�Infermera 

Especialitzada,  entre ells amb una durada de 2 anys la d�Anestesia.  

 

Finlàndia: una vegada ha conseguit el Diploma d�Infermera de l�Estat,  pot accedir 

a diferents especialitats, entre elles a la Infermeria Quirúrgica i Infermeria 

d�Anestèsia. Els cursos d�Infermeria Perioperativa són d�una durada de 1.050 

inclosos entre la Infermeria Bàsica i l�Especialitzada. En la primera consta entre 

altres de Matèries Essencials de la Infermeria Perioperativa de 158 hores i 

Cirurgia 35 hores. El segon o Especialitzat té entre altres,  sobre Infermeria 

Perioperativa 196 hores, tecnologia de Quiròfan 17 hores, Mètodes d�atenció 

perioperativa 488 hores, Cirurgia 35 hores i Anestesiologia 35 hores.  

 

França: una vegada s�aconsegueix el Diploma d�Infermera de l�Estat,  la infermera 

ja pot accedir, previ justificar dos anys d�exercici com infermera o com llevadora,  

a l�especialitat Infirmier de Bloc opératoire151 de 9 mesos amb una particularitat 

que  repercuteix en la relació de l�equip de les Àrees Quirúrgiques,  la Infermera 

d�Anestèsia (Infirmier anesthésiste) és una especialitat i la Infermera Quirúrgica 

un altre, i per tant el malalt és dividit en parcel·les segons el professional que en 

té cura, això crea friccions entre les infermeres. Per ser admesos al curs 

d�especialització d�Infermeria Quirúrgica cal tenir uns requisits bastant estrictes.  

La duració d�aquest és de 10 mesos,  dels quals 500 són d�hores teòriques i 1. 

000 hores pràctiques. El desembre del 2001, el decret nº2001-928 marca ja com 

a formació fixa oficial 18 mesos de formació a partir de l�octubre del 2002.  Mentre 

que la durada d�estudis en l'especialitat d�infermera d�anestèsia és de 24 mesos.   

 

Grècia: Durant la formació inicial els alumnes estan durant 8 setmanes per l�àrea 

quirúrgica i una vegada obtingut el Diploma Universitari d�Infermeria a la 

Universitat o el Diploma d�Infermera en els Establiments d�Ensenyament Tècnic 

                                                 
151 Diplôme d’État d’infirmier de bloc operatoire.  Décret nº92-48 du 13/1/1992- JO du 17/01/92 
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Superior152 poden fer l�especialitat reconeguda medicoquirúrgica que dura un any 

i es pot fer en escoles civils i militars. El diploma de la especialitat no és 

imprescindible per treballar. A quirófan hi ha técnics que fan les mateixes 

activitats que les infermeres 

 

Holanda: hi ha una situació complexa perquè en les àrees quirúrgiques hi ha 

tècnics i infermeres (per una conjuntura política en un cert moment) i evidentment 

produeix problemes, conflictes i malestar. Hi ha una formació de 3 anys 

(reconeguda per la Federació d�Hospitals) que la pot seguir una infermera i un 

estudiant amb 6 anys d�educació secundària,  amb la possibilitat d�especialitzar-se 

en cirurgia general i anestèsia.  

 

Irlanda: desprès de l�educació inicial (on l�alumna passa de 4 a 6 setmanes pel 

bloc quirúrgic ) la infermera professional es pot especialitzar amb una duració d�un 

any.  Hi ha poques escoles i no és imprescindible la certificació per poder treballar 

a quirófan, desprès d�un examen pràctic i la presentació de dos projectes els 

alumnes obtenen el certificat.  

 

Italia: s�hi accedeix desprès de tenir el diploma oficial d�infermera professional, 

amb la possibilitat de fer cursos d�especialització d’assistencia quirúrgica depèn 

de les regions i cada una d�elles en fa les lleis,  els cursos que es fan poden ser 

molts parcialitzats i diverficats, incloent els de la mateixa especialització, tant de 

programes com de duració.  

 

Luxemburg: desprès d�haver obtingut el Diploma d�Infermera de l�Estat, pot 

accedir a dos tipus de curs d�Ajudant Tècnic Mèdic en Cirurgia (instrumentista) 

(ATM) de 18 mesos de duració i Asistent-infermera d�Anestesia i Reanimació de 2 

anys de duració. També es pot estudiar des de l�estranger, però fins el dia d�avui 

cal presentar-se a un examen d�homologació en el Gran Ducat de Luxemburg.  

                                                 
152 Veure Ferrer, F i altres (2001) Estudi sobre la formació inicial dels professionals d’infermeria a la Unió 
Europea. Pag. 76. Tendències i propostes d’actuació. UAB i Escola Universitari d’Infermeria Sta. Madrona 
de la Fundació La Caixa. Barcelona.  
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Noruega: desprès de tenir el títol d�Infermera Registrada, es pot accedir a 

programes d�estudis diferents entre ells, Quiròfan i Anestesia, diferenciats,  

aquests programes poden durar entre 1 a 1 ½ any i es realitzen en els Colleges 

de L�Estat. En aquest país hi ha un barem salarial diferenciat i superior per les 

infermeres especialistes. El Curs d�Infermeria Quirúrgica té una durada de 18 

mesos dividit en tres mòduls. El primer mòdul correspon a 8 setmanes 

(320hores). El segon mòdul 12 setmanes  (480 hores). El tercer mòdul de 40 

setmanes (1. 600).  Els tres mòduls consten de teoria i pràctica 

 

Portugal: Una vegada obtinguda la titulació inicial, es pot optar a allò que es 

coneix per Diploma del Curs Superior d�Infermeria de diferents especialitats entre 

elles l�anomenada Infermeria medicoquirúrgica, segons l�Ordre Ministerial nº 799.  

D/99 del 18 de Setembre, d�una duració de 18 mesos, i així poden exercir tant en 

sectors públic com privat i per ser especialistes tenir un millor sou.  

 

Regne Unit. : desprès de tenir el títol d�Infermera General Registrada a Escòcia,  

Infermera Registrada de l�Estat a Anglaterra, País de Gales i Irlanda del Nord i 

Infermera Registrada, que són concedits pel Consell Central d�Infermeria,  

Puericultura i Atenció Sanitària  del Regne Unit (UKCC) la infermera es pot 

especialitzar. En referència als cursos d�Infermeria Quirúrgica (Operating Room 

Nurses) es porten a terme a Anglaterra, Escòcia, Irlanda i Gales i tenen dues 

possibilitats o un curs escurçat al final del qual es dóna un Certificat o un curs 

extens, que està format per mòduls diferents que una vegada assolits reben el 

Diploma final. 

 

Suècia: dintre dels estudis d�obtenció del Diploma Universitari de 

Sjuksköterskeamen/ka (Infermera /er) en l�últim curs, dintre d�altres possibilitats,   

pot optar en forma de mòduls a l�educació de la Infermera Quirúrgica,  en un 

primer tran (de 19 a 20 anys) amb una duració d�un any,  el primer mòdul té 90 

hores teòriques i 120 d�Estudi Individual en total 210. El segon mòdul té 202 hores 

teòriques, 216 d�estudi individual i 480 de practiques en total 898. El tercer mòdul 
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té 340 hores i el quart mòdul 40 hores. Val a dir que no totes les escoles tenen el 

tercer mòdul.  I en forma d�especialització a part la d�Anestesiologia amb  

(Cures intensives, aquí separen l�anestesiologia de la infermera quirúrgica i 

l�uneixen a Cures Intensives) i Ortopèdica en un segon tram (de 20 a 22 anys)  

Aproximadament hi ha 18 escoles en tot el país per la formació de la infermera 

quirúrgica  

 

Podria afegir dintre d�Europa encara que no pertany a la Unió Europea: 

 

Suïssa: una vegada ha obtingut el Diploma d�Infermera pot optar a 

l�especialització en Infermera Quirúrgica amb un programa  que té una duració de 

dos anys,  en total quatre semestres universitàris, compostos entre 200 hores i 

420 hores teòriques. El 15% dels dos anys es dedica a l�aprenentatge pràctic,  

simulat o real. En alguns Cantons s�està pensant a fer una prolongació de 800 

hores.   

 

Finalment voldria afegir, com a síntesi general el que Ferrer, F i altres (2001. 103) 

diuen en el seu estudi153 sobre les tendències en 2001 en la Unió Europea “Una 

vegada s’han acabat els estudis bàsics, la tendència és que la formació condueixi 

a l’especialització. A banda d’aquesta possibilitat, també és comú formar-se en 

l’àmbit de la gestió o de la salut pública.  

En alguns països la titulació d’infermeria permet accedir a estudis de segon cicle 

d’altres carreres,  que poden estar relacionades d’alguna  manera amb la branca 

sanitària o bé formar part d’àmbits de  coneixement totalment diferenciades. Són 

una minoria els països en els que existeix un doctorat en infermeria, tot i que sí,  

existeixen amb més abundància, aquells on es poden realitzar masters” 154. 

 

També Fawcett- Henesy, A (1998:10) consellera regional per les cures d�infemeria 

i obstètriques(OMS) indica en una conferènce donada a Paris que uns dels 

treballs actuals en curs és “la proposta d’una Directiva concernent les 

                                                 
153 Ibed 93 
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especialitzacións post-bàsiques de les infermeres ( al  seguit de dìploma de cures 

generals) i la formació dels commanaments de gestió i docents” 155. 

 

Davant d�aquesta situació en què en un principi es busca l�especialització i per 

altra banda hi ha tanta diversitat de situacions dintre dels estudis d�infermeria,  

tant la general com l�especialitzada, voldria introduir allò que podria ser la base 

d�uns estudis europeus de l�especialitat de la Infermeria Quirúrgica, i que si en un 

principi compleixen aquells àmbits de saber, saber fer i estar cal un ànim polític 

per què sigui incorporat en més o menys mesura en els estudis d�Infermeria 

Quirúrgica Europea, així doncs vull parlar del que es coneix pel Pla d�Estudis del 

Currículum Europeu.  

 

3.4 Currículum Comú Europeu (Common Core Currículum): explicació i 

implantació 

 

Les infermeres que formen les Associacions Europees d�Infermeria Quirúrgica,  i 

que totes han sorgit dels estudis inicials i posteriors que he explicat fins aquí,  

s�adonen en quina situació de disparitat es troben l'intercanviar experiències en 

els congressos, primer com a congressistes sols i més tard com a membres de 

les associacions especialitzades dels estudis i sobre tot d�allò que es coneix per 

especialitat, i a més, són conscients que quan més dispars siguin aquestes 

situacions més difícil és tenir força davant les institucions en els diferents 

conflictes en què es troben en cada país, és per això en un primer moment 

s�ajunten en associacions de l�especialitat en cada país i més endavant intenten 

que aquestes associacions també s�ajuntin per formar un bloc compacte en forma 

d�una associació europea que pugui fer front a les situacions futures de forma 

organitzada i en protecció cap a la professió.  

És per això que un grup de professionals d�aquesta entitat europea defineix i 

desenvolupa el que pot podria ser el Currículum Europeu (o Pla d�Estudis 

                                                                                                                                                    
154 Veure quadro pàgina 188 
155“Proposition d’una Directive concernant les spécialisations post-basiques d’infirmiers (à la suite du 
diplôme soins généraux) et la formation des cadres gestionnaires et enseignants”.  
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Comuns Europeus) en 1997 amb l�objectiu de donar solució d�unificació de criteris 

i de fortalesa d�identitat en tota Europa des de la perspectiva dels propis 

professionals, és per això que es crea l'anomenat �Common Currículum Core�.  

 

Justifico la meva exposició d�aquest document en aquesta tesi, a partir de 

diferents arguments: 

• En primer lloc l�esperit i els objetius que té em semblen molt vàlids, ja que 

l�element bàsic de l�atenció és l�usuari de forma integral.  

• En segon lloc el document busca estendre la filosofia de Infermera 

Perioperativa,  que seria molt important per a la identitat i la professió.  

• En tercer lloc el fet d�assumir aquesta filosofia faria molt favor a l�usuari.  

• En quart lloc donaria a la vegada prestigi a les institucions que tinguessin 

aquests professionals i a la vegada responsabilitat en la qualitat.  

• En cinquè lloc podria ser una eina de manteniment del nivell desitjat dintre de 

la infermera quirúrgica.   

• En sisè lloc donaria a la Infermera Quirúrgica la força que en l�actualitat no té.  

Axí donc definiré allò que es coneix com a �Common Currículum Core� aquella 

proposta de formació que ha fet l�Associació Europea d�Infermeria Quirúrgica per 

poder donar una mateixa formació especialitzada en tot el seu àmbit,  o si més no 

una infraestructura d�unificació.  

L�he situat aquí per ser l�alternativa formativa més actual,  concretada i amb criteri 

universal que existeix en l�actualitat. Tot i això perquè s�entengui d�on surt aquesta 

proposta,  caldrà  que faci referència al del fenomen associatiu156, origen 

d�aquesta Curricula. Cronològicament, hauria de parlar-ne aquí, però les 

Associacions no tenen exclusivament un caire docent, sinó que tenen també 

altres objectius,  i trencaria la relació docent que he anat descrivint  fins aquí.  

Així i tot, cal dir que en el disseny del Pla d�Estudis hi han participat les 

Associacions d�Infermeres Quirúrgiques de: Alemanya, Àustria, Bèlgica,  

Dinamarca, Espanya, Finlàndia, Franca, Grècia, Irlanda, Itàlia, Noruega, Països 

Baixos, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Suècia, Suïssa. I en l'última fase 

                                                 
156 Veure Capítol II Les Associacions: Espanyola, Catalana i l’Associació Europea.  
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Eslovènia. Els països que ja tenien un alt nivell de formació en infermeria 

quirúrgica,  han assessorat i ajudat a altres països que no tenien cap estructura 

feta sobre aquesta formació. Els països participants en aquest disseny varen ser 

representats per una persona assistèncial i una altra docent. Al final de la seva 

participació, els participants s�han fet responsables de divulgar aquest Pla 

d�Estudis, mentre que l�Associació Europea EORNA ha fet el procés per demanar 

el reconeixement oficial per medi de la Comissió Europea.  

 

L�objetiu del Pla d�Estudis Comuns segons diu el document és (1997: 13) “ El 

propósito del Programa Común es proporcionar una formación básica que sería 

reconocida por todos los países en el momento de autorizar a una persona de 

otro país para trabajar en un área quirúrgica. Cuando una persona dice haber 

realizado el programa básico común, un departamento quirúrgico sabrá el nivel de 

conocimientos que se puede esperar de esta persona”.  

“ En algunos países, el programa básico común puede ser la única formación en 

Énfermería Perioperativa que se recibe,  mientras otros pueden estar dispuestos 

a admitir personas con esta calificación mínima con la condición  de  que 

adquieran la formación avanzada requerida por ese país”.  

 

El document (1997:5) explica com, a on i perquè s�ha pogut fer, com resposta a 

les inquietuds que des de feia anys hi havia en diferents països “En 1989,  en una 

reunión en Paris  y con el año 1992 cada vez más cerca, el grupo decidió que las 

enfermeras de quirófano deberían empezar a prepararse para una Europa abierta 

y a trabajar en algun tipo de estandarización de la práctica de enfermería 

quirúrgica en Europa, lo que a su vez, facilitaría el libre movimiento de enfermeras 

en esa Europa sin fronteras”.  

 

També el mateix document (1997:7) ens indica el procés que s�ha seguir per 

poder-lo arribar assolir “El proceso de diseño y de confección del Plan de 

Estudios ha sido largo y durante dicho proceso, los países que ya contaban con 

un alto nivel de formación del personal de quirófano han podido asesorar y ayudar 
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a aquellos que no tuviesen ningún sistema de formación estructurado. Los países 

participantes fueron representados por una persona clínica y otra docente”.  

 

Té una característica molt important que és la màxima flexibilitat, perquè sigui 

interpretat per cada país de la manera més convenient, a l�hora d�incloure�l en el 

seu sistema sanitari, amb un esforç per facilitar i llimar les diferències de criteri de 

temari i mentalitat, i al  mateix temps  tenir un control que pugui garantir un nivell 

acceptable. Aclarin que mai assoleix un nivell de competència total, que en alguns  

països ja tenen, i que en cap cas es busca que aquest Pla d�Estudis sigui 

restrictiu.  

També es busca que aquest programa es pugui adaptar en qualsevulgui context 

quirúrgic, posant com a premisa  que hi hagi una infraestructura docent adient i la 

possibilitat de fer-ne el seguiment del seu desenvolupament.  

Per altra banda EORNA, (l�Associació Europea d�Infermeria Quirúrgica) creu en la 

necessitat de tenir una comissió d�Infermeres assistencials i docents que el seu 

objectiu sigui tutoritzar i avaluar qualsevulgui programa d'aquell país on s�implanti 

aquest Pla d�Estudis, així com poder donar tot tipus d�assessorament per la seva 

implantació. Per altra banda EORNA es compromet a fer revisions periòdiques del 

Pla.  

L�Associació Europea d�Infermeres Quirúrgiques exposa la filosofia pensada per 

les professionals que aspirin a ser Infermeres Quirúrgiques o Perioperatives 

(1997:9) la qual cosa serà la base per la formulació del Pla d�Estudis: “ Las 

personas que se someten a un procedimiento quirúrgico y/o anestésico invasivo 

tienen el derecho de ser atendidas por un personal debidamente cualificado en un 

entorno seguro y protector,  mientras se encuentran en el entorno perioperativo.  

A dicho personal cualificado y experimentado que forma parte del equipo multi-

disciplinario se le debe pedir que realicen sus tareas de una forma competente,  

mostrando un conocimiento de los últimos avances en investigación y en los 

conocimientos relativos al quirófano y a la atención perioperativa.  
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Por medio de un cuidado total sistemàtico,  hay que conservar la indentidad y la 

dignidad de cada paciente sin prejuicio a su estado físico,  su nacionalidad,  su 

religión y otras creencias.  

El paciente,  sus familiares,  y otras personas que gozan de una relació íntima con 

él,  tienen del derecho de recibir una información adecuada y el apoyo emocional 

y físico necesario para ayudarles en las distintas etapas del cuidado 

perioperativo” 

 

L�objectiu del pla d�estudis, segons els propis autors, és que l�estudiant vagi 

progressant des d'una experiència de la cura perioperativa de forma global fins 

aconseguir que aquestes vivències estiguin incorporades al seu comportament de 

manera que pugui assolir ser un professional competent. Així doncs l�alumne va 

incorporant i desenvolupant de forma progressiva la teoria i la pràctica a la 

vegada que es produeix un procés d�avaluació continuada, permetent d�aquesta 

manera veure en quines àrees hi ha dificultat, i per tant prendre les mesures 

adients per ajudar l�estudiant de manera que pugui superar les dificultats i a la 

vegada continuar, dintre del programa,  el seu progressiu desenvolupament com a 

persona i com a professional.  

 

També Teixidor, M (1996:13) s�apropa de forma general a aquest 

plantegament:�Los proyectos pedagógicos se han de centrar en la adquisición de 

la diferentes dimensiones del rol de la enfermera,  decisivas para ayudar a las 

personas a vivir sus situaciones de salud,  de enfermedad,  y de final de vida.  Se 

trata de elaborar programas de carácter humanista que estimulen la creatividad,  

el pensamiento global, la capacidad reflexiva; que susciten un espíritu crítico en 

los estudiantes que els permita profundizar en el conocimiento de la persona y del 

entorno, adentrarse en el cuerpo de conocimientos disciplinar propio157,  mantener 

                                                 
157 “El dominio del rol autónomo de la enfermera requiere  una profundización en los modelos conceptuales,  
para lo cual resulta imprescindible integrar transversalment e un modelo conceptual en el currículum con el 
fin que el alumno lo explore y lo conozca por completo. También es importante conocer y operar otros 
modelos en momentos esenciales de la formación, para que el alumno desvele su pensamiento crítico,  
cultive su creatividad y desarrolle competencias en materia de investigación”.  
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relaciones interpersonales complejas, y en los que, además manifiesten 

compromiso profesional y personal.  

Los currículums han de garantizar también técnicas de investigación y procesos 

de formación que aseguren competencias respecto a la gestión de autoformación 

para así avalar la actualización de los futuros profesionales,  el desarrollo de la 

utonomía profesional, y afrontar los cambios sin la incertidumbre que estos 

conllevan”.  

 

Això queda molt implícit en l�explicació de tots i cada un dels seus objectius 

generals, que detallaré i explicaré tot seguit (1997:12): 

• �Proporcionar atención individual, basada en el proceso de enfermeria, al 

paciente sometido a tratamiento o reconocimiento en el área quirúrgica�.  

Conjunta el model  de necessitats holistic d'Infermeria  de V. Henderson,  

descrit en el seu llibre �La naturalesa de la Infermeria� en 1956 i el 

procediment a portar a terme conegut com al Procés d�atenció d�infermeria 

definit per M Ellen Murray i Leslie Atkinson en 1980, que plantegen un 

seguiment evolutiu de l�atenció d�infermeria format per les següents parts: 

valoració,  diagnòstic,  pla de cures,  realització,  avaluació. Tant la teoria com 

el procés han tingut i tenen molta ressonància dintre de la infermeria. La 

primera per ser una teoria que té com objectiu la compensació de les 

necessitats del pacient, i la segona perquè és un mètode de treball raonat i 

raonable que permet, desenvolupar tota l�atenció d�infermeria i per tant 

l�acompanyament de l�usuari i a la vegada permet l�avaluació de l�activitat 

professional, requisit necessari per la professió i que el professional va assolint 

poc a poc.  

Cal dir que a més tots dos components han tingut transcendència i èxit dintre 

el col·lectiu acostumat; no obstant això i en casos on se�ls vulgui introduir 

idees noves de forme precipitada i poc reflexiva es pot produir; i de fet es 

produeix,  una desaparició de valors i a la vegada un evident desencís.  

• “Demostrar una comunicación eficaz con los enfermos y sus familiares y con el 

demás personas involucradas a su cuidado”.  Es volen introduir aquelles eines 
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comunicatives necessàries per al bon desenvolupament de l�atenció, fugint de 

la infermeria tecnològica exclusivament, molt en pujança durant els anys 

setanta i vuitanta, i que la Infermera Quirúrgica n�era molt primat,  per assolir la 

possibilitat d�intercanvi entre l�usuari i el professional, i encara més,  la família 

com a element de pont entre aquesta i l�usuari en aquest moment difícil. I a 

més amb l�objectiu que ocupi el lloc que li correspon, en la vessant 

comunicativa dintre de l�equip multidisciplinar, començant per les pròpies 

companyes de l�unitat d�Infermeria.  

• “Ser capaz de organizar y supervisar los cuidados de enfermería perioperativa,  

tomando  en consideración los recursos humanos, materiales y financieros”.    

L�objectiu és valent i a la vegada bàsic i necessari: entendrà la infermeria 

perioperativa com una responsabilitat que cal conquerir, i per tant que els seus 

fonaments són les actituds, i una vegada assolit el saber estar, fer que els 

coneixements, el saber, i les habilitats, el saber fer, siguin reconduïdes per les 

actituds de manera que aquestes facilitin la racionalització i optimització dels 

recursos.  

• “Ser capaz de reaccionar de forma eficaç y eficiente en situaciones 

imprevistas, ej. Emergencia, incendio, etc”. S�exigeix de l�alumne un 

aprofundiment de la professió i  aquesta vessant del risc laboral està a l�ordre 

del dia; cal que la infermera quirúrgica sigui coneixedora de plans de protecció 

de desastres, tenint present que l�objectiu no és agosarat, perquè en l�àrea 

quirúrgica tant els professionals com els usuaris són grups de risc per prendre 

mal,  sobre tot  en referència a electricitat o al foc. Però a més se li exigeix que 

sigui coneixedora de forma útil i amb el mínim cost.  

• “Velar por la seguridad de los pacientes y del personal en quirófano�. La 

paraula seguretat aquí està pensada amb tot el seu ventall de possibilitats, per 

què,  també es tracta de seguretat, totes aquelles atencions que es donin a un 

usuari amb situació de falta d�autonomia, molt corrent en l�àrea quirúrgica,  

degut a la narcolèpsia i la sedació de l�anestesia; com de risc laboral esmentat 

en l�objectiu anterior, i aquest risc laboral tant pot ser físic, psíquic i moral, a 

tall d�exemple sols els gasos anestèsics poden produir laringitis, i asma, 
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alteracions hepàtiques i renals, malformacións congénites i abortaments,  i 

aument d�esterilitat158.  

• “Crear un espíritu de equipo entre el personal de quirófano que conlleva al 

bienestar general del paciente quirúrgico”. Es vol defugir el model piramidal 

d�equip de Práctica Tradicional de Chamberlin (1986:118)159 en el qual les 

cures es donen en funció a un perfil d�autoritat,  que sols el que és més distant 

del pacient té la responsabilitat i l�autoritat, per passar pel que es coneix pel 

model de Practica en Col·laboració, adaptació de Chamberlin (1986:118)160 

que defineix Kerouac (1996: 94) cito textualment “La práctica en colaboración 

interdisciplinària implica un reparto dinámico y flexible del estatuto y de la 

autoridad (Weiss, 1985)”. “La colaboración se basa en la apreciación de lo que 

es específico a cada disciplina; se apoya en la equidad (reconocimiento de la 

igualdad de cada disciplina) y en la pariedad  (reconocimiento de la diferencia 

de cada disciplina)”. Contemplant aquest model com a base perquè,  gràcies a 

ell, tota l�atenció dirigida l�usuari quirúrgic sigui portada a terme sense els 

inconvenients d�una mala comunicació,  que fins i tot avui en dia,  en ple segle 

XXI,  encara fa estralls en aquest col·lectiu.  

• “Según las necesidades y costumbres de cada país e incluso de cada área 

quirúrgica,  demostrar capacidad profesionals en el rol de enfermera circulant,  

intrumentista o ayudante en lo que se refiere a la anestesia”. Bàsicament fa 

èmfasi en la professionalitat i bona praxi de tres activitats importants dintre del 

transoperatori, que ben segur en cap país, sigui del tarannà que sigui, no es 

deixen de fer, i sigui quines parts es facin o es deixin de fer del procés del 

perioperatiu, mai no deixaran de fer-les aquestes, per això afegeix “segons les 

necessitats i costums de cada país i de cada àrea quirúrgica” amb un esperit 

de ser el màxim de flexible i senzill en l�aplicació d�aquest objectiu,  per poder 

posar a l�abast de tothom, aquest Pla d�estudis.  

                                                 
158 Més informació. González, M A (2000). Área Quirúrgica ¿un ambiente laboral Seguro?. Revista de la 
Asociación Española de Enefermeria Quirúrgica n 11.  Barcelona 
159 Kérouac,  S i altres. (1996) Pensamiento enfermero. pag 94-95.  Masson.  Barcelona 
160 Ibed 
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• “Ser consciente de los aspectos éticos y legales de la enfermería de quirófano” 

Gairabé, aquest objectiu és inherent als anteriors, si un treballa en forma 

d�equip multidisciplinar, i enterament responsable de la seva pràctica, ha de 

conèixer i portar a terme els aspectes ètics i legals de la seva àrea de 

responsabilitat.  

• “Promulgar el desarrollo y mantenimiento de un alto nivel profesional de 

cuidados de enfermeria perioperativa”: Esperona la màxima atenció de les 

cures d�infermeria al més alt nivell professional per l�atenció de l�usuari en tot 

el procés perioperatiu, i com a fet identificador i diferenciador del seu bon fer 

dintre de la societat. 

•  “Ser consciente de la importancia de la formación continuada y de la 

investigación en el desarrollo de la profesion” evidentment com a colofó  final 

de tots aquests objectius,  ningú,  mai i menys un professional de la sanitat es 

pot aturar, perquè això implica un aturament de la qualitat d�atenció i 

acompanyament de la persona, per tant sempre ha d�estar, mentre estigui en 

actiu,  formant-se i recercant,  perquè constantment hi hagi la pregunta de “per 

què, com, de quina manera i quan?”que ajudi a estar en vigília constant davant 

de la praxi diària.  

 

El propòsit d�aquest Pla d�estudis és poder donar una formació bàsica reconeguda 

a tots els països, que permetria que una persona d�un país pogués treballar en 

una àrea quirúrgica d�un altre país, sense inconvenient, perquè el nivell de 

coneixements bàsics s�haurien  assolit per l�estudi d�aquest pla. Es puntualitza 

que en aquells països que ja tinguessin una bona formació d�infermeria quirúrgica,  

aquest pla no fos necessàriament el seu substitut, sinó que sigués una part 

d�aquest.  De fet les fites finals serien: 

En primer lloc donar una font de coneixements, habilitats i actituds de forma 

semblant per tot el col·lectiu.  

En segon lloc donar, per medi d�aquesta formació, una idea de professió més 

profunda,  ja que el pla d�estudis i el seu estudi tenen aquesta finalitat.  
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En tercer lloc el fet d�aconseguir que la comunitat europea d'infermeres 

quirúrgiques assolís aquests coneixements, ja que d�alguna manera es formís un 

col·lectiu fort i amb possibilitat de nivell estatuari important.  

 

Temporització 
El curs està format per quatre mòduls, cada un d�ells amb l�objectiu d'acotar una 

àrea necessària de formació per a la Infermera Quirúrgica,  a més d�establir cada 

un d�ells uns objectius específics, també va acompanyat per vàries 

recomanacions,  explicaré a continuació els objectius i continguts de cada mòdul,  

així com la seva interpretació: 

Mòdul I: Porta com a títol �Las bases del cuidado periperativo� i té com objectiu 

general desenvolupar aquells coneixements i comprensions bàsiques necessàries 

per desenvolupar el paper de professional d�Infermeria quirúrgica necessària per 

donar una atenció del procés perioperatiu de forma individualitzada i de qualitat.  

El temps recomanat per a formació és de 300 hores.  

Els objectis específics d�aquest mòdul són els següents  (1997:14) 

• “Demostrar una comprensión de la historia y del desarrollo del desarrollo de la 

enfermería en general y del desarrollo de la persona individual com enfermera 

periopeativa,  consciente de todas las tendencias y actividades actuales en 

enfermeria.”  El bon plantejament que per treballar pel futur en aquest cas el 

del professional, cal necessàriament que es conegui el passat i el present,  fa 

possible que la infermera tingui la perspectiva necessària per consolidar els 

fonaments de la seva professió i de la seva pròpia vida,  a la vegada que amb 

aquest bagatge pot desenvolupar l�edifici de la seva activitat en el futur.  

• “Demostrar conocimientos y actualización sobre las nuevas tendencias en lo 

que se refiere a Salud, sociedad y paciente” La infermera ja no es pot 

permetre continuar en  el model tecnològic dels anys setanta i vuitanta; si vol 

fer una feina realment profunda ha d�estudiar camps complementaris que li 

donin informació sobre l�usuari i el seu entorn. Si no treballa aquestes 

parcel·les del saber, fuig del que és inherent a la seva feina d�acompanyament 

de l�usuari, i a la vegada està destruint el seu lloc de treball com a personal 
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d�infermeria dintre de l�àrea quirúrgica, ja que tecnològicament altres col·lectius 

poden ocupar el seu lloc,  però mai si la seva feina és d�atenció al pacient.  

• “Conocer la organización y la legislación de los sistemas sanitarios de su propi 

pais y de otros países europeos”. Aquest objectiu busca que tots els 

professionals que es preparin dintre d�aquest pla d�estudis ja no vegin el seu 

entorn sanitari com una cèl·lula solitària  i única, sinó que vegin que la seva 

situació  està dintre d�un país, amb totes les aportacions i varietats possibles,  i 

que aquest està dintre d�un continent amb una cultura occidental concreta,  

amb el criteri de desvirtuar situacions isolades dogmàtiques per arribar a ser 

situacions generals amb tot l�enteniment tan fluïd com sigui possible.  

• “Respetar el ser humano y actuar acorde con las normas éticas reconocidas,  

con una preciació de la forma en que las normas,  los valores,  la cultura y las 

actitudes influyen en la legislación y en la sociedad en general”. Reclama del 

professional l�aproximació  a l'ésser humà com a persona,  mai com objecte de 

reparació d�una funcionalitat, i quan el professional s�aproxima a la persona ho 

ha de fer en tot el sentit de la paraula, i això ho ha de fer en tot lloc, i en tota 

circumstància, al cap i a la fi, treballen, tenint com a codi el dels Drets 

Humans.  

• “Demostrar los aspectos de las responsabilidades hacía sí misma, el paciénte,  

la profesión y la empresa” . Aquest objectiu queda ambigu, perquè quan parla 

de �responsabilidades�, de què parla concretament?, de fet, penso que ho fa 

de forma genèrica, ja que parla d�àmbits i persones diferents: de la infermera 

en la seva formació, desenvolupament, vida, comportament, registres, 

atenció... en referència  al pacient en atenció, dignitat,  preparació, habilitats, 

acompanyament, actituds...de cara a la professió de promoció,  

desenvolupament,  multidisciplinaritat ... a l�empresa com a cultura,  carrera 

professional,  fidelitat,  eficiència,  racionalització,  optimització. . .  

• “Comprender la planificación, la distribución y la organización de un área 

quirúrgica, siendo consciente de las consideraciones de salut y seguridad 

inherentes”. Bàsicament la infermera per fer la seva feina ha de conèixer 

profundament l�habitat on la portarà a terme, més i quan l�àrea quirúrgica és el 
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lloc on s�escometen les  barreres defensives del pacient, això fa que l�usuari 

encara més, quedi desprotegit, en front de la intervenció quirúrgica, en 

contraposició d�altres hàbits hospitalaris, per tant cal ser, si pot ser, més 

rigorós; és per això que cal que conegui i domini tots els habitats de l�àrea 

quirúrgica: esterilització, quiròfan amb totes les seves dependències, i sala de 

recuperació. I conèixer les diferents dependències vol dir també, conèixer les 

mides de seguretat (elèctriques, foc etc), el per què i la protecció necessaria 

de la seva organització,  planificació i distribució, i donant com essència la idea 

de col·lectivitat d�edificis i dependències aglutinats sense idea de disgregació 

tant per al professional que cal que treballi en tota l�àrea quirúrgica, com per el 

pacient que n�és l�usuari, sense preponderància d�una sobre l�altra, i sense que 

tampoc ho disgregui, idea molt vigent seguint la idea de mercat de separació 

de serveis, com és la possibilitat de crear la central d�esterilització com 

empresa privatizada, annex a l�centre sanitari, i que a més serveix,  seguint el 

criteri empresarial, a diversos centres, per tant en aquest lloc l�atenció deixa de 

ser individual i passa a ser una cadena de muntatge.  

• “Comprender los principios de asepsia y esterilización y aplicarlos a la práctica 

del control d'infecció en l'entorn quirúrgic”. Ja he explicat en l�objectiu anterior 

que el fet de produir la incisió quirúrgica implica abordar i abolir les barreres 

defensives que té tota persona (pell,  mucoses etc.) deixant indefens l�usuari,  

així doncs és per això que tots els temes que incideixen en la prevenció de 

qualsevulga infecció en aquesta, són prioritats per a la infermera quirúrgica,  

com a responsable experta d�aquesta qüestió. Així doncs ha de conèixer i 

utilitzar amb domini tots els rituals d�asèpsia quirúrgica així com processos 

d�esterilització i protocols de contaminació quirúrgica.  

• “Facilitar atención perioperativa segura a todo paciente y familiares mientras 

están en el quirófano”. De fet en aquest objectiu hi ha tres fites a assolir: 

atenció perioperativa: seguiment del pacient abans, al mig i després, de forma 

segura la qual cosa vol dir amb tota la responsabilitat d�un professional i de 

forma integral a ell i al seu entorn com és la família. De fet l�objectiu és 

l'essència de la Infermera quirúrgica. I en molts col·lectius quirúrgics, encara 
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avui dia, hi ha una gran desconnexió entre família i sanitaris, vivint-se aquesta 

qüestió, alliberadora, com una situació inherent a l�activitat quirúrgica, i no com 

una responsabilitat abandonada,  que és el que és.  

• “Realizar y documentar las tareas de cuidado mediante un protocolo 

reconocido que permita valorar,  planificar,  ejecutar y evaluar” es reivindica el 

que a tot professional li cal recollir per escrit, tota activitat que porti a terme,  

en forma de registre quirúrgic d�infermeria (no d�estadística hospitalària) sinó 

un recull professional, que a la vegada dóna cos ètic a la Infermera Quirúrgica,  

i a la vegada,  també,  cos legal. Però a més aquest registre ha de seguir els 

criteris del Procés d�Atenció d�Infermeria, que de forma ordenada permet que 

es produeixi l�atenció infermera-usuari, en un caminar de forma horitzontal: 

valorant les necessitats de pacient, podent diagnosticar-les, planificar les cures 

necessàries, executant aquest pla de cures i avaluant l�atenció donada,  

permeten aquella retroalimentació necessària per millorar la cura de l�usuari.  I 

de forma vertical, valorant, planificant, executant i avaluant cada un dels 

cossos de la persona: físic, psicològic, social, i moral per fer una atenció 

integral.  

• “Emplear y apreciar la informática como otro recurso dentro de la enfermeria 

perioperativa”. Sembla un objectiu obvi en la nostra societat en el dia d�avui,  

però des de la perspectiva de la infermera que ja no sols és poc docta en 

l�ordinador ( en un proper futur espero que això canviï), sinó que, tristament,   

ho és fins i tot per escriure a mà, per tant el plantejament d�aquest objectiu és 

totalment vàlid, necessari i pot donar a la infermera la força de l�eina ràpida i 

útil, establint el mateix diàleg comunicatiu multimèdia que altres professions ja 

tenen, permetent d�aquesta manera un millor i igualitari treball interdisciplinari, 

però per aconseguir això, cal vèncer reticències del pròpi professional donant-

li informació i formació i repartir, a nivell empresarial,  equitativament els 

recursos informàtica per tot l�equip multidisciplinari.  

• “Aplicar habilidades de comunicación y relación para trabajar de forma eficaz 

dentro del equipo mulidisciplinario, reconociendo las necesidades de los 

demás dentro del equipo y para ayudar a los familiares dentro del entorno 
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quirúrgico”.  Promou vestir  la infermera de totes aquelles eines que li facilitin 

la comunicació ( que a la vegada li donaran fluidesa en la seva feina i 

protecció) com poden ser: entendre el llenguatge no verbal, la relació d�ajuda,  

l�anàlisi transaccional, l�escolta activa, la dinàmica de grup, entendre i fer servir 

la intel·ligència emocional, ser creatiu i assertiu etc. i moltes d�altres que la 

podran ajudar en la seva tasca.  

• “Examinar y avaluar de forma crítica los resultados de investigaciones y 

promover la investigación por ella misma y por otros professionales de la 

enfermeria” . El fí d�aquest objectiu és de dues classes,  per un cantó cal que 

la infermera reflexioni sobre recerques properes de la sanitat sabent extreure 

allò útil per la seva feina i a la vegada s�adoni, ajudi i porti a terme altres 

recerques dintre de l�àmbit que li donaran cos de coneixements i estatus de 

professió.  

• “Llevar a cabo técnicas básicas, siguiendo los principios prácticos reconocidos 

y mostrar la inquietut de seguir progresando hasta llegar a ser una enfermera 

perioperativa competente�.Aprendre i voler aprendre tot allò necessari per ser 

un bon infermer quirúrgic.  

 

Recomana tot de temes (que per si són fonts de coneixements) que creu 

necessaris que siguin estudiats en aquest mòdul per aconseguir els objectius que 

proposa (1997:15) 

�Aspectos Filosóficos- Filosofía Perioperativa 

Concepto de la Enfermeria Perioperativa 

Temas Éticos y legales.  

Organización y Estructura del Entorno Quirúrgico.  

Control de Infección y Asepsia.  

Comunicación.  

Metodologia de la Investigación�. 161 

 

                                                 
161 Es citen textualment com el document els apunta 
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Com es pot observar el Mòdul I és força complet dintre de les fites marcades,  és 

bàsic i necessari per a la infermera per assolir la formació fonamental per la feina 

que fa cada dia, i encara que sembli, per la seva extensió, atrevit i dilatat no 

expressa res fora de context,  sinó que apunta tot allò que cal fer,  més i quan ha 

de ser un pla d�estudis model per a molts tipus de cultura quirúrgica en diferents 

països.  

 

Mòdul II, que té com a títol �Técnicas  quirúrgicas en la Enfermeria Perioperativa� 

el seu objectiu és preparar al discent en cada una de les diferents especialitats 

quirúrgiques des de la preparació prèvia de l�atenció perioperativa apresa ja en 

l�anterior mòdul, i a la vegada, dóna  una introducció bàsica a l�atenció 

d�infermeria en l�anestesia i en la reanimació de l�usuari quirúrgic, matèries que 

també poden ser estudiades en el següent mòdul. La precisió en aquestes dues 

matèries ha estat necessària perquè en algunes nacions d�Europa es contempla 

l�anestèsia i fins i tot la reanimació com parcel·les de treball que la infermera 

s�especialitza, existint fins i tot escoles sobre aquest tipus d�atenció, és per tant un 

punt de fricció a l�hora de posar-se d�acord en la seva unificació o separació del 

procés perioperatiu. Existint les dues corrents, aquells professionals que pensen 

que l�anestèsia i recuperació dintre de la infermeria és una activitat més del treball 

de la Infermera Perioperativa, com ho pot ser l�esterilització, instrumentació,  

coordinació...i altres professionals al qual a aquests temes els donen un rang 

separat d�especialització. De fet l�experiència diu que en el lloc on es porta a 

terme, aquesta diferenciació, dintre dels equips de treball hi ha conflictes  de 

convivència.  

El temps mínim recomenat és de 475 hores.  

Els objectius específics d�aquest mòdul són els següents  (1997: 16): 

• “Prestar atención profesional al paciente y a sus familiares durante cualquier 

procedimiento quirúrgico, empleando un proceso de valoración,  planificación,  

ejecuación y evaluación, abogando por el paciente”. Aquest objectiu fa 

referència als objectius vuit i nou del Mòdul I,  però en aquest cas es refereix a 
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l�atenció que cal fer, tenint present aquests objectius previs però pensats per a 

les intervencions especials que es facin en aquests usuaris.  

• “Aplicar amplios conocimientos anatomo-fisiológicos en la especialidad 

quirúrgica en que se esté trabajando en el momento” . L�objectiu anterior es 

refereix a l�atenció total de la persona en una intervenció concreta, i una part 

d�aquesta atenció passa per conèixer en profunditat la construcció del cos i la 

seva funcionalitat, d�aquesta manera es pot aplicar l�atenció de forma 

individualitzada a cada persona, de funció a la seva construcció física,  

particularitats i anomalies.  

• “Asumir las funciones i responsabilidades de la enfermera quirúrgica” . Dintre 

de tota funció d�infermeria d�assistència, l�alumna,  per l�anterior mòdul,  ja 

coneixia els rituals bàsics de comportament, coneixements i habilitats 

d�activitat d�instrumentació quirúrgica dintre del transoperatori; ara se li 

demana que apliqui això,  en funció a l�especificitat de la intervenció quirúrgica 

que s�ha de portar a terme en l�usuari, tenint coneixement sobre el tipus de 

diagnòstic patològic i la intervenció necessària,  roba i l�instrumental adient,  el 

control específic de tot tipus d�eines i estris quirúrgics, escoles operatòries,  

nombre de persones de l�equip etc.  

• �Asumir las funciones i responsabilidades de la enfermera circulante/ 

coordinadora”.  Igual que en el cas anterior, dintre de tota funció d�infermeria 

d�atenció,  d�assistència; l�alumna,  per l�anterior mòdul,  ja coneixia els rituals 

bàsics de comportament, coneixements i habilitats d�activitat de circulació 

quirúrgica dintre del transoperatori, ara, se li demana que apliqui això, en 

funció a l�especificitat de la intervenció quirúrgica que s�ha de portar a terme 

en l�usuari, tenint coneixement sobre el tipus de diagnòstic patològic,  

anestèsia i intervenció necessària, roba i l�instrumental adient, el control 

específic de tot tipus d�eines i estris quirúrgics,  escoles operatòries,  nombre 

de persones de l�equip etc. Cal afegir un aclariment: posa �circulant/ 

coordinadora� de fet és un mot que vol dir el mateix i depenent del costum del 

país l'ús d�un o l'altre.  
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• “Planificar, supervisar y desarrollar una atención transoperatoria aséptica y 

segura según las necesidades del paciente”. Tot i que prèviament li cal haver 

assolit l�objectiu vuitè del mòdul anterior, aquí especifica, si cal, encara més 

l�aprofundiment de l�activitat en la segona part del procés,  sempre de forma,  a 

la vegada integral i tecnològica.  

• “Aplicar los principios bàsicos y las normas sobre las técnicas de quirófano en 

las distintas especialidades y mantener el material e instrumental quirúrgico 

necesario” . Tenint present i havent assolit l�objectiu set del mòdul anterior,  cal 

que la infermera sigui capaç d�aplicar-ho, modificant tot allò que sigui 

necessari en funció a les característiques de pacient,  però a més ho ha de fer 

de forma eficaç i eficient,  prevenint i mantenint tot allò necessari de forma 

racional.  

• “Reaccionar a cambios inesperados en el cuidado transoperatorio”. Aquest és 

una prelongació de l�anterior,  si evidentment la infermera és capaç de portar a 

terme l�anterior objectiu, ha de ser capaç també d�valorar, diagnosticar i 

canviar el pla de cures i adaptant-se i desenvolupar l�atenció a l�usuari en cada 

instant diferent, i el més adient possible.  

• “Tomar las medidas recomendadas para reducir las molestias del paciente; 

reconocer e interpretar señales de dolor y reaccionar frente a la situación”. 

Acompanyar el pacient en tot el procés implica intentar que sigui per a aquest,  

un recorregut el menys traumàtic possible, per tant intentarà que pateixi les 

mínimes molèsties, dolor o sofriments innecessaris, i estarà enormement 

receptiva per poder millorar, en el que sigui possible, qualsevulla pràctica que 

pugui produir una agressió física,  psicològica o moral a l�usuari.  

• “Familiarizarse con los efectos y la posología de las sustancias farmacéuticas 

empleadas en quirófano y vigilar su almacenamiento y uso”. Cada vegada més 

a la infermera li cal conèixer tots aquells productes que es poden fer servir a 

l�àrea quirúrgica; li és necessari perquè ho ha de fer servir en la praxi diària,  i 

a més té la responsabilitat ètica i legal de molts d�aquests productes,  que amb 

un mal ús pot ocasionar mals i fins i tot la mort al pacient.  
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• “Familiarizarse con los principios básicos de todos los tipos de anestesia y ser 

consciente de los riesgos potenciales antes, durante y depués de recibir la 

anestesia”. Assolir l�atenció necessària per atendre l�usuari en la preparació,  

inducció, manteniment, i despertar de l�anestèsia, en tot tipus d�anestèsia,  

local,  regional o general.  

• “Atender a los enfermos en las primeras fases de reanimación”. Ajudar que el 

pacient recuperi els seus nivells de normalitat possible, passant d�una 

heterotonia a una autonomia, fins uns certs rasants, per la qual cosa farà 

necessari el trasllat del pacient a una unitat de cures mitges o, per la seva 

gravetat o empitjorament a una unitat de Cures Intensives. I per tant l�acció de 

la infermera quirúrgica no haurà acabat fins que el malalt passi aquests nivells 

de reanimació.  

 

Es dóna per entès que els següents temes s�han de tractar dintre d�aquest Mòdul: 

(1997:17) 

�Aspectos de Seguridad Específicos de Especialidad.  

El Proceso Perioperativo.  

Fase preoperatoria 

Fase transopertoria 

Fase postoperatoria 

Conocimientos Teórico-Prácticos de la Técnicas Quirúrgicas 

Cirugía Abdominal 

Cardiovascular y Torácica 

Cirugía Cardiaca 

Cirugía Vascular 

Cirugía Torácica- Pulmonar y mediastínica 

Cirugía Plástica y Microcirugía 

Cirugía Ortopédica y Traumatológica 

Urología 

Neurocirugía 

Cirugía Ginecológica y Obstretricia 
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Cirugía Pediátrica 

Cirugía Endocrina 

ORL 

Maxilofacial 

Radioterapia 

Cirugía Ambulatória y de Dia 

Cirugía Minimament Invasiva�162 

 

És interessant constatar, perquè això encara li dóna més validesa,  que 

l�elaboració d�aquest pla ha estat coneixent la realitat d�Europa,  que els centres 

hospitalaris no sempre fan totes les especialitats, i per altra banda s�intenta que 

ningú consideri utòpic el pla i sigui el més assequible possible,  això es pot veure 

amb la nota que hi ha sota d�aquest llistat d�especialitat (1997:17) “Nota: se 

sobreentiende que cada departamento ofrezca una serie de especialidades de 

esta selecció” I una mica més avall “No todos los alumnos pasarán por cada una 

de las especialidades” 

 

Mòdul III. Aquest tercer bloc té bàsicament l�objectiu prioritari l�aprofundiment en 

l�atenció d�infermeria en l�Anestesia, pensant sobre tot en aquells col·lectius 

Europeus que tinguin separat de la resta,  aquest camp del procés perioperatiu.  

El temps mínim recomanat és de 300 hores 

Abans d�explicar els objectius, voldria exposar que aquest mòdul, necessari per 

aproximar diferents criteris sobre el tema, no és per a mi un mòdul desitjat.  

Penso, i de fet en els seus objectius es pot endevinar, que s�esmicola o parcel·la 

el procés perioperatiu, no per la construcció del mòdul per si, sinó perquè es 

treballa sobre una part d�aquest, separada de les altres parts, i això ocasiona una 

certa desmembració del conjunt i en la pràctica diària, aquesta situació crea 

conflictes dins dels col·lectius.  

Els objectius específics d�aquest mòdul són els següents  (1997: 18): 

                                                 
162 Es citen textualment com el document els apunta.  
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• “Ampliando sus conocimientos de la anatomía y la fisiología pertinentes para 

comprender el proceso anestésico”. Caldrà que la infermera conegui 

intensament tot el sistema respiratori, així com el sistema circulatori i 

esquelitic-motriu,  així com la seva funcionalitat.  

• “Demostrando sus conocimientos sobre los cambios fisiológicos provocados 

por el acto quirúrgico y por la anestesia, al igual que los mecanismos de 

defensa del cuerpo”. La infermera és prepararà sobre qualsevulgua 

eventualitat que pot sorgir durant l�acte anestèsic sobre tot anestèsic, com 

espasmes de glotis, hipertèrmies malignes, taquicàrdia, al·lèrgies 

anestèsiques. Tot i això, i per no portar a confusió, sempre és una 

col·laboració amb l�anestesiòleg,  mai una suplència.  

• “Se habrà familiarizado con los fármacos empleados durante la inducción de la 

anestesia, mantenimiento y el despertar y tendrá conocimientos de sus 

acciones y de sus efectos secundarios”. A la infermera li caldrà saber-ho i 

atendrà,  sempre com a col·laboradora de l�anestesiòleg i sota la seva pauta.  

• “Demostrado el manejo y almacenamiento correcto de los fármacos y estará 

familiarizado/a con todas las normas y protocolos referentes a su 

administración al igual que las perfusiones y transfusiones”.  Caldrà que la 

infermera, no sigui solament una administradora, sinó una persona 

responsable d�allò que va a administrar i les seves conseqüències.  

• “Demostrado sus conocimientos de los distintos tipos de anestesia y 

comprenderá los factores que  afectan en la elección de un determinado tipo 

de anestesia para una situación específica, junto con los riesgos asociados a 

los diferentes tipos de anestesia”. En l�atenció del pacient cal que conegui tot 

el seu recorregut anestèsic, però sempre com a col·laboradora de 

l�anestesiòleg.  

• “Sabrà montar y mantener todo el equipo usado durante la anestesia y 

ayudará la anestesiologo en la monitorización del paciente durante todo el 

proceso anestésico”. Com en l�objectiu anterior per l�atenció del pacient cal 

que conegui tot el seu recorregut anestèsic, però sempre com a col·laboradora 

de l�anestesiòleg. 
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• “Sabrá recopilar y analizar datos del paciente con el fin de planificar y ejecutar 

un cuidado eficaz, según las necesidades de éste, respetando los principios 

básicos de enfermeria”.  Com tota infermera quirúrgica caldrà que segueixi el 

procés d�atenció d�infermeria (Murray 1980): valorar, planificar i executar i 

l�avaluació (que aquí no surt ¿?) per medi del model de necessitats ( 

Henderson 1956).  

• “Sabrá reconocer el desarrollo de condiciones adversas en el paciente,  

reaccionando apropiadamente”.  En l�atenció del pacient cal que conegui tot el 

recorregut anestèsic; serà, doncs, molt important l�observació del pacient,   en 

tot instant,  fet que pot ésser tan valuos com per adonar-se d�una disfunció que 

pot produir, fins i tot, la mort del pacient, però sempre en sintonia amb 

l�anestesiòleg.  

• “Tomará las medidas necesarias para crear un ambiente de trabajo seguro,  

tanto para el paciente como para sus familiares y para el equipo 

multidisciplinario”. Intenta que la infermera no perdi el criteri que el pacient és 

una persona total amb la seva història, la seva societat i el seu món, que es 

troba en situació quirúrgica dintre de l�atenció de l�equip multidisciplinar, i que 

interessa que l�ambient d�aquest equip sigui òptim (després parlaré de les 

connotacions diferents d�aquesta situació).  

• “Asegurará la continuidad de atencion correcta al paciente mediante la 

confección de documentación e informes correctos; reconociendo su 

importáncia para el desarrollo profesional”. Bàsicament queda molt clar que 

aquesta documentació és fàcil de fer quan és infermera perioperativa, en el 

cas que sols faci aquesta part (anestèsia) han de quedar reflectides 

exclusivament les seves activitats com infermera, i per tant, mai no es 

confondrà amb un registre anestèsic. Més avall parlaré del possible conflicte.  

• “Entenderá el significado del mantenimiento del equilibrio, electrolítico, de la 

ventilación, la temperatura, los niveles de anestesia, etc. , en el cuidado de los 

pacientes quirúrgicos y serà capaz de realizar tareas asociadas con el 

mantenimiento de la anestesia, siguiendo las intrucciones del facultativo”.  
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Aquest objectiu és una mica � el calaix de sastre� per totes aquelles activitats 

prèviament no contemplades que la infermera ha d�assolir.  

 

Tots aquests objectius es poden realitzar, però aquí la relació entre els dos 

estaments, mèdic i d�infermeria, ha de ser molt ben aclarida, i amb una idea 

d�equip multidisciplinar molt assolida, perquè, si no és així, es poden establir 

situacions extremes, des d'interferències en la feina d�un i de l�altre, a situacions 

despòtiques o de dependència ja que aquesta atenció és produeix en poc temps,  

(aquí la visita anestèsica prèvia és feina de l�anestesiòleg) i quasi conjuntament 

per què,  bàsicament l�activitat conjunta entre infermera i metge es produeix en el 

transoperatori, amb el pacient parcel·lat, en un temps i espais intensos i més aviat 

curts, en general, que poden oscil·lar entre un temps tranquil o un temps molt 

estressat en funció de la situació i complicacions que existeixin o puguin sorgir en 

l�usuari.  

 

Al final d�aquest mòdul hom fa èmfasi en els temes que pensa que bàsicament 

s�han de tractar(1997: 19) 

�Proceso perioperativo y mantenimiento de la integridad, continuidad y seguridad 

del paciente.  

Instrumental,  aparataje y accesorios.  

Farmacología.  

Anatomia y Fisiología�163 

 

Mòdul IV que té per títol �El desarrollo del personal de enfermeria� l�objectiu 

general d�aquest mòdul és obtenir una visió total de la professió vista des de la 

Infermeria Perioperativa, tant des de l�àmbit nacional com des de l�àmbit 

internacional, però, a més  fa molt èmfasi en el creixement de la pròpia persona,  

la infermera quirúrgica, potència totalment necessària per desenvolupar aquesta 

feina, de cara a l�usuari i per la salut física, psicologica i moral de la pròpia 

professional.  

                                                 
163 Es citen textualment com el document els apunta 
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El temps mínim recomanat és de 185 hores 

Seguin el criteri fins aquí portat a terme, explicaré cada un dels seus objectius 

específics.  

• “Mostrará su capacidad de cooperar con el personal de su propio 

departamento y el de otros servicios para crear un ambiente seguro y 

agradable junto con un alto nivel de atenció continua para los pacientes y sus 

familiares”. Aquí la seva feina ja no és solament aquella inherent a l�atenció del 

pacient, aquí es vol que l�alumne sigui capaç de portar aquesta activitat de 

forma interdiciplinar i amb una perspectiva més amplia, capaç de donar-li una 

valoració profunda de la situació.  

• “Será capaz de planificar, organizar, realizar y controlar la secuencia de 

actividades dentro de su quirófano y la globalidad del área”. Ara ja no és mirar 

de forma puntual si sap, sap estar o té actitud en cada una de les parcel·les de 

la seva activitat, sinó si és capaç de fer-ne una consecució, que amb totes 

elles és formi un cos de desenvolupament del seguiment de l�usuari quirúrgic.  

• “Estará familiaritzada con las normas éticas reconocidas internacionalmente y 

sabrá aplicarlas cuando sea necesario”. Per a mi aquest és un objectiu 

ambigu,  és com si donés per sabut a què es refereix,  què vol dir  com a 

�normas éticas reconocidas internacionalmente�? drets humans, drets en 

funció d�unes creences...drets legals�caldria que aquest objectiu fos explicat 

millor. Penso que parla de Valors Universals,  com el dret a la vida,  a l�atenció 

etc. Però és una interpretació meva, perquè no queda clar.  Pot haver-hi una 

ètica universal (drets humans) i a la vegada una ètica personal que pot ser 

coincident o no,  i que caldria explicar millor.  

• “Sabrá evaluar y analizar la atención de enfermeria realizada en quirófano,  

con el fin de promocionar y avanzar en los conocimientos y técnicas de 

enfermeria”. Aquí és busca (crec interpretar),  ja no el fet que faci la feina amb 

eficàcia i eficiència, sinó que reflexioni sobre la seva professió i que sigui 

capaç d�anar-la modificant per millorar-la. Per això cal que la vegi de forma 

global, oberta al canvi i a la millora, i mai conclosa,  ans al contrari,  sempre en 

plena evolució.  
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• “Sabrá identificar las causas y los efectos del estrés en el entorno quirúrgico y 

será consciente de los mecanismos para manejarlo”. Objectiu enormement 

interessant i que fa uns anys enrere, haguera estat inpensable en 

qualsevulgua programa de formació d�infermeria. De fet a partir de l�any 1985 

jo el vaig incloure com a Matèria dintre del Programa de Postgrau d�Infermeria 

Quirúrgica de Sant Pau, però val a dir, que durant anys ha estat l�únic pla 

d�estudis del qual que se�n parlava,  ara ja és més corrent,  perquè també cada 

vegada és més evident la necessitat de la seva coneixença,  i veiem,  per tant 

que està inclòs,  lògicament, en el pla d�estudis Europeus.  

Segons Larrumbide (2000:6) en el seu article �El estrés una gran amenaza 

para la enfermeria� 164dóna  com indicadors els factors relacionats amb l�estres 

en la Infermera nombrar-los de la següent manera: Com la infermera es 

planteja el treball, amb falta de formació, i activitats rutinàries i repetides.  Com 

s�organitza aquest treball,  amb falta de temps,  personal insuficient,  excessiu 

nombre d�hores, amb llargs temps d�espera, amb material o equips no adients 

o insuficients, mala distribució del personal, vacances, baixes...De quina 

manera està distribuïda la responsabilitat en les persones i amb quines eines 

(maquinària,  gestió econòmica). Si estan o no definides les funcions de cada 

escu. Si hi ha mal clima laboral. El contacte amb l�usuari en les seves 

situacions de patiment i de mort. Si és manté i es desenvolupa una formació 

adient. Els horaris irregulars de treball. L�agressió horizontal i vertical que 

pateix el treballador.  I les condicions físiques anòmales com poden ser: soroll,  

radiacions, utilització de tòxics. . .  

Afegeix quines reaccions són conseqüència d�aquests factors: a curt termini,  

augmenta la segregació de catecolamines, cortisol i de pressió sanguínia.  A 

llarg termini,  hipertensió arterial,  trastorns cardíacs,  úlcera gastroduodenal,  

asma, al·lèrgies...A nivell psicològic, cansament, ansietat...depressió,  

cansament emocional (burnout),  passivitat,  trastorns mentals etc... que la 

seva consecució  en el treball és més absentisme laboral,  disminució de 

                                                 
164 Aquest article fa referència a un treball portat a terma per Vicenta Escribà que demostra que a mida que 
aumenta l’estrés hi ha més rotació en el llocs de treball. Enfermeria Actualidad,  abril 2000.   
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productivitat, o en la qualitat de cures, problemes de relació amb els 

companys,  i anomalies personals,  augment de tabac, alcohol. . .  

De la síndrome de burnout ja n�he parlat llargament en pàgines anteriors,  però 

he volgut donar aquí aquests indicadors de Larrumbide perquè s�identifiquen 

molt amb tots aquells en que incideixen en la infermera quirúrgica.  

De fet d�aquest fenomen, dintre de la Infermeria, i de la Infermeria quirúrgica hi 

ha  tantes coses per dir que se�n podria fer tot un capítol. 165 

• “Identificará los distintos componentes del procreso de enseñanza y 

aprendizaje y los aplicará a la formación dentro del entorno quirúrgico”. La 

infermera quirúrgica té dins de les seves funcions com a infermera 

l�ensenyament  de coneixements, habilitats noves, i saber estar amb altres 

col·leges, subalterns, usuaris i familia i per tant ha de conèixer i tenir una certa 

habilitat per com portar a terme de forma correcta i adient una activitat 

pedagogica.  

• “Reconocerá la importancia de educar al paciente y su familia”. Per portar a 

terme l�anterior objetiu ha de tenir clara la necessitat de l�educació, i això és un 

valor essencial que ha de assolir, perquè per educar, cal estar receptiu i voler 

canviar, i voler que els altres millorin o tinguin una millor atenció de qualitat,  

això implica una dinàmica de moviment mental que obviament dóna molt bons 

fruïts en l�atenció del pacient i la familia i que a la infermera tot sovint li costa 

un esforç desenvolupar.  

• “Empleará medios adecuados para el control de calidad, la evaluación y 

análisis de los resultados y recomendará acciones correspondientes cuando 

sea necesario”: Com tot professional ha de controlar l�efectivitat de la seva 

feina establint eines de control i de millorament de nivell, per tant ha de veure 

la seva feina de forma global i a més l�ha de veure dintre de l�entorn que es 

porta a terme, per donar la resposta o correcció adient, per tant cal que 

adquireixi tot tipus de coneixement i el desenvolupi per aconseguir aquesta 

perspectiva.  

                                                 
165 Noticia extreta de la revista Enfermeria Actualidad (2001:autonomias III)”el 30 %de los enfermeros  y el 
15% de los médicos gallegos podrian presentar síntomas de denominado sindrome de Burn out o estar 
quemado, según manifestó la asociación Burno Out de profesionales de la Salud de Galicia” 



 
 

 254

Els temes que recomana tractar en aquest mòdul són: (1997:20) 

�Principios de Organización y Dirección 

Comunicación y Relaciones interpersonales 

Manejo del Estrés y del Conflicto 

Administración del Personal y de los Recursos 

Comportamiento Professional y Disciplina 

Desarrollo y Progreso Personal�166 

 

Una vegada feta la lectura dels quatre mòduls h�om té la sensació que hi ha molts 

objectius específics i per tant el grau de compliment és gran i es pot veure,  fins i 

tot complex, i això pot ser un conflicte per la seva exigència. A la pràctica per la 

persona entesa sobre el tema, sap que aquests objectius no són excessius 

perquè o bé parla de coses quotidianes o d�aquelles que no ho són, el 

professional ha d�aspirar que ho siguin. Cal dir també que en explícitar amb detall 

molts d�ells, s�intenta arribar a tot tipus de personal d�Infermeria Quirúrgica 

Europea,  i donar el màxim de facilitats.  

 

L’avaluació que demana aquest Pla d’Estudis 
De fet n�anuncia de manera variada: 

Avaluació formativa: entenen-se com Pineda, P (1994:53)  defineix “avaluació del 

progrés del subjecte durant la formació” especificant que desprès de cada mòdul 

es farà una avaluació teòrica del mòdul i que al final del conjunt es farà una 

avaluació teòrica final, que Pineda, P (1994:54) defineix com “avaluació dels 

resultats del subjecte al final del procés formatiu” o Sarramona, J. (1993) 

anomena com avaluació de la formació immediata “ Implica la verificació que 

s’han aconseguit els objectius previstos al final del procés de formació i la 

constatació de possibles resultats no previstos”. Per tant es farà una avaluació 

continua del procés d�aprenentatge a mida que es vagi fent i en l�acabar tot el 

procés és farà una síntesi per medi d�una d�avaluació final, amb l�objectiu de 

veure si l�alumne ha assolit el nivell demanat.  

                                                 
166 Es cita textuament com ho apunta el document. 
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Per altra banda el Pla també defineix com cal fer les avaluacions pràctiques, en 

un principi apunta que aquestes siguin fetes �in situ� fetes pel propi alumne 

conjuntament amb l�instructor del curs o de la infermera responsable, Sarramona,  

J (1993) defineix aquesta avaluació com mediata “És  la valoració dels resultats 

consolidats, un cop acabat el procés pròpiament dit de formació” especificant la 

seva realització “que ha de ser verificada en la mateixa situació laboral. S’obté per 

mitjà de l’observació directa del subjecte i també mitjançant els destinataris de les 

accions d’aquest (clients). Hi intervenen els responsables laborals directes dels 

subjectes destinataris.  Es contrasta amb la situació laboral”.  

Per altra banda estableix que l�alumne sigui tutoritzat, entenent com a tutor,  

aquell professional responsable de les pràctiques, a més exigeix que porti a terme 

un registre del desenvolupament de la Infermera Perioperativa (1997: 21):“ La 

tutora debe llevar un informe de desarrollo/ progreso para cada estudiante 

durante todo el programa. Debe tratar aspectos dels desarrollo personal y 

profesional, incluyendo observaciones sobre actitud, conocimento y tecnicas 

prácticas” 

 

A la pagina 22 del document hi ha un apartat definint quin tipus de tutor s�exigeix i 

a més especifica que un 40% del curs, com a terme mitjà de tots els mòduls cal 

fer-lo de practiques. Defineix com a tutor/ra una persona específica anomenada 

en cada àrea assistencial, que ajudarà amb la seva experiència i a més avaluarà 

les pràctiques de l�alumne. A més anota les característiques que ha de tenir 

aquest tutor (1997:2); s�exigeix que tingui com a mínim tres anys d�experiència 

dintre del treball de l�especialitat i a més tenir una qualificació d�aquesta, i amb 

una experiència important com a docent.  

 

L�avaluació d'aquest Pla d�Estudis està pensada perquè quan l�alumne acabi sigui 

capaç de tenir el màxim de responsabilitat com a infermera quirúrgica, i  a més 

que hagi adquirit els trets necessaris per assolir els rols de lideratge i direcció.  

Però abans de dir quines són les eines que aconsella tenir per avaluar, si o no,  
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s�ha assolit l�aprenentatge dels diferents mòduls, vaig a detallar els objectius que 

té aquesta avaluació (1997: 21).  

• “Estimular una actitud cuidadosa, analítica y creativa, favoreciendo un juicio 

independiente y una sana autocrítica”. Que demostrarà que els objectius,  

sobretot,  del Mòdul I hagin estat assolits.  

• “Favorecer el desarrollo de la habilidad de una buena comunicación y una 

argumentación lógica” . Que demostrarà que els objectius, sobretot, del Mòdul 

I hagin estat assolits.  

• “Incentivar el/ la alumno/ a para que identifique la relación entre lo que acaba 

de aprender y situaciones reales con paciente”. És evident que tot allò aprés,  

és veritablement aprés quan el professional ho aplica en la seva activitat de 

cada dia, com situacions inherents a la seva activitat. Caldrà per això fer servir 

tècniques d�entrenament o d�aplicació, que Sarramona, J. (1993) les defineix 

com “en sentit ampli, es refereix a l’aprenentatge i a la consolidació de nous 

comportaments per mitjà de la pràctica o de l’exercici” 

• “Hacer que el /la alumno/a sepa apreciar actitudes, maneras de pensar, y 

disciplinas diferentes a los incluidos en el curso que está siguiendo”. Això 

implica haver assolit, sobretot, el Mòdul II i per tant tingui elements de 

valoració, elaboració i reflexió necessària per apreciar aquestes disciplines 

diferents, i això vol dir haver fet un creixement important personal.  

• “Percibir la principal opción de estudio con una prespectiva más amplia y el 

desarrollo de un concepto y factores que influyen en el entorno social y físico 

en que se ejerce la profesión”. Per complir aquest objectiu l�alumne ha d�haver 

assolit els Mòduls I, II, i IV i per tant que els resultats obtinguts no siguin 

parcel·lats, i minúsculs, sinó que es vegin inclosos dintre del que és una 

atenció assistèncial integral i per tant la visió obtinguda sigui profunda i 

extensa.  

• “Desarrollar las habilidades de alumno/a como profesional reflexivo,  para 

asegurarnos que la práctica de la enfermeria se revisa y se remueva 

contantemente”. En aquest objectiu cal assolir, sobretot, els Mòduls I i II, però  

l�obtenció de l�habilitat sempre ha d�anar acompanyada per l�obtenció de 
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coneixements i de saber estar com a professional, per poder sempre estar en 

una situació receptiva i humil de renovació i aprenentatge.  

• “Estimular el/ la alumno/a a la apreciación del valor de la investigación en 

enfermería y la aplicación de la teoría y los resultados de la investigación en el 

campo de la enfermería en el entorno asistencial” una vegada assolit cada un 

dels Mòduls l�alumne no es pot aturar; mai no acaba la seva preparació,  

perquè tampoc mai no acaba l�evolució de l'ésser humà ni tampoc les 

situacions de malaltia,  per això ha de buscar el per què, el quan, i el com per 

anar creixent dia a dia.  

 

El document aconsella per a les avaluacions contínues diversos mètodes com són 

informes, estudis de casos, presentació en grup, reflexions individuals,  projectes 

de treballs, test i exàmens, tot i això, recomana específicament una sèrie d�eines 

per a cada Mòdul (1997:22) : 

“Modulo I : Una evaluació teórica 

Evaluación clínica continua, destacando actitud, profesionalidad, habilidades 

interpersonales,  además de prestar un cuidado perioperativo de buena calidad y 

bien documentado.  

Modulo II: Una evaluación teórica.  

Evaluación continua,  con un enfoque particular en el rol del/la alumno/a como 

enfermera instrumentista, enfermera circulante y enfermera de 

anestesia/reanimación.  

Modulo III: Una evaluació teórica.  

Evaluación clínica continua, con especial énfasis en el rol de la enfermera como 

ayudante en la administración de anestesia general y local, y como la responsable 

del cuidado del paciente en reanimación.  

Modulo IV: Una evaluación teórica.  

Una evaluación oral,  que debe incluir la resolución de un problema hipotético.  
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Un proyecto basado esencialmente en investigacón debe realizarse durante todo 

el prograrma sometiéndose a evaluación cuatro semanas después de completar 

el último módulo”. 167 

 

En els Mòduls I, II, III, IV s�indica la necessitat de fer una �avaluació teòrica� que jo 

interpreto més com una �avaluació formativa� que no pas com una �avaluació 

sumativa�. S�entén com una avaluació formativa quan es fa aquesta prova 

“cuando todavia está en el proceso de formación y mejoramiento”(Ferrandez i 

altres 1979:276) i seguix:“ El objetivo de la evaluació formativa no es clasificar o 

certificar a un alumno,  sino más bien ayudar tanto al alumno como al profesor a 

enfocar los esfuerzos, a fin de conseguir un dominio total de los objetivos,  

mientres que la evaluación sumativa tiene por objetivo el clasificar, nivelar y 

certificar a los alumnos”.  

No és,  en principi, classificar l�objectiu últim d�aquest pla d�estudis,  encara que sí 

certificar-lo, perquè això està inclòs dintre del seu objectiu primordial,  que com ja 

he dit abans, és aconseguir un mateix cos de coneixements que li doni la 

possibilitat d'enfortir la professió i el �status�.  

També en els Mòduls I, II, III hi ha una �evaluació continua� que en tots tres és de 

tipus assistèncial global,  encara que en el Mòdul II  se li dóna un èmfasi important 

en donar caracterització als rols específics del transoperatori. Val a dir també que 

puntua molt clarament en el Mòdul III la infermera com col·laboradora de 

l�anestesiòleg.  

És important veure com el Mòdul IV, que recordo parla del �Desarrollo 

professional de enfermeria�, estableix una eina d�avaluació oral, en la qual es 

planteja un cas hipotètic que ha de resoldre la infermera, de fet,  em sembla una 

bona eina (evidentment si està ben construïda i que la persona responsable 

d�avaluar-la estigui preparada per això) ja que tant la qüestió com la resposta són 

molt properes a les realitats holístiques que es trobarà la infermera.  

 

                                                 
167 Es cita textualment segons el document. 
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Ferrández, A (1979: 292) parlant de les proves orals aconsella: “La evaluación 

oral presenta varias posibilidades entre las cules podemos destacar com más 

frecuentes: solicitar del alumno que hable de un determinado tema durante un 

tiempo limitado, exigiendo de él que elabore la estructuración del tema y su 

contenido según sus intereses; tal posibilidad puede darse también sin la 

limitación del tiempo, lo cual representaría que el alumno “hablará” todo lo que 

sabe del tema citado. La otra posibilidad sería el interrogarorio. El profesor 

debería, siguiendo tal método,  preguntar al alumno sobre apartados concretos o 

sobre situaciones pactadas de forma problemática,  de manera que el alumnado 

se vera en la necesidad de dar una respuesta” 

 

Per últim el document estableix que hi hagi un treball de síntesi de recerca,  en el 

qual s�observarà si ha après i a més si ha sabut aplicar els coneixements del 

Mòdul I, i tal com ens diu en la introducció pròleg del llibre �La recerca en 

administració i gestió en Infermeria� (1996:15) editat per l�Escola Universitària de 

Santa Madrona “La capacitat d’innovar es nodreix, bàsicament, de les aportacions 

que fa la recerca en infermeria, perquè sense ella es recorre a la repetició,  a la 

còpia de models,  a la improvisació,  però mai a la innovació” 

 

Aquest pla d�estudis dóna unes recomanacions pràctiques d�ajut per a la seva 

utilització en els diferents països, com són aquelles qüestions de temporització i 

d�adaptació del propi pla (1997:25).  

• Explica que el pla tant té una possibilitat de ser el document principal per un 

curs nou, no  existent prèviament en algun país, o com a part constitutiva (amb 

exigència) dels programes ja existents.  

• També considera que el nombre d�hores que s�han recomanat prèviament en 

cada Mòdul són les mínimes exigibles, per tant que cada país, si vol, pot 

decidir que els seus cursos en tinguin més. Aclareix que per aconseguir el 

Diploma de l�European Operating Room Nurses Association (EORNA) 

(Asociación Europea de Enfermería Quirúrgica) és imprescindible haver fet el 

mínim d�hores que estableix cada Mòdul.  
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• El programa està pensat, perquè duri de sis a vuit mesos tal com està creat,  

però es pot allargar en funció de la incorporació d�aquest pla als existents en 

cada país,  fins a dos  o més anys,  si es creu que és imprescindible la 

supervisió constant d�assoliment d�objectius en aquest període llarg de temps.  

• També parlant de l�avaluació, creu que es equiparable la possibilitat de 

conjugar les recomanades que té el Pla i les que pugui tenir cada país en els 

seus cursos corresponents,  evidentment tenint present els criteris principals.  

• Com a agent motivador, l�EORNA posa a l�abast el Diplomes de Capacitació; 

es poden-los demanar a les Associacions de cada país.  

A més, també com a recomanacions practiques  dóna els criteris essencials que 

calen tenir i assolir cada Mòdul i a més la guia de continguts168.  

 

Encomanat per l�AEORNA el currículum té un comitè de seguiment que fa una 

primera avaluació l�any 2000 de les possibilitats de portada a terme del projecte,  

en una enquesta enviada als 23 països membres d'Europa més Israel, 17 van 

contestar, i de les seves respostes se�n en pot extreure la següent informació: en 

referència a si el currículum comú de formació és utilitzat,  segons el document,  

sols ho fan de forma integral el Regne Unit i Noruega,  en cap manera Espanya i 

Grècia, de forma parcial 7 països (tenint present el cas d�Alemanya i d�Irlanda on 

la formació és diferent en funció a les regions). A la pregunta de si s�utilitza el 

contingut del currículum, hi ha 10 països que diuen que sí,  i 2 països que diuen 

que no. A la pregunta de si el currículum és utilitzat per mòduls,  contesten que si 

els països del Regne Unit, Italià, França, Noruega, Suècia i no,  7 països. En 

referència al mòdul III (el d�anestesia) hi ha un país que l�utilitza i 2 que l�utilitzen 

parcialment (Irlanda i República Xeca), i hi ha 10 països que no l�utilitzen. A la 

pregunta de si existeix una formació especialitzada d�infermeria d�anestesiologia, 

hi ha 7 països que contesten que sí, són: Regne Unit,  Finlàndia,  República Xeca, 

Espanya169, França, Noruega,  Suècia,  i 4 països que contesten que no, que són: 

                                                 
168 Veure Annex 
169 Aquesta informació està extreta d'un article,  signat per Garcia,  B (2001):”Une enquête sur la formation 
del infirmiers de bloc opératoire en Europa” Interbloc. Tomo XX nº4 desembre 2001en referència a aquest 
apartat poso en dubte, aquesta afirmació, segur que no existeix formació oficial d’Infermera d’Anestèsia,  
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Bèlgica, Itàlia, Grècia i Israel (en el cas particular d�Irlanda i Alemanya). A la 

resposta hi ha una obligació de formació per exercir en l�àrea quirúrgica, hi ha 3 

països que contesten que si i 10 que contesten que no.  

El gran problema d�aquest pla d�estudis és l�oficialitat com a pla de l�especialitat 

europea dintre de la Unió Europea, o, el que és el mateix, l�assumpció dels estats 

membres d�aquest currículum,  i ho és per vàries raons: 

 

• Per voler polític, i per tant per interessos de diversos tipus, i mecanismes per 

arribar a aquest poder polític.  

• Per voler financer, la força de la identitat del col·lectiu seria millorada,  i per 

tant amb possibilitat de solucionar penyores antigues i es produiria noves 

recomposicions de lloc en el món del treball.  

• Per voler sanitari, tant a nivell de sistema educatiu per les institucions 

educatives com per les sanitàries.  

• Per l�acceptació d�altres professionals interdisciplinaris i intradisciplinaris.  

• Pel voler del propi professional que hauria de fer un esforç d�unificació i de 

preparació.   

Però caldria dir que si es portés a terme aquest o un altre similar de millor (però 

mai d�inferior categoria) la Infermeria Quirúrgica Perioperativa hauria fet un gran 

pas endavant per ser reconeguda com aquell professional de la sanitat que té 

cura de l�usuari quirúrgic de forma oficialment europea (i per tant amb tot el 

reconeixement)  i no tan sols oficiosamnet.  

 

Una vegada  exposada tota aquesta panoràmica ara cal preguntar i indagar en els 

col·lectius implicats la verificació o no, o la matisació de tot allò dit, per tant caldrà,  

doncs que enceti el Marc Pràctic.    

 

 

 

                                                                                                                                                    
però hi pot haver la possibilitat que alguna entitat ofereixi aquesta formació de forma exclusiva fora de la 
Infermera Quirúrgica, tot i que jo la desconec. . 
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4. Disseny metodològic del marc pràctic 

 

L�apartat empíric d�aquest treball estarà format per una part quantitativa i una part 

qualitativa,  seguint un mètode inductiu descriptiu que segons Tejada,  J (1997:73) 

es descriuria així “la metodologia descriptiva es probablemente la más utilizada en 

el ámbito de la Ciencias Humanas. Como ya hemos indicado,  el investigador se 

acerca a la realidad tratando de describir y documentar cómo son los fenómenos 

que en ella acontecen. Se basa, pues, en la observación que se realiza en el 

ambiente natural donde se producen los fenómenos�.  

 

Amb els objectius següents: 

Descriure una població i una subpoblacio i: 

• Obtenir dades bàsiques sobre la Infermeria en general 

(estudis, professió, medi i situació psíquica i social),  com 

a  marc de la Infermera Quirúrgica.  

• Obtenir les dades de la  Infermera Quirúrgica,  la seva 

situació acadèmica professional,  psicològica i social i 

laboral.  

• Saber quina formació tenen les infermeres quirúrgiques.  

• Saber el nivell de coneixement que té la infermera,  la 

infermera quirúrgica del Currículum Europeu 

• Conèixer les possibilitats de l�aplicació docent del 

Currículum Europeu a Catalunya.  

De la qual cosa es tradueix que les Hipòtesis d�aquest treball seran: 

3) Hipòtesis:  
Les apreciacions socio laborals i professionals de les infermeres 
quirúrgiques descrites en la literatura responen al que es reflecteix en 
els centres hospitalaris i en les escoles.  

4) Hipòtesis: 
Les infermeres quirúrgiques necessiten uns estudis especialitzats 
desprès del Diplomat en Infermeria per exercir la seva tasca segons 
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les propies infermers quirúrgiques, gestores de recursos humans,  
infermeres docents i metges  

 

De fet són Hipòtesis Complexes, no direccionals d�associació de recerca  

.  

Per aquesta recerca usaré com Instruments de recollida de dades: el 

Qüestionari per l�apartat de caire Quantitatiu, i l�Entrevista per l�apartat de caire 

Qualitatiu.  

Tant les enquestes com l�entrevista són tècniques que fan relativament fàcil la 

recollida de dades, característica que per a aquest treball és molt important degut 

a la delicadesa de la situació i el context, perquè és produeix en un moment que 

l�usuari es troba proper a la intervenció quirúrgica i també al treball dels diferents 

col·lectius que atenen aquesta personai, amb situació difícil i entorn complex. Per 

tant cal que siguin uns instruments amb una certa facilitat per fer-se, precisió,  

concentració, fidedignes, explicatius, molt profitosos i molt a l�abast d�entre altres 

qualitats, la qual cosa tenen tant l�un, com l�altre. Val a dir que el que podria ser 

més difícil d�assolir, que és l�entrevista, tan sols es portarà a terme en persones 

referents i que poden donar informació o opinió important, pel seu càrrec, estatus, 

prestigi, situació social etc i per tant no és un col·lectiu excessivament gran que 

pogués entorpir la dinàmica d�aquesta recollida de dades. També a l�hora 

d�escollir aquests instruments he volgut l�assessorament de diferents autors com 

Bisquerra, Sarramona, Arnal o Tejada J (1997:75) que per exemple diu: “Los 

instrumentos de recogida de datos más utilizados son la entrevista y el 

cuestionario (por correo o telefónico). Con dichos instrumentos se recoge 

información acerca de los datos personales (edad, profesión, sexo...), los datos 

del contexto, las opiniones,  las actitudes,  las creencias,  etc.  en relación con el 

objeto de estudio.  

La principal ventaja de este tipo de estudios es la recogida de información en 

ambientes naturales, pudiendo, y gracias a los sistemas de muestreo, obtener 

muestra representativa, dado que los costes de realización no son muy elevados”.   
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Dintre de la Població de la infermera en general escullo una part d�aquesta,    com 

a mostra, la Infermera Quirúrgica, que sempre porta a terme la seva tasca en un 

centre hospitalari, i altres professionals interdiscplinars propers a l�acció quirúrgica 

(com són metges i gestores de recursos així com l�usuari com a protagonista 

màxim d�aquesta situació), això ja ens indica una primera acotació. Una segona 

acotació és la intenció de l�estudi de fer-se a Catalunya, així doncs d�aquest 

territori he escollit sis centres sanitaris, de forma intencional, que argumentaré 

més endavant, així com representants de les setze escoles universitaries 

d�infermeria existents en el territori .  

 

Segons Tejada, (1997:92) s�entén com a mostra intencional �la elección de las 

unidades muestrales que el investigador considera reunen las características 

típicas para la investigación de manera que puedan aportar la información 

necesaria al efecto”.  

 

La Mostra170: 

Els Hospitals que he escollit per la recerca són 

                                                 
170 1983 Es crea l’Institut Català de la Salut com a entitat gestora dels centres i serveis de la Seguretat Social 
a Catalunya  
1985: Es crea la xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP) de la qual en formen part tots aquells 
centres independentment de la seva titularitat jurídica, que presten els seus serveis a la Seguretat Social.   
1986 Es prescriu la Llei General de Sanitat i es crea el Sistema Nacional de Salut,  Generalitat  de Catalunya 
(1997:6) "format per tots els serveis de salut de l'Administració Central i de les Comunitats Autonòmiques i 
que universalitza l'assistència sanitària.  
31 de desembre del 2000 s’actualitza el ”Catálogo Nacional Hospitales” En ell es defineix una sèrie de claus 
que identifiquen els diversos centres de l’Estat Espanyol i per tant també els de Catalunya,  és molt important 
aquesta definició vist el gran ventall de centres i les seves particularitats, les quals donen unes 
característiques essencials a l’hora de donar els seus serveis. Una primera variable correspon al número de 
llits que té el centre. Una segona variable és el que s’anomena com “Hospital General” destinat a l’atenció de 
pacients amb patologia de divers tipus i que sé l’até en àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia i ginecologia i 
pediatria, d’aquesta definició és desprèn diferents tipus d’hospitals generals. Una tercera definició és el que 
s’anomena per “Dependencia patrimonial” que vol dir a la persona física o jurídica propietària,  encara que 
sigui sols de l’edifici que ocupa el centre sanitari, també en aquest cas hi ha un llistat nombrós de categories. 
En alguns casos en què la propietat és compartida per diferents organismes públics,  com és el cas dels 
“Complejos y Consorcios” que se’ls anomena “Entitats Públicas”. Una quarta variable és el que es coneix 
per “Dependencia Funcional” que és la persona física o jurídica que gestiona el centre, d’aquí, com n'apartats 
anteriors, s’en desprèn una llarga llista. Si aquesta gestió la comparteixen diferents organismes de caire 
públic, es considera que depèn d’“Otra entidad pública”, com també tenen aquest mateix nom aquells que 
estan constituïts per Fundacións, Empreses Públiques. Cinquena variable, aquells hospitals gestionats pels 
Serveis de Salud degut al procés de transferències a les Comunitats Autònomes,  junt amb l’indicatiu d’ 
“Insalut” hi ha el de “Sistema Nacional de Salut”.                                                                                                                            
 



 
 

 266

A Barcelona: Hospital Clínic Provincial: classificat171 com a general, complex,  

d�una dependència patrimonial  dintre de la classificació d�Entitats Públiques i una 

dependència funcional classificat com Altra Entitat Pública.   

L�Hospital del Mar que pertany a l�IMAS (Institut Municipal d�Assistència Sanitària) 

com a general, complex, d�una dependència patrimonial dintre de la nominació de 

municipi i una dependència funcional classificat com Altra Entitat Pública172.  

L�Hospital del la Vall d�Hebron com a general, complex d�una dependència 

patrimonial dins de la classificació de la Seguretat Social i una dependència 

funcional classificat com pertanyent a l�Institut Català de la Salut173. 

A Girona: Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta: classificat com a 

general, complex, d�una dependència patrimonial  dintre de la classificació de la 

Seguretat Social i una dependència funcional classificat com pertanyent a l�Institut 

Català de la Salut174. 

A Lleida: Hospital Universitari Arnau de Vilanova classificat com a general,  

complex,  d�una dependència patrimonial  dintre de la classificació de la Seguretat 

Social i una dependència funcional classificat com pertanyent a l�Institut Català de 

la Salut175. 

A Tarragona: Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII: classificat com a 

general,  complex,  d�una dependència patrimonial  dintre de la classificació de la 

Seguretat Social i una dependència funcional classificat com pertanyent a l�Institut 

Català de la Salut176. 

 

Justificació a aquesta elecció: 

• Per la seva representativitat i significació en el territori:  

A Barcelona: En aquest cas per ser una ciutat gran he cregut oportú triar tres       

hospitals amb la possibilitat de representar més la realitat existent, l�Hospital 

Clínic Provincial de la Universitat de Barcelona,  situat en el centre de la 

                                                 
171 Ibed 
172 Ibed 
173 Ibed 
174 Ibed 
175 Ibed 
176 Ibed. 



 
 

 267

capital de Catalunya que ha estat i és un referent de la dinàmica de 

desenvolupament sanitari del país (774 llits). L�Hospital del Mar, situat proper 

al mar i pròxim al nou barri construït a arrel de les Olimpíades de 1992, 

pertany a l�IMAS (Institut Municipal d�Assistència Sanitària) com a centre 

municipal,  per tant definitori d�una altra cultura empresarial, d�un gran 

puixança en aquests últims anys (424 llits).  Hospital de la Vall d�Hebron situat 

en un dels nous centres, es podria dir de la ciutat, proper a la muntanya, que 

pertany a la Seguretat Social, l�Institut Català de la Salut amb una llarga 

trajectòria com hospital de referència (716 llits) 

A Girona: Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, és l�hospital més 

gran d�aquesta comarca, és un d�aquells hospitals que ha anat creixent en 

funció de la voluntat d�esponjament i descentralització de la capital: Barcelona; 

molt semblant és el cas de  Lleida,  Hospital Universitari Arnau de Vilanova. I 

també és semblant el de Tarragona: Hospital Universitari de Tarragona Joan 

XXIII,  tot i que en aquest últim cas és més petit que l�Institut Pere Mata S. A. 

de Reus (750 llits).  

• Per què estan en forma majoritària en les capitals de província  

• Perquè tots són de definició General i Complex, això vol dir que tenen la 

possibilitat d�abastar moltes àrees d�atenció a l�usuari, entre elles les Àrees 

Quirúrgiques; situació bàsica per tenir Infermeres Quirúrgiques.  

• Perquè tots són centres acreditats docents Universitàries, (o adscrits a la 

Universitat) situació motivant i condició,  perquè les infermeres Quirúrgiques 

puguin tenir una formació específica.  

• Per la seva quantitat de llits: que permeti Àrees Quirúrgiques grans i variades 

amb la possibilitat d�abastar diferents especialitats quirúrgiques, i diferents 

tipus de professionals. L�Hospital Clínic i Provincial té 792 llits177. L�Hospital del 

Mar de 424 llits.  L�Hospital de la Vall d�Hebron que té 716 llits 

L�Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta té 441 llits. L�Hospital           

Universitari Arnau de Vilanova 437 llits i per últim l�Hospital més petit l�Hospital  

                                                 
177La informació està extreta de: Catálogo Nacional de Hospitales:< http: //www. msc. 
es/centros/catalogo/ca. asp?CA=9 > (Consulta el 15 de febrer del 2003).. 
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Universitari de Tarragona Joan XXIII amb 342 llits (tot i ser més petit que 

l�Hospital Pere Mata de Reus, aquest era representatiu de la comarca i era 

universitari,  i també de la xarxa pública) 

• Tots pertanyen a la xarxa hospitalària pública: això pot donar una certa 

garantia de preparació i obertura a nous coneixements, habilitats i actituds i 

d'intentar fer les coses el millor possible, ja que per les seves característiques  

són hospitals que sempre estan sota la mira del Departament de Sanitat de la 

Generalitat,  i ho són també en la regulació dels pressupostos sanitaris.  

Cal dir que els empleats de quasi tots aquests hospitals (menys l�Hospital 

Clínic i Provincial que és concertat en la xarxa pública, i l�Hospital del Mar que 

pertany a l�IMAS�) són personal estatutari178, i pot passar que aquesta 

estabilitat pugui donat relaxació, rutina i alentiment de la dinàmica de 

desenvolupament professional de les infermeres. Per això al dia d�avui es 

promou com a solució, entre altres en alguns hospitals, un sistema de 

seguiment avaluador que s�anomena com foment de la carrera professional,  

que ja n�he parlat en capítols anteriors, com una manera de mantenir el 

desenvolupament del professional.  

Una qüestió a valorar serà que trobi,  per la seva seguretat en el lloc de treball,  

més persones de mitjana edat que de joves, això pot tenir el seus avantatges i 

els seus inconvenients que tot sovint poden ser o no coincidents amb l�edat.  

 

Instruments: 

Dintre de la recerca empírica quantitativa faré servir el Qüestionari que molts 

autors citen com adient per aquest tipus de recerca, com per exemple Tejada,  J 

(1997:102) que anota els avantatges i els inconvenients: 

 

 

 

 

                                                 
178 Això vol dir que té el lloc de treball definitiu i deixa de ser temporal després d’anys,  i per tant variar o 
canviar coses es pot  viure com una amenaça, donant com a resultat  resistència al canvi. 
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        �Ventajas               Inconvenientes 

Obtener información de un gran número de 

personas.  

Información ceñida al objeto de investigación 

Poca ambigüedad.  

Tratamiento sencillo de los datos 

Útil para contrastar informaciones.  

 Poca flexibilidad 

 Información escueta que no permite el  

seguimiento 

 Porcentaje bajo de respuestas 

 Riesgos en la distribución� 

 

Tot i coneixent els seus inconvenients, els seus avantatges em fan triar aquest 

instrument; d�aquesta manera podré obtenir un màxim d�informació d'un màxim de 

persones en llocs de difícil accés com són els Hospitals, i, a més, la informació 

serà d�allò més propera al meu objecte i subjecte d�estudi, ja que està pensat per 

posar qüestions a persones properes a l�ambient quirúrgic, molt útil a l�hora de 

contrastar informacions amb la idea d�aconseguir-ne moltes i molt acotades 

respostes,  i que permeti un tractament el més senzill i acurat de dades.  

 

El seu objectiu serà: 

• Obtenir dades bàsiques sobre la Infermeria en general, com a marc de la 

Infermera Quirúrgica que puguin ser interessants o relacionats amb la meva 

recerca.  

• Les dades que interessi saber de la  Infermera Quirúrgica, la seva situació 

acadèmica, professional, socio-laboral que puguin ser significatives per la 

meva recerca.  

• Saber quina formació quirúrgica tenen les infermeres quirúrgiques 

• Coneixements que té aquest col·lectiu del Currículum Europeu com a sistema 

interessant per fer una formació comuna europea.  

• Tenir l�opinió o la verificació de quines possibilitats de l�aplicació, apart de les 

polítiques,  del Currículum Europeu 

 

Característiques del Qüestionari  

En principi vull passar  aquest qüestionari a diferents col·lectius que pertanyin o 

puguin estar prop de la realitat que vull experimentar. Un primer tram està format 
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per un qüestionari de preguntes comunes, el que defineix Bisquerra, R (1989:98) 

com a preguntes �de identificación� i un segon tram de preguntes que el mateix 

autor defineix com �preguntas de contenido� específiques intencionals al grup de 

persones que s�adreça.  

 

La mostra elegida està composta per usuaris,  infermeres,  infermeres 

quirúrgiques,  metges,  gestors de recursos humans i infermeres docents: 

En el qüestionari de l�usuari:  com a preguntes comunes hi ha les de gènere,  edat 

i la confirmació  que és un usuari i per tant es troba en el col·lectiu de persones 

que serà atès per la infermera, infermera quirúrgica, (van del nº1 al 4). En un 

segon tram (del nº5 al 18) hi ha les preguntes que recullen la seva experiència del 

Procés Perioperatiu de la seva intervenció quirúrgica, amb preguntes 

intencionades dirigides cap a l�atenció rebuda, amb l�objectiu d�observar si 

l�atenció i relació amb la infermera ha estat prou significativa com perquè hagi 

deixat empremta en el pacient i per tant sigui indicatiu no sols d�eficiència i 

eficàcia sinó també d'humanitat, que, en part, la infermera haurà pogut adquirir 

amb una formació integral com la que promou la infermera perioperativa.  

El següent qüestionari, el de les Infermeres Quirúrgiques, té un conjunt de 

preguntes comunes (de la 1 a la 8) com són gènere,  edat,  tipus de treball,  anys 

de treball com a professional sanitari,  si la feina és o no temporal,  quants anys fa 

que treballa a quiròfan. El següent grup de preguntes (de la 9 a la 18) té com 

objectiu veure quin nivell de desenvolupament professional té la infermeria 

quirúrgica en l�hospital que treballa. El següent  grup de preguntes (de la 19 a la 

34) té com objectiu saber el nivell socio-laboral-personal  en què es troba la 

infermera quirúrgica en l�hospital en què treballa. El següent grup (de la 35 al 58) 

té com objectiu el tipus i el nivell de formació rebuda,  sobretot la continuada i si hi 

ha ambició d�estudi i preparació professional. L�última pregunta (la 59) té com 

objectiu aconseguir l'opinió de la situació actual de les infermeres.  

El següent qüestionari va adreçat als metges sobretot a cirurgians i anestesiòlegs,  

però deixant la porta oberta a alguna altra especialitat quirúrgica propera a la 

temàtica,  per exemple radiòleg quirúrgic etc. Primer hi ha un grup comú (de la 1 a 
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la 6) a on està inclòs: gènere, edat, quin tipus d�especialitat, anys de professional 

en la sanitat, i quant de temps fa que treballa a quiròfan. Un segon grup (de la 

pregunta 7 fins a la 9) té com objectiu tenir unes dades socio-laborals de situació 

d�aquest metge en el seu hospital. Un tercer grup (de la 10 a la 16) té com 

objectiu saber si coneix la feina que fan les infermeres quirúrgiques a l�àrea 

quirúrgica del seu hospital, la valoració de la relació que té amb el personal 

quirúrgic i per últim observar el nivell de coneixement i sensibilitat que pot tenir el 

col·lectiu mèdic en referència a la formació de les infermeres (de la 17 a la 26).  

L�última pregunta (la nº27) té com objectiu aconseguir l'opinió de la situació actual 

de les infermeres quirúrgiques.  

Un quart qüestionari està pensat de cara els gestors de recursos humans com 

poden ser, infermeres supervisores... En un inici com els altres qüestionaris té un 

grup comú d�ubicació del col·lectiu (que va de la pregunta de la 1  a la 4) on es 

pregunta: gènere, edat, estatus, anys de professió. Un segon grup (de la 5 a la 

10) amb la intenció de saber dades professionals pròpies i de les infermeres que 

gestiona com són: situació laboral, i temps de treball a quiròfan, quants quiròfans i 

d�aquests quants de cirurgia major ambulatòria,  quantes infermeres té i en quina 

condició laboral etc... Un tercer grup (que va de la 11 a la 32) amb l�objectiu 

d�obtenir dades del model d�atenció d�infermeria,  situació  psico socio-laborals del 

col·lectiu i personals per ampliar el coneixement  general. Un quart grup (que va 

de la pregunta 33 fins a la 62) té l�objectiu de saber quin nivell de coneixement i 

d�exigència de formació que fa sobre les infermeres i infermeres quirúrgiques que 

estan sota la seva tutela/tutoria, a més d'aconseguir el tipus i  nivell de formació 

rebuda,  sobretot la continuada i si hi ha ambició d�estudi i preparació professional 

pròpia. L�última pregunta (la 63) té com objectiu aconseguir l�opinió de la situació 

actual de les infermeres.  

Un cinquè qüestionari, adreçat a les infermeres docents,  quirúrgiques o no té  un 

inici amb un grup comú d�ubicació del col·lectiu (que va de la pregunta 1 fins a la 

8). Un segon grup (que va de la 9 fins la 17) té com objectiu obtenir dades 

professionals d�aquest franja de la infermeria,  com model d�atenció etc. Un tercer 

grup (que va de la pregunta 18 fins la 30) que té com objectiu obtenir dades sobre 
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la situació socio-laboral-personal d�aquestes professionals. Un quart grup (que va 

de la pregunta 31 fins la 60179) té com objectiu obtenir dades de formació i 

d�opinió d�aquesta formació,  la qual pot ésser: inicial i de formació continuada, 

postgrau i de segon cicle etc. L�última pregunta (la 61) té com objectiu aconseguir 

l�opinió de la situació actual de les infermeres.  

 

El conjunt d�items que es troben en aquests qüestionaris es podrien sintetitzar en 

el quadre que es veurà en millor panoràmica a la pàgina següent: 

               Destinataris 

Parts del 
qüestionari Usuaris 

Infermeres,  

Infermeres 

Quirúrgiques 

Metges 

(Cirurgians,  

Anestesiòlegs�) 

Gestores de 

recursos humans 

(supervisores...) 

Docents,  

docents 

quirúrgiques 

Dades 

generals 
X X X X X 

Procés 

Perioperatiu 
X     

Dades 

professionals 
 X  X X 

Dades socio-

laborals  

personals 

 X X X  

Dades de 

Formació 

Continua 

 X  X X 

Dades 

d�opinió 
 X X X X 

 

D�aquest quadre és desprèn la possibilitat d�estudi de triangulació entre 

infermeres, infermeres quirúrgiques amb gestores de recursos humans i docents,  

docents quirúrgiques a l�hora d�observar dades professionals i dades de formació. 

Una altra possibilitat d�estudi de triangulació entre infermeres quirúrgiques, 

metges (cirurgians i anestesiòlegs) i gestores de recursos humans a l�hora 

d�observar  dades sociolaborals.  Un estudi del recull de tots els col·lectius a nivell 

                                                 
179 Per un error informàtic la pregunta 37 i 38 no existeixen 
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general. Un estudi del recull general sobre dades d�opinió. I un estudi recull molt 

important de l�atenció d�usuari en el procés perioperatiu.    

 

Les proves estadístiques aplicades utilitzades són les següents:  

Per l�extensió dels resultats del qüestionari a l�hora de fer servir l�estadística 

inferencial l�he aplicat sobre tot en la part en què es preguntaven qüestions de 

formació. 

Per analitzar la relació amb les variables qualitatives utilitzaré  χ² de Pearson si no 

es troben valors esperats més petits de 5. Si hi ha valors esperats més petits de 5 

ajuntem categories fins el límit de la taula 2x2, un cop arribat a aquesta, si no n'hi 

ha d'esperats més petits de 5 s�aplica la correcció per discontinuïtat de Yates. Si 

encara hi ha valors esperats més petits de 5 en la taula 2x2 s�aplica la significació 

exacta de Fisher. En cas de relacionar dues variables ordinals es calcula l�índex 

RHO de Spearman.  

S�ha aplicat la prova de Shapiro Wilks per comprovar la normalitat de distribució 

de variables quantitatives en mostres inferiors a 30 persones per poder aplicar les 

proves paramètriques pertinents.  

S�ha aplicat la T de Studen per comparar mitjanes de grups independents i de 

mesures repetides. Analitzant-se també els intervals de confiança de les variables 

a la seva diferència, segons el cas. 

 

 

Dintre la recerca empírica qualitativa faré servir l�entrevista que com defineix 

Tejada,  J (1997:104): “como técnica que,  desde un marco interpretativo,  hace 

posible la recogida de datos para profundizar en los aspectos deseados” escollint 

de las dos possibilitats existents (estructurada, no estructurada) l�estructurada 

també com en el cas anterior per les seves avantatges que indica Tejada,  J 

(1997:104): 
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         �Ventajas             Inconvenientes 

Pueden requerir menos tiempo 

Se obtine le mismo tipo de información 

en todos los entrevistados.  

Rigidez en el desarrollo,  en cuanto que 

el guión de entrevista marca la pauta a 

seguir y el entrevistador controla en 

orden 

Las respuestas pueden no efectuarse con las 

�propias palabras�de los entrevistados.  

Los entrevistados pueden ser dirigidos  y,  por 

tanto,  proporcionar información sesgada� 

 

 

Tot i coneixent els seus inconvenients, els seus avantatges en fan triar aquest 

instrument, d�aquesta manera podré obtenir un màxim d�informació de persones 

significatives en llocs de difícil accés com són els Hospitals i en altres institucions, 

i a més la informació serà allò més propera al meu objecte i subjecte d�estudi, ja 

que està pensada per fer preguntes a persones properes a l�ambient quirúrgic, de 

prestigi o de poder executiu cap aquesta àmbit,  molt útil a l�hora de contrastar les 

informacións obtingudes.   

 

El seu objectiu serà: 

• Respostes que donin dades bàsiques sobre la Infermeria en general, com a 

marc de la Infermera Quirúrgica que puguin ser interessants o relacionats amb 

la meva recerca.  

• Respostes que donin dades que interessin  de la  Infermera Quirúrgica,  la 

seva situació acadèmica, professional, socio-laboral que puguin ser 

significatives per la meva recerca.  

• Respostes en referència a quina és la formació que creu que necessita la 

infermera quirúrgica 

• Respostes en referència al grau  de coneixements que es té del Currículum 

Europeu com a sistema interessant per fer una formació comuna europea.  

• Tenir l�opinió o la verificació de quines possibilitats de l�aplicació,  apart de les 

polítiques,  del Currículum Europeu.  
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La mostra triada està composta: Infermeres Quirúrgiques, per gestors de recursos 

humans, per infermeres docents, per infermeres docents d�Infermeria Quirúrgica, 

directores d�Escoles universitàries, directores d�Infermeria Hospitalària, la 

Presidenta de l��Asociación Española de la Infermeria Quirúrgica�, la Presidenta 

del Col·legi de Barcelona... fent servir el que es coneix com triangulació de dades 

personals que defineix Bisquerra (1989:265) com �se recogen datos de diversas 

fuentes para su contraste, incluyendo diversidad”...“personal: se utilizan distintos 

sujetos (o grupos) para contrastar los resultados”.  

La distribució de les preguntes de l�entrevista és la següent: de les preguntes de 

la 1 fins la 4 és de situació de la persona entrevistada, de la 5 a la 15 és per saber 

la seva opinió sobre aspectes sociolaborals de la infermera en general, així com 

de la infermera quirúrgica, de la pregunta 16 fins a la 34 és per saber la seva 

opinió sobre aspectes de formació de la infermera tant inicial, com de postgrau, 

formació continuada, segon cicle actual i llicenciatura.  

 

Validació dels instruments: 

Tant els Qüestionaris com l'Entrevista han estat sospesats i esmenats per deu 

experts sobre el tema, els quals són els següents: 

 

Jaume Sarramona Lopez,  Catedràtic de Teoria i Història de l�Educació,  professor 

de Pedagogia Laboral i President de la Comissió d�Avaluació del Sistema 

Educatiu de la Generalitat de Catalunya.  

Pilar Pineda Herrero, Professora titular de Teoria i Història de l�Educació,  

professora de Pedagogia Laboral.  

Màrius Martinez Muñoz,  Professor titular de Pedagogia Aplicada, expert en 

instruments de recerca i avaluació.  

Jose Tejada Fernández, Catedràtic de Pedagogia Aplicada, expert en instruments 

de recerca,  expert en investigació en Infermeria, professor del Master en Gestió 

d�Infermeria.  
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Isabel Carbonell Ramirez,  Diplomada en Infermera quirúrgica, Supervisora de 

l�Àrea Quirúrgica, de més de vint anys de professió, de l�Hospital de la Santa Creu 

i Sant Pau  de Barcelona 

Marisa Pueyo Ibañez,  Diplomada en Infermera Quirúrgica,  Supervisora de l�Àrea 

Quirúrgica,  de més de vint anys de professió, de l�Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau  de Barcelona.  

Dulce Nombre de Fuenmayor i López, Diplomada en Infermera, Directora 

d�Infermeria de l�Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.  

Anna Barbero Asensio, Diplomada en Infermera, Directora d�Infermeria de la 

Ciutat Sanitària de Bellvitge,  Barcelona.   

Rosa Mª Torrens Sigalès, Diplomada en Infermera, Directora de l�Escola 

Universitària d�Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Margarida Peya Gascóns, Diplomada en Infermeria, Directora de l�Escola 

Universitaria d�Infermeria de la Universitat Central de Barcelona.  

Per últim també han estat sospesats i esmenats pel propi Director de la Tesi 

Ferran Ferrer Julià,  Catedràtic en Educació Comparada.  

 

A més s�ha fet un estudi pilot en els col·lectius de la recerca de l�Hospital Clínic i 

Provincial de Barcelona.  
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Recollida i en base a aquesta, anàlisi de dades quantitatives i qualitatives: 
 Qüestionaris     Entrevista 

Hospitals Usuari Infermeres,  

Infermeres 

Quirúrgiques 

Metges 

(Cirurgians,  

Anestesiòlegs. . 

.  

Gestores de 

recursos 

humans 

(supervisores. . 

. ) 

Docents,  

docents 

 quirúrgiques 

 

26/02  26/02 25/03 26/02 25/03 26/02   1 

Clinic 

Provincial,  

Barcelona  

26 ------- 50 17 25 1 25 ------ 

  

------ -----

25/03          5 

Directora 

d�infermeria 

22/05 2/06 22/05 2/06 22/05 2/06 22/05 2/06 22/05 2/064 Nª del Mar  

 

 
20 19 30 22 20 9 2 2  

2 1 

22/05         15

Directora    

d�infermeria 
5/06 1/07 5/06 1/07 5/06 1/07 5/06 1/07   6 

Vall d�Hebron 
25 11 44 9 20 2 9 5 

-------- -----

5/05           19

Directora    

d�infermeria 

5/03 19/04 5/03 19/04 5/03 19/04 5/03 19/04 19/04 5/03 2 Arnau de 

Vilanova 

Lleida 
25 7 40 14 25 5 15 2 1 1 

19/04           1

Directora 

d�infermeria 

22/03 16/06 22/03 16/06 22/03 16/06 22/03 16/06 3 

Josep Trueta 

Girona  
25 16 50 9 30 4 15 2 

 

------ 

 

-----

22/03           4

Directora 

d�Infermeria 

 6/05  6/05  6/05  6/05 5  

Joan XIII  

Tarragona 
------- 21 ------- 13 ------- 10 ------- 4 

 

------- 

 

-----

6/06           20

Directora 

d�Infermeria 

Previ 528 121 74 214 86 120 31 66 15 3 2 Total 208 

 

 

 

Persones referents a la qüestió Entrevista 

Angels Sancho,  Presidenta de l’AEEQ    6/05/02                                                     9 
Dolors Homs,  Relacions  internacionals de 
l’AEEQ  

 
8/05/02                                                     10

Maria José Martinez,  Presidenta del 
Col·legi d’Infermeria de Barcelona, 
Degana el Consell Català d’Infermeria 

2/10/02                                                     25
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 Qüestionaris  Entrevista 
Escoles 
Universitaries 
d’Infermeria 

 

Docent Postgrau 

 

Docent cicle inicial 

 

gr6                             5/03 

De UdL ,  Lleida 
1 3                                       2

1 Directora d�Escola 

gr8                             4/04 

De la Vall d�Hebron  
1 1                                       6

1 Directora d�Escola  

gr9                             5/04 

UB de Bellvitge  
2 = 0 3= 0                                       7

1 Directora d�Escola       

gr7                           22/03 

U de Girona  
------------------------  

2 
                                      3

1 Director d�Escola 

gr10                            12/06  

Sant Joan de Deu  
2= 0 2                                     22

1 Directora d�Escola       
gr11                             14/05 

Fisioterapia Blanquerrna U 

Ramón Llull  

----------------------- 7 = 0                                     13

1 Directora d�Escola       

gr12                               9/05 

Nostra Senyora del Mar 
---------------------- 3                                     11

1 Directora d�Escola    
gr13                           16/05    

De Ciències de la Salut 

Manresa 

----------------------- 3                                    14 

1 Directora d�Escola        

gr14                            30/05   

Internacional de Catalunya  
---------------------- 8 = 2                                     18

1 Directora d�Escola        
gr15                             27/05  

Gimbernat  
---------------------- 2                                     17

1 Directora d�Escola        
gr16                             16/04 

Creu Roja  (Terrassa)  

---------------------------- 2                                       8

1 Directora d�Escola        
gr17                             14/05 

Ciències de la Salut 

Universitat de Vic  

1 2                                     12

1 Directora d�Escola        

gr18                             21/04  

Santa Madrona  
------------------------ 4                                    24 

1 Directora d�Escola        
gr19                          14/06 

Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau  

1 4                                    23 

1 Directora d�Escola        

gr20                           10/06 

Universitat Rovira i Virgili 

Tarragona  

---------------------- 9 = 5                                     21

1 Directora d�Escola        

 gr21                           24/05 

Verge de la Cinta,  Tortosa 

Tarragona  

----------------------- 6                                    16 

1 Directora d�Escola        

Previ 69 4 61 = 41  R total 45 
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5. Resultats: investigació quantitativa: instrument qüestionari. 
Descripció de la mostra:  

• El primer qüestionari de tots els col·lectius que s�ha  analitzat és el dels 

metges/ses, es varen repartir 120 i en van contestar 31180  

1) Aquest col·lectiu treballa en els Hospitals següents: (F1). 

Hospital Freqüència Percentatge 
H Clínic i Prov de BCN 1metge/sa 3,2 

H Arnau de Vila  de Lleida 5 Metges/ses 16,1 
H Josep Trueta de Girona 4 Metges/ses 12,9 

H Ntra del Mar de BCN 9 Metges/ses 29,0 
H. Joan XIII  de Tarragona 10 Metges/ses 32,3 
H Vall d'Hebron de BCN 2 Metges/ses 6,5 

Total 31 Metges/ses 100,0 
       Figura 1 

2) Que corresponen al gènere masculí 23 homes i al gènere femení 8 dones en 

total 31 persones. Amb una mitjana d�edat de 41,93 anys, una mediana de 

40,50, amb una desviació típica de 9,384, tenint present que el o la metges/ses 

més jove té 24 anys i el més gran en edat en té 67 anys (Q3 p1 �2)181:  

El gràfic de tija i fulles ens indica el següent: (F 2) 
Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00        2 .  4 
     1,00        2 .  7 
     4,00        3 .  0133 
     7,00        3 .  5677789 
     4,00        4 .  0012 
     7,00        4 .  5567899 
     3,00        5 .  002 
     2,00        5 .  55 
      ,00        6 . 
     1,00        6 .  7 
 
 Stem width:    10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 Figura 2 
 
És força interessant la possibilitat d�haver obtingut de força variabilitat d�edat, 

perquè d�aquesta manera les seves respostes també són de més rang.    

3) L'especialitat exerceixen a prop de la infermera quirúrgica, és (Q3 p3 - 5): 18 

persones (58,1%) són metges/ses anestesiòlegs, 10 persones (32,3%) són 

cirurgians, 3 persones (9,7%) no ho diuen, en total 31 persones: 

                                            
180 Tot i ser un nombre petit de documents complimentats, a mi m’ha ède forma positiva que hagin 
respost aquestes 31 persones, perquè entre aquest col·lectiu no hi ha la cultura de respondre als 
qüestionaris de la Infermeria. 
181 Qüestionari i pregunta 



 280

4) A la pregunta de quants anys fa que són professionals de la sanitat, 

s�obtenen les següents dades: la mitjana és de 16,10 anys, una mitjana de 15 

anys, amb un mínim que no arriba a l�any i un màxim de 31 anys, amb una 

amplitud de 31. (Q3 p4) 

El gràfic de tija i fulles ens indica el següent: (F 3) 
  
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     4,00        0 .  0234 
     3,00        0 .  568 
     6,00        1 .  022234 
     6,00        1 .  555777 
     4,00        2 .  3444 
     5,00        2 .  55578 
     2,00        3 .  01 
 
 Stem width:    10 
 Each leaf:       1 case(s) 
  Figura 3 

5) La mitjana d�edat que estan treballant a quiròfan és de 15, 87 anys, la 

mediana de persones és de 15, la seva desviació és de 9, 134 i per tant en els 

dos extrems hi ha la indicació de persones, essent el que fa menys anys que hi 

treballa amb dos anys, i el que en fa més en 34 anys hi ha un rang molt ample 

de 32. (Q3 p6)  

El gràfic de tija i fulles ens indica el següent (F 4):  
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     5,00        0 .  23344 
     2,00        0 .  58 
     7,00        1 .  0112224 
     5,00        1 .  55577 
     7,00        2 .  3333344 
     1,00        2 .  7 
     3,00        3 .  024 
 
 Stem width:    10 
 Each leaf:       1 case(s) 
  Figura 4 

  

 

• El segon col·lectiu enquestat és el del dels usuaris, se�n donen 121 i se�n 

recullen 74. 

1) Aquests usuaris estan o estaven ingressats en: (F5) 
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Freqüència Percentatge 
H Arnau de Vila  de Lleida 7 9,5 
H Josep Trueta de Girona 16 21,6 

H Ntra del Mar de BCN 19 25,7 
H. Joan XIII  de Tarragona 21 28,4 
H Vall d'Hebron de BCN 11 14,9 

Total 74 100,0 
                      Figura 5 

2) Dels pacients que han opinat 28 són homes i 46 dones (cal dir que per 

requisits de la recerca no s�ha demanat l�opinió a infants). La seva edat va des 

dels 17 anys la persona que en té menys i la persona que en té més de 86 

anys, amb una mitjana d�edat 56�15 anys i una mediana molt semblant de 59�50 

anys, amb una desviació típica de 17, 018. (Q1 p1-2) 

En l�histograma podem veure la distribució per edat: (F6) 

Edat

85,0
80,0

75,0
70,0

65,0
60,0

55,0
50,0

45,0
40,0

35,0
30,0

25,0
20,0

15,0

Histograma

Fr
eq

üè
nc

ia

14

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 17,02  
Media = 56,1

N = 74,001
2

13

9

8

6

3

9

7

5

2

33

2
1

                       Figura 6 
És destriable i coincident amb la situació actual d�envelliment de la població 

hospitalària, que el nombre més elevat d�edat dels usuaris es troba entre 71 a 

75 anys amb 13 persones. D�aquestes persones 71 (95,9%) les havien operat 

les dues darreres setmanes, i les altres tres (4,1%) estaven pendents 

d�intervenció (Q1 p3). La mostra tot i no amb la grandària que haguera desitjat, 

està prou bé, cal recorda que eren persones amb una situació fora de la  

normalitat, i ben representada en edat, en tot cas mai es va abusar del malalt 

que l�enquesta li podés produir alguna molèstia 
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• El tercer col·lectiu enquestat és el de gestors/res de recursos humans: com 

poden ser, infermeres supervisores se�n donen 66 i se�n recullen 15. 

1)  Aquest col·lectiu treballa en  els Hospitals següents: (F 7) 
 FreqüènciaPercentatge

H Arnau de Vila  de Vilanova Lleida 2 13,3 
H Josep Trueta de Girona 2 13,3 

H Ntra del Mar de BCN 2 13,3 
H. Joan XIII  de Tarragona 4 26,7 
H Vall d'Hebron de BCN 5 33,3 

Total 15 100,0 
                Figura 7  

2) Hi ha un home i 14 dones182. La mitjana d�edat és de 47,60 anys, la persona 

que en té menys en té 41 i la persona que en té més, en té 55 anys, amb una 

desviació típica de 4, 453, i un rang de 14, i una mediana de 47 anys (Q4 p1- 

2):  

El gràfic de tija i fulles ens indica el següent: (F 8) 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
       4,00        4 .  1234 
       7,00        4 .  5677889 
       2,00        5 .  04 
       2,00        5 .  55 
 
   Stem width:    10 
   Each leaf:       1 case(s) 
   Figura 8 
  
3) El càrrec que ocupen: 8 són Supervisores (comandament intermedi). 3 

Adjuntes d�Infermeria (propera a la sobsdirecció). 2 Directores d�Infermeria, 1 

diu �altres� i 1 no ho diu. (Q4 p3) 

4) Els anys que són professionals d�infermeria són (Q4 p4): una mitjana d�edat 

de 27,54 anys de professional, la que en fa menys és 20 anys i la que més 35 

anys, cal recordar que és el col·lectiu que es troba en la cúpula de la gestió o 

relativament propera aquesta. 

 

 

• El quart col·lectiu enquestat és les infermeres quirúrgiques: se�n donen 214 i 

se�n recullen 86. 

1) Aquest col·lectiu treballa en els hospitals següents: (F 9) 

 

                                            
182 Dada curiosa en l’Hospital Clínic Provincial de Barcelona no respon al qüestionari cap gestora de 
recursos humans, al menys no es defineix com a tal. 
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                                Figura 9 

2)  Les persones consultades són 86 dones, i cap home. La mitjana d�edat és 

de 40,82 anys, amb una mediana de 42 anys i una desviació típica de 8,368, en 

la que la persona que té l�edat més jove és una infermera que té 24 anys, i la 

persona més gran és una infermera que en té 63. Amb un rang d�edat de 39. 

(Q2 p1-2) 

3) La mitjana d�edat professional és (Q2 p3) de 18,83 anys i la mediana  21 

anys, amb una desviació típica de 8,162, la persona que fa menys anys que és 

professional és 1any i la que fa més anys de professional és de 33 anys, amb 

un rang de 32.  

El gràfic de tija i fulles ens indica el següent: (F 10)  
Frequency    Stem &  Leaf 
 
     5,00        0 .  12334 
     9,00        0 .  555667889 
    11,00        1 .  01123334444 
    14,00        1 .  55555678889999 
    19,00        2 .  0011122222333334444 
    20,00        2 .  55555555556666777788 
     6,00        3 .  012233 
 
 Stem width:    10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 Figura 10 
 
4) D�aquestes infermeres hi ha 35 persones (40,7%) que pensen que són 

infermeres quirúrgiques, sols 6 (7%) pensen que són infermeres perioperatives, 

10 persones (11,6%) pensen que són quirofanistes i 18 persones (20,9%) diuen 

que són infermeres generals  (Q2 p8).  

 

 

• El darrer i cinquè col·lectiu enquestat ha estat el de les infermeres docents, 

i/o docents quirúrgiques: se'n donen 64 i se�n recullen 47183: 

                                            
183 Les Escoles Universitàries de Fisioteràpia Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona i de 
Bellvitge, Universitat de Barcelona, no responen als qüestionaris tot i que en el primer cas se’n 

 Freqüència Percentatge
H Clínic i Prov de BCN 19 22,1 

H Arnau de Vila  de Lleida 14 16,3 
H Josep Trueta de Girona 9 10,5 

H Ntra del Mar de BCN 22 25,6 
H. Joan XIII  de Tarragona 13 15,1 
H Vall d'Hebron de BCN 9 10,5 

Total 86 100,0 
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1) El col·lectiu treballa a les Escoles d�infermeria, o/i a als Hospitals i en els 

Departaments de formació continuada dels Hospitals o de les Universitats: (F 

11) 

Figura 11  

2) Entre les persones enquestades hi ha 45 dones i 2 homes, amb una mitjana 

d�edat és de 42,85 anys amb una desviació típica de 7,373,  amb una mediana 

de 43,50 anys, en la que la persona que té l�edat més jove és una persona que 

té 28 anys i la més gran en una persona que té 60 anys, amb una moda d�edat 

de 46 anys, i amb un rang de 32. També en aquest cas hi ha una gran varietat 

d�edats això dóna un ventall de possibilitats d�opinions diferents. (Q5 p1-2)  

3) Hi ha 31 infermeres docents, 9 infermeres docents quirúrgiques i 5 persones 

que consideren que fan altres funcions, hi ha dues persones que no responen. 

(Q5 p3). 

4) La mitjana d�edat professional és de 20,76 anys i la mediana  22 anys, amb 

una desviació típica de 6,799, la persona que fa menys anys que és 

professional és 5 anys i la que fa més anys de professional és de 37 anys, amb 

un rang de 32. (Q5 p4)  

El gràfic de tija i fulles ens indica el següent: (F 12) 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00 Extremes    (=<5) 

                                                                                                                                
reparteixen 7 i en el segon cas 5, aquells demanats pels propis enquestats, que després de demanar el seu 
retorn varies vegades, al no rebre resposta es deixen de banda, encara que, en la meva opinió, d’algunes 
d’aquestes persones haguessin estat interessant les seves opinions, per tenir anys de professió en la 
temàtica de la recerca. 

 Freqüència Percentatge
EU i H Arnau de Vilanova, Universitat de Lleida 5 10,6 
EU H Vall d'Hebron, Universitat de Barcelona 2 4,3 

EU Universitat de Girona 2 4,3 

EU H Joan de Deu, Universitat de Barcelona 2 4,3 
EU H Nostra Senyora del Mar, Universitat Autònoma de Barcelona 4 8,5 

EU Ciències de la Salut, Fundació Universitària del Bages, Manresa 3 6,4 
EU Universitat Internacional de Catalunya 2 4,3 

EU Gimbernat, Universitat Autònoma de Barcelona 2 4,3 
EU Creu Roja (Terrassa), Universitat Autònoma de Barcelona 2 4,3 

EU Ciències de la Salut, Universitat de Vic, Osona 3 6,4 
EU Santa Madrona, Fundació la Caixa, Universitat de Barcelona 4 8,5 

EU Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Universitat Autònoma de 
Barcelona 5 10,6 

EU Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 5 10,6 
EU H Verge de la Cinta, Universitat Rovira i Virgili, Tortosa 6 12,8 

Total 47 100,0 
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     2,00        0 .  67 
     7,00        1 .  2233334 
     7,00        1 .  5778889 
    13,00        2 .  0001222333444 
    13,00        2 .  5555566667778 
     2,00        3 .  02 
     1,00 Extremes    (>=37) 
 
 Stem width:    10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 Figura 12 
 
5) En aquest col·lectiu és té interès per saber els anys que porten en l�exercici 

de la docència, per saber quants anys de professió tenen en aquesta tasca, és 

per això que es pregunta si ho han fet en altres centres, i no sols en aquest 

centre, perquè el valor seria diferent i portaria a confusió: hi ha 34 persones 

que no responen, hi ha una persona que ha estat docent en altres centres 

durant 20 anys, dues que ho han estat 16 anys, una persona que ho ha estat 8 

anys, una persona que ho ha estat 7 anys, hi ha sis persones que han estat 

docents, cada, dues, quatre anys, cinc anys i sis anys, tres persones un any i 

una persona un any. I en aquest centre, hi ha 43 persones que no responen per 

tant no són significats els resultats. (Q5 p6)    

I com ha docents quirúrgiques han estat en altres centres, i en aquest centre: 

(F 13) (F 14) 

             Què és docent quirúrgica en altres centres?
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                          Figura 13 
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      Què és docent quirúrgica en aquest centre?

161514121110431Omes

Fr
eq

úè
nc

ia

40

30

20

10

0 22322

32

      
                          Figura 14   

Sé evidencia en els dos gràfics que tenen molta més experiència d�aquests 

professionals quan es refereix a la seva tasca docent en altres centres que en 

el propi centre tot i que en aquest segon cas hi ha 32 persones que no 

responen.     

Hi ha 43 persones que pertanyen a l�Escola Universitària d�Infermeria, i una que 

no tant sols hi ha una persona que pertany al Departament de Formació 

Continuada, i una persona que pertany a les dues institucions (EUI i DFC) . 

 

 

 

Resultats del qüestionari de l’usuari: les preguntes fetes a l�usuari, encara 

que complementaries són força diferents, per dues raons: perquè en aquest 

cas les preguntes professionals no tenen cap sentit,  i perquè l�usuari és 

l�objectiu de la funció dels altres quatre col·lectius, per tant aquests resultats 

poden  donar idea de coherència i interacció en el total de resultats, i mai es pot 

considerar la seva exclusió a la resta, més i quan, que el resultat d�aquesta 

recerca  repercuteix, de ben segur, en aquest col·lectiu. 

1) Com objectiu de recollir la seva experiència del procés perioperatiu i 
l’atenció rebuda: se’ls pregunta si en aquest temps els ha acompanyat la 
família. (Q1 p4)184: en general els pacients responen que es troben �bastant 

acompanyats� (30 persones, amb 40, 5%) per la família i �molt acompanyats� 

(35 persones un 47,3%) situació que té molt de positiva per la seva millora. 

                                            
184 Qüestionari i pregunta que pertanyen. 
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2) Es vol saber quina acció d’acompanyament en el seu procés ha tingut 
la infermera quirúrgica vers aquests pacients i per això se’ls pregunta si 
les infermeres de quiròfan185 l’han visitat abans de la intervenció 
quirúrgica. (Q1 p5): és important destacar que 58 persones (78,4%) diuen en 

front 16 (21,6%) que les infermeres quirúrgiques �no� les han vingut a visitar 

abans de ser intervingudes. 

3) En la seva estada en l’hospital i més encara en el trajecte quirúrgic 
l’usuari té tot el dret de demanar  allò que pugui fer més confortable, i ajut 
de millora a la seva situació i per tant en aquest sentit se’ls pregunta si 
quan els van operar volien portar alguna cosa a l’àrea quirúrgica i els hi 
van deixar portar. (Q1 p6): hi ha 58 persones (78,4%) que diuen que �no�, 

mentre que 8 diuen que sí, i 8 persones no responen; caldria veure si les que 

responen que�no� és, perquè no hi ha la cultura del dret que poden demanar i 

per tant ja ni s�ho plantegen, o perquè de veritat no volien portar res. Per tant 
les preguntes següents (Q1 p7) en les que se’ls preguntava quina era 
aquella cosa que volien portar (ulleres, audiòfon, medalla, dentadura, 
perruca, etc). Ha respòs tant poques persones que no és demostratiu per 

aquesta recerca, com tampoc ho és quan se�ls pregunta (Q1 p8) qui és el que 

els va permetre portar aquell objecte, la infermera general o la quirúrgica i 

quina va ser la seva resposta (Q1 p9, p10), no ve al cas per la  mateixa 

situació. Tot i això també diuen 11 persones que finalment �no� els hi van deixar 

portar allò que volien i 11 persones que �si�. Val a dir que tot i que els resultats 

no han estat els desitjats, la pregunta en absolut és en va, sinó que empeny a 

fer la reflexió que l�usuari encara és un nen petit dintre de la societat 

hospitalària que té o creu tenir pocs drets i per tant no és pregunta, no 

qüestiona, de fet prou feina té en guarir-se, però, potser si sabés i demanés 

més podria guarir-se abans o millor, és en aquest moment que caldria als 

professionals estudiar i repassar en profunditat tot allò plantejat per Carl R 

Rogers (1902-1987).     

4) En aquest punt i com objectiu professional es vol saber si els usuaris 
quan van anar  a quiròfan van identificar les infermeres a la resta de 
personal. (Q1 p11):  no sols la infermera quirúrgica no va a visitar el pacient, 

                                            
185 En aquest cas se’ls hi diu amb aquest nom perquè el pacient li és més fàcil al no estar habituat al 
llenguatge normalment utilitzat. 
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per fer la seva valoració, sinó que en la pròpia àrea de treball quirúrgic aquesta 

�no� se la identifica (45 persones, 60,8%) i tampoc ella s�identifica, per tant és 

un professional bastant invisible amb totes les conseqüències, de 

desconeixement de la seva feina i de poc reconeixement professional i laboral. 

Sols 29 persones de les 74 les varen identificar186 . 

Per completar la informació es pregunta a les persones que varen 
identificar les infermeres quirúrgiques si va ser positiu per elles. (Q1 p12): 
recullo la síntesi de les  respostes més interessants: “Sí, perquè veus les 

persones referents que t’atendran”; “Sí, en vaig sentir més acompanyada, més 

segura”;  “Sí, vaig estar més tranquil” ; “Entres amb menys por”, “Sí, em varen 

fer preguntes equivocades” “Sóc anestesiòleg i les conec, però una persona 

normal potser no les identificaria de la resta” ; “No les vaig  conèixer” ; “Sí, m’ha 

agradat molt, eren molt agradables, m’ho explicaven molt bé”; “M’explicaven tot 

el que feien, tenint molta vocació” ; “No les vaig conèixer”.      
5) Aprofundint en la professionalitat es vol saber si les infermeres van 
rebre als usuaris a quiròfan (Q1 p13): és curiós que per una banda un grup 

nombrós de persones no identifiquen les infermeres de la resta de personal i, 

en canv, 59 persones, una major part (79,7%), pensen que les infermeres les 

van rebre a quiròfan. 

6) Es vol saber de quin tipus va ser la seva relació que els usuaris van 
tenir amb les infermeres de quiròfan, i és per això que se’ls pregunta 
sobre diferents possibilitats. (Q1 p14): les va conèixer; parlaven molt alt; 

parlaven molt tècnicament; els van tractar amablement; se�ls van adreçar pel 

seu nom i per últim van respectar la seva intimitat: en l�apartat de si �les va 

conèixer� és curiós que aquí diuen que �si� quan en la pregunta 8 s�ha dit que 

�no�, així i tot hi ha 15 persones que no responen. És bastant unànime, 53 

persones (71,6%) que  diuen que les infermeres �no parlaven molt alt�. I quan 

se�ls pregunta �si parlaven molt tècnicament� responen 45 persones que �no� 

(60, 8%) tot i que hi ha 16 persones que no responen. Ës unànime quan es 

pregunta si se�ls va �tractar amablement�, si és van adreçar a l�usuari pel nom i 

si van respectar la seva intimitat, tothom opina de forma positiva (68 persones 

91,9%; 53 persones, 71,6%; 53 persones, 71,6%), sols caldria remarcar que en 

                                            
186 Caldria veure si aixó va ser així o van associar dona amb infermera i totes les dones són infermeres, 
per tant  auxiliars i infermeres són les mateixa cosa, discriminant en aquest cas els infermers homes. 
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l�última pregunta hi ha un nombre major de persones que no opinen (13, 

17,6%). 

7) Ara es vol saber si les infermeres quirúrgiques han avaluat l’atenció 
donada a l’usuari en el pla de cures quirúrgic, i per tant l’han anat a veure 
desprès de la intervenció, o en tot cas, hi han parlat per telèfon: (Q1 p15, p 

16): 58 persones (78,45%) responen que les infermeres de quiròfan  “no� han 

vingut a l�habitació a veure�l desprès de la intervenció, i 64 persones (86,5%) 

les infermeres de quiròfan �no� han parlat amb l�usuari per telèfon desprès de la 

intervenció quirúrgica. És molt evident que les infermeres quirúrgiques no 

avaluen posteriorment l�atenció donada al pacient quirúrgic, la qual cosa 

aguditza el desconeixement que tenen els usuaris d�aquest professional, a la 

vegada que es desaprofita la retroalimentació de coneixements que és 

necessària pel desenvolupament i millora d�atenció d�aquest i propers pacients, 

i de la pròpia professió. 

8) Amb tot això quina és la percepció de l’usuari, què recorden de la 
infermera quirúrgica. (Q1 p17): també en aquest cas es fa una síntesi de les 

respostes, tot i que totes són prou interessants i demostratives, però cal fer-ho, 

perquè no sigui tan dens el document,  així doncs allò que diuen va des d�una 

sensació negativa a positiva o també allò que els va cridar l'atenció dintre del 

bloc quirúrgic, per exemple:”Eren un bloc sense cara” ; “Feien broma entre ells 

(l’equip) i no em va molestar” ; “ Una molt dolceta, pendent de mi, em tocava i 

la seva forma de parlar tranquil·la” ; “Tracte amable, pacient i personalitzat” ; 

“És un lloc fred, perquè hi tens poc contacte. Però hi ha una noia que 

acompanya a quiròfan amb qui tens molt contacte i fa reforç” ;  “La que estava 

al costat sempre li netejava la suor i la va confortar” ; “Donaven confiança, 

estaven concentrades per la feina i treballaven molt d’acord, va anar molt bé”; 

“Muy pendientes de mi, informaron a la família” ; “Le dolía, y no paraban de 

venir, de tormar la tensión com muchísima atención, la reconoció de otras 

veces. Ninguna queja” ; “Me desinfectaron, me limpiaron, no recuerdo más, me 

durmieron la mitad” ; “Han tenido un trato amable aunque impersonal. 

Posiblemente por la carga de trabajo. Eres un enfermo de paso, no eres tratado 

por tu nombre ni les da tiempo a identificarse” ; “Es discutien molt entre elles, 

crec que hauria d’haver una sala per elles parlar” ; “Les bates verdes” ; “Me 

trataron de forma respetuosa, y amable”.      
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9) Com indicatiu final del seu procés quirúrgic, ara se’ls pregunta si han 
tingut la companya de la família en el postoperatori: (Q1 p18): responen 64 

persones que �si� (86,5%) i 10 que �a vegades� (13, 5%), també aquesta opinió 

és bona i segurament que es tradueix amb millora del seu postoperatori.  

Com a  resultat final cal dir que com es pot veure en aquests hospitals les 

infermeres no fan una funció perioperativa/ria, almenys en tota la seva 

extensió, és possible que la facin a l�entorn de l�àrea quirúrgica, en funció si 

creuen o no en una acció holística, al pla de cures que portin a terma i si el 

sistema els hi permet. 

 
 
Resultats generals dels altres quatre col·lectius: 

• Sobre les dades socio laborals professionals:  
D’ubicació: 
1) En un inici es vol saber si coneixen el que és defineix com a l’àrea 
quirúrgica en un context general: (F 15)    

L�àrea 

quirúrgica 

és? 

Quiròfan 
Esterilització 

i Quiròfan 

Quiròfan i S 

de 

Recuperació

Esterilització, 

Quiròfan, S 

de 

Recuperació

Anestesia, 

Esterilització, 

Quiròfan i S 

de 

Recuperació 

No 

responen 
Total 

Metges/ses 

(Q3 p7) 
----- 

1  

(3,2%) 

3  

(9,7%) 

4 

 (12,9%) 

21  
(67’7%) 

2  

(6,5%) 

31 

(100%)

Les 

gestores/tors 

de recursos 

humans: (Q4 

p7) 

----- ----- 
1 

 (6,7% 
4  

(26,7%) 

10  
(66,7%) 

----- 
15 

(100%)

Les 

infermeres 

quirúrgiques: 

(Q2 p6) 

4  

(4,7%) 

8 

 (9,3%) 

5  

(5,8%) 

5 

 (5,8%) 
64  

(74,4%) 
----- 

86 

(100%)

Figura 15 

Els metges/ses: (Q3 p7) com a data més interessant molts dels metges/ses (21 

de 31 persones) opinen que l�Àrea Quirúrgica està formada per la zona 

d�Anestesia, Esterilització, Quiròfan i Sala de Recuperació, per tant, d�alguna 
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forma, no hi ha solució de continuïtat en l�atenció que necessita l�usuari en tot el 

seu procés quirúrgic. És curiós que hi hagi dues persones que no responguin. 

Les gestores/tors de recursos humans: (Q4 p7) també en aquest cas una 

majoria del col·lectiu 10 persones (66, 7%) opina que l�àrea quirúrgica és la 

zona d�Anestèsia, Esterilització, Quiròfan i la Sala de Recuperació, d�on es 

tradueix que la infermera quirúrgica té possibilitats evidents d�accés al propi i 

varietat de treball, si és que pensen en ella per aquests llocs.  

Les infermeres quirúrgiques: (Q2 p6) estan d�acord amb les gestores/tors una 

gran quantitat 64 infermeres quirúrgiques pensen que l�àrea quirúrgica és la 

sala d�Anestèsia, Esterilització, Quiròfan i la Sala de Recuperació (URPA, 

Cures Postoperatòries).  

Les infermeres docents: (Q5 p7) per últim també que una gran quantitat  42 

infermeres docents (89,4%) que pensen que l�àrea quirúrgica és la sala 

d�Anestèsia, Esterilització, Quiròfan i la Sala de Recuperació (URPA, Cures 

Postoperatòries).  

Potser el meu error ha estat pensar que la definició de cada un dels apartats de 

l�àrea quirúrgica donaria com segur el lligam de la infermera quirúrgica en cada 

una d�aquestes zones professionals com es contempla en la figura de la 

infermera perioperativa, però aquesta evidència per part de les persones 

consultades no la tinc, perquè no els he preguntat on situarien la infermera 

quirúrgica en aquests territoris. 

2) Dels tres col·lectius d’infermeria es vol conèixer la seva situació de 
treball i pert tant se’ls pregunta quina situació contractual tenen en el 
centre sanitari a on treballen: 
Les gestores/tors de recursos humans: (Q4 p5) són contractes fixes i de llarga 

duració:  

El gràfic de tija i fulles ens indica el següent: (F 16) 
   Frequency    Stem &  Leaf 
 
      2,00        1 .  79 
      2,00        2 .  24 
      7,00        2 .  5567788 
      1,00        3 .  4 
 
   Stem width:    10 
   Each leaf:       1 case(s) 
   Figura 16 
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Les infermeres quirúrgiques: (Q2 p4) en total 71 persones amb contracte fix, 9 

de temporal i 6 de suplent187. 

Les infermeres docents: (Q5 p5): en total 45 persones amb contracte fix, i 2 

persones que no responen. La mitjana de contracte fix és de 13,458 anys, amb 

una desviació típica de 9, 085, amb una mediana d�edat de 11 anys, amb un 

contracte mínim de dos anys i un contracte màxim de 32 anys, amb una 

amplitud de 30 anys. 

3) A nivell professional es vol saber des de quan treballen en l’àrea 
quirúrgica, i d’aquesta manera conèixer el seu temps d’experiència:  
Les infermeres quirúrgiques: abans d�aquest centre: (Q2 p5)  

El gràfic de tija i fulles ens indica el següent: (F 17)  
 
Frequency    Stem &  Leaf 
 
    16,00        0 .  1111222233334444 
     5,00        0 .  55778 
     4,00        1 .  0122 
     3,00        1 .  789 
     4,00        2 .  1224 
     1,00 Extremes    (>=26) 
 
 Stem width:    10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 Figura 17  
 
En la mateixa qüestió, però en preguntar-los sobre els mesos, la seva resposta 

ha estat que de 5 persones, tres han treballat 6 mesos en l�àrea quirúrgica d�un 

altre centre, una persona tres mesos i una dos mesos.       

Desprès se�ls pregunta quants anys fa que treballa a l�àrea quirúrgica en aquest 

centre:  

El gràfic de tija i fulles ens indica el següent: (F 18) 
 
Frequency    Stem &  Leaf 
 
    13,00        0 .  1112222223344 
     9,00        0 .  567778999 
    20,00        1 .  00112222223333344444 
    12,00        1 .  556678888999 
     9,00        2 .  000012234 
    10,00        2 .  5555567789 
     3,00        3 .  003 
 
 Stem width:    10 
 Each leaf:       1 case(s) 
  Figura 18 

                                            
187 Més informació pregunta 3. 
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Tant en la primera com la segona qüestió és interessant constatar que hi ha 

bastants persones que han treballat un temps fora d�aquest centre o poc temps 

en aquest centre com a simptoma de mobilitat del personal, tot i que en el 

segon apartat hi ha moltes persones que fa molts anys que tenen contracte, cal 

indicar que són professionals molts d�ells funcionarials o estatutaris.  

Les gestores/tors de recursos humans: (Q4 p6) se�ls pregunta quants anys han 

treballat a quiròfan abans d�aquest centre, hi ha 10 persones no responen, de 

les 5 que responen sols és interessant veure una persona que ha treballat 14 

anys a quiròfan en un centre/s diferents de l�actual. En el centre actual  

responen de la següent manera:  

El gràfic de tija i fulles ens indica el següent: (F 19) 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00        0 .  01 
     1,00        0 .  7 
     2,00        1 .  00 
     2,00        1 .  88 
     3,00        2 .  024 
     1,00        2 .  6 
 
 Stem width:    10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 Figura 19 
 
Els metges/ses (Q3 p6): la mitjana d�edat que estant treballant a quiròfan és de 

15, 87 anys, la mediana de persones és de 15, la seva desviació és de 9, 134 i 

per tant en els dos extrems hi ha la indicació de persones, essent el que fa 

menys anys que hi treballa amb dos anys, i el que en fa més en 34 anys hi ha 

un rang molt ample de 32. Aquesta variabilitat d�anys d�estar treballant en 

quiròfan també dóna la possibilitat d'un gran ventall d�opinions en tenir 

experiències diferents en diferents èpoques. 

4) Per poder indicar el context hospitalari a on treballen se’ls pregunta  a 
les gestores/tors de recursos humans quants quiròfans tenen, per ser el 
col·lectiu més adient per saber aquesta qüestió, ja que és el que els 
gestionen: (Q4 p8) diuen de 5 a 10 quiròfans, 9 persones (60%), de 11 a 20 

quiròfan, opinen 4 persones (26,7%), i de 20 quiròfan en endavant 2 persones 

(13,3%). És clar que s'està parlant d� Hospitals Generals Complexes, on la 

quantitat de quiròfans és important, i per tant també el col·lectiu que hi treballa i 

els usuaris que hi són atesos. En aquesta línia, també, es pregunta quants 
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hospitals de Cirurgia Major Ambulatòria tenen en el seu hospital, com a 

element important en el dia d�avui en la dinàmica sanitària, és força interessant 

veure, de cara a la importància d�aquest fet en la sanitat actual, de veure que hi 

ha de 5 a 10 quiròfans diuen 10 persones (60%). 

5) En el mateix col·lectiu de gestores de recursos humans  se’ls pregunta 
quin percentatge tenen d’infermeres temporals (no suplents) amb el fi de 

conèixer l�estabilitat contractual (Q4 p10): en més o menys grau posant de 

relleu que hi ha persones temporals, perquè encara que responen sols 

persones 11, dues diuen que un 40%, dues persones un 90%, cinc persones 

un 20% i dues persones un 30%.. 

6) Ara es pregunta als tres col·lectius assistencials, en la seva opinió, 
quantes infermeres hi ha en el quiròfan on treballen, com indicatiu  que hi 
pugui haver o no una possible sobrecàrrega de treball: 
Els metges/ses: (Q3 p8) cal destacar que 29 metges/ses opinen que dues, en 

general, en els hospitals públics és el nombre més corrent188. Val a dir que aquí 

no surt la possibilitat que n�hi hagi més de dues tan sols (en un cas han dit 4 o 

més).  

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 n9): 14 persones responen que en 

tenen dues per quiròfan i 1 persona respon que en tenen 4 o més. Dues 

persones per quiròfan és el nombre just, no òptim189 , per treballar a quiròfan. 

Les infermeres quirúrgiques: (Q2 p7) és bastant unànime, 70 persones (81,4%) 

que diuen que en el quiròfan on treballen hi ha dues infermeres, fet comú i 

nombre just en hospitals públics i concertats190. 

 

• Desenvolupament professional: 
7) Quin pla de cures fan servir en l’hospital a on treballen: de 
compensació de necessitats de l’usuari (més holístic) o de cures de 
solució de problemes de l’usuari (més biològic): 

                                            
188 Cal dir que aixó no seria així si fossin centres privats que en general acostumen a tenir menys 
infermeres per quirófan. 
189 Tot i això ens podem trobar en molts hospitals i clíniques  de Catalunya i tot l’Estat Espanyol, que tot 
sovint, tenen una infermera i una auxiliar fent activitats d’infermera, amb la responsabilitat ètica i legal de 
la infermera. 
190 Però no tots i molt menys en els centres privats. 



 295

Les infermeres quirúrgiques: (Q2 p9) aquesta pregunta és en el dia d�avui pels 

col·lectius d�infermeria com un objectiu de reivindicació de propi rol 

professional: (F 20) 

Treballa amb el pla de 

cures de compensació de 

les necessitats de l'usuari

Treballa amb el pla de 

cures de solució de 

problemes de l'usuari 

                 

Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge 
No 

 20 23,3 18 20,9 

Sí 
 38 44,2 40 46,5 

Total 58 67,4 58 67,4 
No responen 28 32,6 28 32,6 

Total 86 100,0 86 100,0 
           Figura 20 

És interessant veure que hi ha 38 infermeres quirúrgiques (44,2%) que pensen 

que treballen amb un pla de cures de compensació de les necessitats de 

l�usuari (holístic) però encara hi ha 40 d�elles (46,5%) opinen que fan un pla de 

cures de solució de problemes de l�usuari (biològic), cal dir també que hi ha 28 

persones (32,6%) que no responen en cap cas, fet curiós si pensem que són 

els processos bàsics pel treball fet diàriament. Seguint el mateix criteri se’ls 
pregunta en la seva feina, quin model fan servir, de les persones que 

responen (Q2 p10): “De compensació de les necessitats i de solució de 

problemes de l’usuari”; “Cap”; forces ”Virgínia Henderson” ; “Relació d’ajuda”; 

alguns ”Marjorie Gordon” ; “NANDA” ; “Callista Roy” ; “Trajectoria Clínica”;  

Les gestores/tors de recursos humans: (Q4 p11) en referència al pla de cures 

de compensació de les necessitats de l�usuari hi ha 7 persones (46,7%) que no 

responen, fet força interessant a observar, precisament perquè són els líders 

institucionals els de poder d�implantació; 7 més que diuen que �si� que fan 

servir aquest pla (46,7%) Per altra banda en referència al pla de cures de 

solució de problemes de l�usuari hi ha 9 persones que diuen que és el que fan 

servir (60 %), xifra important que no fa favor a la professió, amb el mateix 

argument que el comentari anterior. També s’aprofita per saber en aquest 
col·lectiu si promou algun tipus de model, perquè les infermeres es facin 
servir (Q4 p12) només responen dues persones: “De moment no tenim ni 

protocols” ; “Sí, model metodològic”. Quan es pregunta quin, (Q4 p13) 
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responen: “Patrons funcionals de Marjory Gordon”; “Virginia Henderson”; “El 

que hem elaborat pels nostres quiròfans” ; “ Segons protocols”.  

Les infermeres docents (Q5 p9): en aquest cas el pla de cures en principi és un 

model indirecte de formació dirigit a l�assistència, per això la pregunta va 

dirigida a saber en quin pla de cures es treballa en el seu centre: (Q5, p9): 

encara hi ha persones que diuen que en el seu centre no treballen amb cap pla 

d�atenció d�infermeria, però en general fan servir el model de cures Virgínia 

Henderson. Procés d�atenció d�infermeria i diagnòstics NANDA, Trajectories 

clíniques i Marc conceptual Caring. (Watson). També s’aprofita per saber en 
les infermeres docents si promouen algun tipus de model en les seves 
alumnes, (Q5 p10): hi ha 40 persones que diuen que �sí� i 4 persones que 

responen que �no�. Quin en qüestió, diuen (Q5 p11): que volen que l�alumne 

conegui diferents models com a diferents possibilitats d�atenció al pacient, com 

són Orem, Henderson, Leimuges, Pepleav i Newman i el Filosòfic: Caring 

Watson� 

8) Aprofundint en la identitat professional, es pregunta a les infermeres 
quirúrgiques sobre el temps que dediquen en la seva feina setmanal als 
rols propis: rol col·laborador, rol autònom:  
Les infermeres quirúrgiques: (Q2 p11) el resultat de quant temps dediquen al 

rol cador és: (F 21) 

                  Quant temps dedica al rol col·laborador?
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                                 Figura 21 

Hi ha 11 persones que no responen, de les 75 persones restants és molt 

interessant veure en un moment que es busca una simetria entre el rol 
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col·laborador i l'autònom que hi hagi 16 persones que encara dediquen al rol 

col·laborador un 100%, 12 persones un 90%, 10 persones un 80%, 9 persones 

un 70%, i 19 persones un 50%  les quals sembla que sí, han trobat aquesta 

simetria, que cal dir que ha de ser dinàmica.  

En la mateixa línia a se�ls pregunta en la seva feina quant temps dedica al rol 

autònom: (F 22) 

            Quant temps dedica al rol autònom?
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                                 Figura 22     

Hi ha 17 persones que no responen, de les 69 persones restants és molt 

interessant veure en un moment que es busca una simetria entre el rol 

col·laborador i l'autònom que hi hagi 14 persones que sols dediquen al rol 

autònom un 10%, 20 persones un 20%, i 20 persones un 50% les quals sembla 

que sí, han trobat aquesta simetria, que cal dir que ha de ser dinàmica.  

             Quant temps dedica al rol col·laborador?
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                                   Figura 23 
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En la figura 23 on s�ha fet servir el gràfic de dispersió amb gira-sol191 és 

interessant la disposició dels dos rols (autònom i col·laborador usant el 

percentatge com escala de valor) situats en cada una de les coordenades de 

les persones enquestades, en el qual es pot veure, que en opinió de moltes 

professionals, es troben fent un 50% de rol col·laborador i un 50% de rol 

autònom i en altres casos (i seguint una línia diagonal imaginaria) es pot 

constatar que en casos en els quals  es treballa amb molt rol col·laborador i es 

fa molt menys rol autònom, i a la inversa, en el que sols hi ha uns quatre casos 

(que es troben el quadrant superior dret) que la seva lectura és que treballen el  

practicament el 100% de forma autònoma i el 100% de forma col·laborador, en 

respondre els mateixos casos, i no altres, cal pensar que no han entès la 

pregunta ja que és impossible treballar al 100% de rol col·laborador i autònom a 

la vegada.  

9) En la mateixa línia es vol saber de les infermeres quirúrgiques quan 
temps dediquen a l’atenció  a l’usuari de forma holística i quant temps ho 
fan de forma tecnològica, biològica. (Q2 p12): l�objectiu és saber fins quin 

punt fan servir un model holístic o priva més en la seva feina l�activitat 

tecnològica, biològica: 

Les infermeres quirúrgiques: (Q2 p12) en un moment que des de fa molts anys 

es promou l�atenció integral a l�usuari és molt indicatiu que encara hi hagi un 

69,8% d�infermeres que facin més feina tecnològica o biològica que holística, 

17 persones (19,8%) que dediquen �molt� a l�atenció a l�usuari de forma 

tecnològica o biològica,  i que hi ha 43 persones (50%) que dediquen en �gran 

part� de l�atenció a l�usuari en forma tecnològica o biològica. Val a dir, amb 

satisfacció, que hi ha 17 persones (19,8%) que dediquen �gran part� de 

l�atenció a l�usuari en forma holística, i hi ha 34 persones (39,5%) que ho fan en 

�petita part�.  

Aprofundint en la situació per saber quina relació hi ha entre les persones 
que diuen que treballen amb el pla de compensació de necessitats de 
l’usuari (Q2 p9 primera part) i el temps que dediquen a l’atenció de l’usuari 
de forma holística (Q2 p12 primera part), i les seves respostes han estat les 

següents (F 24 ):  
 
                                            
191 En el qual cada ratlla indica una persona. 
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Recompte  
En la seva feina setmanal, quant temps dedica a 

l�atenció de l�usuari de forma holistica 
 

 1Molt 2 Gran part 3 Petita part 4Gens 

Total

 

Treballa amb el pla de cures  de      0 

compensació de les                          1 

necessitats de l�usuari             

1 2 

7 

5 

24 

1 

 

4 

5 

3 

4 

10 

17 

8 

7 

19 

34 

4 

2 

 

6 

28 

20 

38 

86 
Figura 24 

Anàlisi dels valors perduts, els més interessants: hi ha 12 persones (1,3,8, que 

han respost �molt�, �gran part�; �petita part� respectivament) que declaren 

dedicar més o menys temps a l�atenció holística i que no responen a la 

pregunta sobre el pla de cures de compensació de necessitats. Per altra banda 

hi ha 4 persones que opinen que no dediquen �gens� de temps a l�atenció de 

l�usuari de forma holística, per coherència el fet de deixar la resposta en blanc 

la interpreto  com a �no�. 

Hi ha 5 persones que diuen treballar amb el pla de cures de compensació i que 

no responen al temps que dediquen a l�atenció holística.  

En aquest cas, cal suposar que la pregunta no s�ha entès, perquè es troben, 

com a respostes més  interessants: 11 persones que diuen no aplicar el pla de 

compensació de necessitats, però dediquen temps a l�atenció holística (4 

persones �gran part del temps�; i 7 persones �una petita part de temps�), altra 

possibilitat de la resposta podria ser que aquestes persones apliquin el pla per 

actitud pròpia, però que pensin que el model no està institucionalitzat en el 

centre. 

Anàlisi de respostes vàlides, més interessants: 33 persones que diuen que 

apliquen el pla de compensació de necessitats i per tant dediquen temps a 

l�atenció holistica (4�molt� ; �10 �gran part�, 19 �petita part�).  

10) En un mateix criteri de coneixement del tipus de l’atenció donada i per 
tant del model que es fa servir, ara es vol saber si promouen o fan servir 
la taxonomia (NANDA) (North American Nursing Diagnosis Association) 
com a eina d�infermeria amb una certa innovació: 

Les infermeres quirúrgiques (Q2, p13):  és evident que la seva implantació o no 

és del tot estesa, o no és del tot útil, o hi ha una certa resistència a la seva 

utilització entre altres consideracions possibles, perquè responen 33 persones 
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(38,4%) que �no�, 16 persones (18,6%) que �sí�, 12 persones (14%) �a 

vegades�, i no responen 25 persones (28,1%).  

Les gestores/tors de recursos humans:  (Q4 p14): també se’ls pregunta si les 
seves infermeres fan servir aquesta taxonomia:  és interessant constatar 

que de 12 persones que responen 8 (53,3%) opinen que �no�, recordem que 

són les persones amb poder d�implantació d�innovacions en l�equip, tot i que no 

estiguin en la primera línia assistencial i precisament per això. Afinant es vol 
saber si promouen  la taxonomia NANDA, perquè ho fan (Q4 p15): en 

general opinen que és per unificar i tenir un lèxic comú sobre els criteris 

diagnòstics. 

Les infermeres docents: també se’ls pregunta si les seves alumnes fan 
servir la taxonomia (Q5 nº12): és força interessant veure que entre els 

professionals que, en un principi, ha de ser el capdavanter: que hi ha 34 

infermeres docents (72,3%) que fan servir la taxonomia diagnòstica NANDA, 3 

persones (6,4%) que diuen que �no� la fan servir, i �en certes situacions� hi ha 7 

(14,9%) que la fan servir. També se’ls pregunta que sí, promouen la 
taxonomia diagnòstica de la NANDA, perquè ho fan, (Q5 nº13) l�opinió 

general és per què permet, amb un mateix lèxic, unificar, ordenar i planificar les 

cures d´infermeria. 

11) Avançant en la temàtica ara se’ls pregunta al quatre col·lectiu si 
coneixen  el procés perioperatiu, com a base fonamental del treball de la 
infermera quirúrgica: 
Les infermeres quirúrgiques (Q2 p14): responen de forma significativa 68 

persones (79,1) que �sí�, 11 persones (12,8%) que �no 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p16): és força preocupant que el 

col·lectiu que el coneix menys (les gestores) és aquell que podria fer més, per 

la seva divulgació o implantació, per ser aquest el que té l�autoritat i el poder de 

decisió: sols responen 10 persones, de les quals, sols 3 (20 %) el �coneixen 

molt� i 6 persones (20%) el �coneixen bastant�. 

Les infermeres docents (Q5 p14): hi ha 14 persones (29,8%) i 10 persones 

(21,3%) que el �coneixen bastant i molt�, respectivament i 5 persones (10,6%) 

el �coneixen força�. 

Els metges/ses (Q3 p10): és molt interessant que dels 31 enquestats 

metges/ses n�hi ha 21 que coneixen el que per les infermeres quirúrgiques és 
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com model el procés perioperatiu, dels quals 9 persones (29%) el�coneixen 

força�, 3 persones (9,7%) �bastant� i 2 persones (6,5%) el coneixen �molt�, és 

molt important per ser un model d�infermeria no corrent en el nostre país. 

12) En el mateix sentit ara se’ls pregunta pel desenvolupament d’aquest 
procés i per tant si en el seu hospital es fa algun tipus de visita 
preoperatòria i visita postoperatoria: com a base per l�atenció perioperativa 

les dades són aquestes:(F 25) 

Visita preoperatòria Mai 
A 

vegades

Moltes 

vegades 
Sempre

No 

responen 
Total 

Les infermeres quirúrgiques 

(Q2 p15): 
68 

(79,1%) 
6 (7%) 3 (3,5%) 

5 
(5,8%) 

4 (4,7%) 
86 

(100%) 

Les gestores/tors de 

recursos humans (Q4 p17): 

5 

(33,3%) 
3 (20%) ------ 3 (20%)

4 

(26,7%) 
15(!00%)

Visita postoperatoria  

Les infermeres quirúrgiques 

(Q2 p15 
63 (73%)

17 
(19,8%) 

3 (3,5%) ----- 3 (3,5%) 
86 

(100%) 

Les gestores/tors de 

recursos humans (Q4 p17) 
4 

(26,7%) 

5 

(33,3%) 
1 (6,7%) 2 (13%) 3 (20%) 

15 

(100%) 

Figura 25 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p15): és indicatiu veure que 68 persones 

(79,1%) diuen que no fan �mai� cap tipus de visita preoperatòria, i 63 persones 
(73%) diuen que no fan �mai� cap tipus de visita postoperatoria, i 17 persones 

(19,8%) �a vegades� fan visita postoperatoria, com a resultats més interessants. 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p17): de les 11 persones que 

responen, hi ha 5 persones (33,3%) que diuen que �mai� en el seu hospital fan 

una visita preoperatòria i en referència a la visita postoperatoria, responen 

indicativament 5 persones (33,3%) que �algunes vegades� en el seu hospital la 

fan, de 12 persones que responen. També és interessant constatar que hi ha 3 

persones (20%) que �fan sempre� la visita preoperatòria i 2 persones 13%) que 

també� fan sempre� la visita postoperatoria. 

Les infermeres docents (Q5 p15): és molt interessant veure que en les dues 

qüestions (de si en el seu hospital es fa visita pre o postoperatoria) : que hi ha 

25 persones (53,2%) i 28 persones (59,6%%) que no responen i la resta és poc 

indicativa, la pregunta seria, no responen, perquè no es promociona que es 

vagi a valorar el pacient abans d�operar i avaluar la pròpia feina després, és 
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que no es fa docència sobre aquest tema? És per ignorància? o es pensa que 

l�escola no té a veure amb el que es fa en aquesta part de l�atenció de l�usuari 

en l�hospital?.    

Els metges/ses : (Q3 p11) és molt interessant veure que els metges/ses opinen 

que les infermeres no fan un seguiment del procés quirúrgic fora de l�àrea 

quirúrgica, perquè quan se�ls pregunta  sí, saben si les infermeres del seu 

hospital fan visita preoperatòria: queda molt palès que dels 29 enquestats que 

han respost, 19 diuen que �mai� (un 61,3 %) i 9 �a vegades�. També en aquest 

sentit i per completar el cicle es pregunta en aquest mateix col·lectiu si saben si 

les infermeres de l'hospital on treballen, fan visita postoperatoria. dels 26 

enquestats que  han respost, 16 diuen que �mai� (un 51,6 %) i �a vegades� 8 

persones (25,8 

13) Avançant en la informació que es vol obtenir, es vol saber quin tipus 
de registre professional fan les infermeres quirúrgiques com a document 
demostratiu de la seva funció: preoperatori, transoperatori, postoperatori: 
les dades més remarcables són aquestes: (F26)  

 
Fan Registre 

preoperatori 
Fan Registre 

transoperatori 

Fan Registre 

postoperatori 

Total 

amb el 

resta (no) 

43 (50%) 73 (84,9%) 43 (50%) 
 

Les infermeres quirúrgiques 

(Q2 p16) 
No responen 

31 (36%) 

No responen 

9 (10,5%) 

No responen 

30 (34,9%) 

86 

(100%) 

7 (46,7%). 12 (80%) 
Les gestores/tos/tos/tos de 

recursos humans (Q4 p18): 
No responen 

5 (33,3%) 

15 (100%), No responen 

3 (20%) 

15 

(100%) 

19 (40,4%)  19 (40,4%), 20 (42,6%)  
Les infermeres docents (Q2 

p16): 
No responen 

27 (57,4%) 
No responen 

28 (59,6%) 
No responen 

27 (57,4%) 

47 (100%) 

15 (48,4%) 22 (71%) 20 (64,5%) 

Els metges/ses (Q3 p12) No responen 

7 (22,6%) 

No responen 

4 (12,9%) 

No responen 

5 (16,1%) 

 

31 (100%) 

 

   Figura 26 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p16): tot i que 43 persones (50%) responen 

que fan registre preoperatori, cal senyalar que hi ha 31 persones (36%) que no 
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responen. No és el cas en el registre transoperatori en què és forca unànime la 

resposta, hi ha 73 persones (84,9) que el fan, per altra banda cosa bastant 

corrent en la sanitat pública. Finalment en el cas del registre postoperatori 

també és evident que encara que hi ha 43 persones (50%) que diuen que el 

fan, hi ha també 30 persones que no responen 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p18): és interessant constatar, en 

opinió unànime, com era d�esperar en la sanitat pública, que amb seguretat es 

fa, que les infermeres quirúrgiques del seu centre fan el registre 

transoperatori, les 15 persones així ho diuen (100%), això disminueix quan es 

refereix si fan el registre postoperatori, en què 12 (80%) persones opinen que 

�si�. Per últim encara disminueix encara més quan parlem del registre 

preoperatori, sols hi ha 7 persones que responen que �si� (46,7%).   

Les infermeres docents (Q2 p16): es pregunta en aquest col·lectiu si sap si 
les infermeres quirúrgiques del seu hospital, quin tipus de registre fan:  

tot i que hi ha més d�un cinquanta per cent de persones que no responen192, les 

que ho fan diuen que �sí� 19 persones (40,4%) que fan el registre preoperatori, 

19 persones (40,4%) que fan el registre transoperatori, i 20 persones (42,6%) 

que fan el registre postoperatori 

Els metges/ses (Q3 p12): també des d’un punt de vista se’ls pregunta la 
mateixa qüestió anterior: dels 24 que han respost a la pregunta, 15 persones 

(48,4%) han respost que �si� que les infermeres quirúrgiques del seu hospital 

fan registre preoperatori, és de suposar que s�estan referint al registre 

preoperatori previ a la intervenció quirúrgica i per tant dintre de l�àrea 

quirúrgica, sinó, no és coherent amb les anteriors respostes. També en aquesta 

línia se�ls qüestiona si saben si les infermeres quirúrgiques del seu hospital fan 

registre transoperatori, que seria el document confirmant de la seva actuació 

d�atenció d�infermeria en l�acte quirúrgic, era quasi evident que la resposta aquí 

seria afirmativa, un 71%, unes 22 persones de les 27 que responen, per què en 

els centres sanitaris públics és un document corrent, altra cosa seria veure de 

quin tipus és, això quedarà desvetllat en el qüestionari de les infermeres193. Per 

últim se�ls qüestiona si saben si les infermeres quirúrgiques del seu hospital fan 
                                            
192 La no resposta és possible que sigui deguda a què encara que la infermera docent tingui un o més d’un 
hospital de referència, no el consideri com a propi, situació que fa palès una certa desvinculació Escola i 
Hospital, amb el consegüent desaprofitament de correcció i millora formativa. 
193 Per altra banda no és tant clar l’existència d’aquest document en  els centres privats. 
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registre postoperatori, que seria el document confirmant de la seva actuació 

d�atenció d�infermeria postquirúrgica: dels 24 que han respost a la pregunta, 20 

persones (64,5%) han respost que �sí� que les infermeres quirúrgiques del seu 

hospital fan registre postoperatori, és de suposar que s�estan referint al registre 

postoperatori immediatament  a la intervenció quirúrgica (Sala de Recuperació) 

i per tant dintre de l�àrea quirúrgica, si no, no és coherent amb les respostes 

anteriors. 
14) Es fa més èmfasi en aquest tema preguntant quin tipus de registre 
transoperatori fan les infermeres quirúrgiques en el seu centre, donant-les-

hi sis opcions (algunes pensades com infermeria professional i altres, com a 

infermera sense una identitat definida): és un registre d�infermeria quirúrgica 

específica, segueix la història d�infermeria en servei, és un full de recompte, és 

un full de costos, és totes aquestes coses i no és cap d�aquestes coses. Les 

dades  més interessants són: (F 27) 

El registre 

transoperatori és: 

Un registre 

específic 

Segueix la 

història 

d�infermeria en 

servei 

És un full 

de 

recompte 

És un full 

de 

despeses 

Total amb 

el resta 

(no) 

47 
 (54,7%) 

17 

 (19,8%) 

32 

(37,25%) 

20  

(23,3%) Les infermeres 

quirúrgiques (Q2 

p17 
No 

responen 

29 (33,7%) 

No 
responen 
44 (51,2%) 

No 

responen 

41 (47,7%)

No 
responen 
43 (50%) 

86 

(100%) 

10 (66,7%) 5 (33,3%) 6 (40%) ----- 

Les gestores/tors 

de recursos 

humans (Q4 p19) 

No 

responen 

4 (26,7%) 

No  

responen 

7 (46,7%) 

No 

responen 

7 (46,7%) 

No 

responen 

10 

(66,7%) 

15 

(100%) 

       Figura 27 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p17): és molt evident que 47 persones (54,7%) 

diuen que el registre transoperatori és específic per tant no està lligat a la 

història general d�infermeria general, això dóna la impressió  que és un procés  

paral·lel a l�atenció general de la infermera, situació dolenta per la seva 

desvinculació del pla de cures general. Per altra banda i corroborant amb el 

que ja he dit, 44 persones (51,2%) no responen quan se�ls pregunta si aquest 
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registre segueix la infermeria en servei, i sols 17 persones (19,8%) diuen que 

�sí�. També se�ls pregunta si consideren que és un full de recompte hi ha 41 

persones que no responen i de les que ho fan 32 persones (37,2%) diuen que 

�sí�. Per últim quan se�ls pregunto si és un full de despeses, tampoc responen 

43 persones (50%), mentre que el �si� 20 persones (23,3%)  i el �no� se�l 

reparteixen el resta de persones. També se�ls pregunta si aquest registre és 

totes les coses dites abans o no és totes les coses dites abans però com no 

responen moltes persones (59 (68,6%) i 64 (74,4%) es desestima per no ser 

interessant veure. 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p19): a la pregunta de si aquest 

registre és un seguiment d�infermeria quirúrgica específica i per tant no hi ha 

cap unió, malauradament, amb la historia d�infermeria en general, responen 10 

persones que diuen que �sí� (66, 7%). Per acabar de completar aquesta sospita 

se�ls pregunta si aquest registre segueix la història d�infermeria en servei i 7 

persones (46,7%) no responen, i sols 5 persones (33,3%) opinen que �si�. 

També se�ls pregunta si és un full de recompte: 6 persones opinen que �si� 

(40%). Se�ls pregunta si és un full de despeses194 hi ha 10 persones que no 

responen (66,7%). També se�ls pregunta si aquest registre és totes aquestes 

coses i 10 persones un (66,7%) no responen. En sentit contrari se�ls pregunta 

si no és cap d�aquestes coses i no és significativa la seva resposta al no fer-ho 

13 persones (86, 7%) de les 15 persones. 

Les infermeres docents (Q5 p17): un gran nombre de persones no responen el 

que fa que les dades no siguin significatives, però això no treu  que jo pregunti, 

com és que una docent no sàpiga o no vulgui respondre sobre aquest tema que 

és prou important i que ben segur repercutirà en la professionalitat de les seves 

alumnes?. Crec que també aquí es podria aplicar el peu de pàgina 

corresponent a les infermeres docents de la pregunta 13. 

15) Per intentar saber més dades sobre la seva situació professional, ara 
se’ls ha preguntat als tres col·lectius d’infermeria si han participat en 
projectes de recerca mèdica o/i en recerca d’infermeria: les dades més 

interessants: (F 28) 

 

                                            
194 Molt comú en els centres privats. 
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   Han participat en 

projectes de recerca 

mèdica 

Han participat en projectes 

de recerca d�infermeria 

Total amb el 

resta (no)   

25 (29,1%) 29 (33,7%) 
Les infermeres 

quirúrgiques (Q2 p17): No responen 

22 (25,6%) 

No responen 

14 (16,3%) 

86 (100%) 

5 (33,3%) 9 (60%) Les gestores/tors de 

recursos humans (Q4 

p20) 
No responen 

7 (46,4%) 

No responen 

2 (13,3%) 

15 (100%) 

6 (12,8%) 35 (74,5%) 
Les infermeres docents 

(Q5 p18) 
No responen 

32 (68,1%) 

No responen 

6 (12,8%) 

47 (100%) 

Figura 28 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p17): queda molt palès que la cooperació 

entre col·lectius, que podria ser un indicatiu de treball multidisciplinar existeix 

molt poc, o no s�és conscient que s�està fent, perquè quan es pregunta si han 

participat: en projectes de recerca mèdica sols 25 persones (29,1%) diuen que 

�sí�, i se�ls pregunta en quants i hi ha 75 persones (87,2%) que no responen 

per tant la resta és molt poc interessant. En la mateixa línia se�ls pregunta si 

han participat en projectes de recerca d�infermeria, només 29 persones (33,7%) 

responen que �sí�, també en aquest cas se�ls pregunta quants, hi ha 70 

persones (81,4%) que no responen, només hi ha 4 persones (4,7%) que han 

participat en un projecte, 5 persones (5,8%) en dues, 4 persones (4,7%) ha 

participat en tres projectes, i una persona en quatre projectes. 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p20): hi ha 5 persones que han 

participat en projectes de recerca mèdica (33,3%) i 7 persones (46,7%) no 

responen. Quan se�ls pregunta quantes vegades han participat en projectes de 

recerca mèdica sols hi ha una persona (6,7%) que respongui dues vegades, 

això em fa suposar que la resta ha participat una vegada o no respon. Per altra 

banda hi ha 9 persones (60%) que han participat en projectes de recerca 

d�infermeria. Quan se�ls pregunta quantes vegades han participat en projectes 

d�infermeria, 9 persones (60%)  no responen, quatre persones (26,7%)  diuen 

que 2 vegades, una persona (6,7%) diu que 4 vegades i  una persona (6,7%) 

diu que 1 vegada 
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Les infermeres docents (Q5 p18): tot i que hi ha moltes persones que no 

responen quan se�ls pregunta si han participat en recerques mèdiques, hi ha 6 

persones (12,8%) que diuen que �sí� que ho han fet, i  tot i ser poc, aquesta 

dada, això és una innovació dintre de la  infermeria i la medicina com a 

cooperació en el treball multidisplinar. Quan se�ls pregunta quantes vegades hi 

han participat 42 persones no responen (89,4%), una persona diu que una 

vegada, tres persones diuen tres vegades, i una persona diu quatre vegades. 

La dada és molt millor quan es parla de col·laboració en recerca d�infermeria, 

35 persones (74,5%) diuen que �sí� i això també és un pas endavant en la 

professió. Quan se�ls pregunta quantes vegades hi han participat, tot i que no 

responen 24 persones (51,1%), hi ha per exemple 11 persones (23,4%) que 

han participat en projectes de recerca d�infermeria, dues vegades. 

 

• D’estrés 
16) Dintre del context de preguntes sobre dades socio laborals 
professionals, personals, interessa saber el nivell d’estrès que tenen els 
tres col·lectius d’infermeres: les dades més interessants estan: (F 28) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p19): es comença preguntant  si coneixen la 

síndrome de �Burn out� (cremament) la seva resposta és bastant unànime hi ha 

71 persones (82,6%) que diuen que �sí�. A la pregunta del per què la 
coneixen (Q2 p20): és  interessant veure, que hi ha 43 persones (50%) que la 

coneixen, perquè tenen companys que la pateixen, 44 persones (51,25%) que 

la coneixen, perquè també la poden patir i 54 persones (62,8%) perquè han 

llegit sobre aquesta síndrome. En les tres respostes tenim més de cinquanta 

per cent de les persones 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p21): si coneixen la síndrome de 

�Burn out� la resposta és quasi unànime 14 persones diuen que �sí� (93,3%). 

També se’ls pregunta perquè la coneixen (Q4 p22) com a dades més 

significatives responen: 7 persones (46,7%) que diuen que tenen companys 

que la pateixen. Hi ha 7 persones (46,7%) que opinen que també poden patir-

la, i per últim 13 persones (86,7%) opinen que la coneixen, perquè han llegit 

sobre el tema 195. 

                                            
195 I per altra banda és una resposta sense tant compromis personal. 
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Les infermeres docents (Q5 p19): 45 persones (95,7%) responen que �sí�. Per 
què la coneixen (Q5 p20): és interessant que hi hagi 20 persones (42,6%) que 

coneixen la síndrome, per què altres companys la pateixen. Quan se�ls 

pregunta perquè elles també la poden patir hi ha quasi la meitat de persones 

que no responen, 23 (48,9%), i 18 (38,3%) que diuen que �sí�; i per última si 

que responen de forma quasi unànime quan diuen que 42 persones (89, 4%) 

han llegit sobre el tema. (F 29) 

Coneix la síndrome 

de �Burn out� 
Sí 

Perquè tinc 

companys que 

el pateixen 

Perquè jo 

també el puc 

patir 

He llegit 

sobre aquesta 

síndrome 

 
Total amb 

el resta 

(no)   

71 (86,6) 43 (50%) 44 (51,25%) 54 (62,8%) 
Les infermeres 

quirúrgiques (Q2 

p19) 

No 

responen 

3 (3,5%) 

No responen 

39 (45,3%) 

No responen

38 (44,2%) 

No responen 

29 (33,7%) 

86 (100%)

14 
(93,3%). 

7 (46,7%) 7 (46,7%) 13  (86,7%) 
Les gestores/tors de 

recursos humans 

(Q4 p21): 
No 

responen 

1 (6,7%) 

No responen 

6 (40%) 

No responen

7 (46,/%) 

No responen 

1 (6,7%) 

15 (100%)

45 
(95,7%) 

20 (42,6%) 18 (38,3%) 42 (89, 4%) 
Les infermeres 

docents (Q5 p19) 
No 

responen 

1 (2,1%) 

No responen 

20 (42,6%) 

No responen

23 (48,9%) 

No responen 

4 (8,5%) 

47 (100%)

   Figura 29 
17) Seguint en la mateixa línia, es vol saber si tenen estrès físic: se'ls 

pregunta si en la feina tenen mals de cap, mals d�esquena, varices i 

esgotament físic, es pot constatar que aquest tipus d�estrès, segons les seves 

respostes, va directament proporcionat que el professional faci una labor 

assistencial, gestora i per últim docent, en un inici això s�ha de considerar dintre 

dels estàndards de normalitat, perquè l�esforç i el risc físic són superiors en uns 

llocs més que d�altres. Les dades més interessants: (F 30) 
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Estrès físic Mals de cap Mals d�esquena Varices Esgotament físic Total 

 Si No Si No Si No Si No  

32 
(37,2%) 

35 
(40,7%) 

52 
(60,5%)

22 

(25,6%)

40 
(46%) 

29 

(33,7) 

43  
(50%) 

23 

(26,7%) 

Les 

infermeres 

quirúrgiques 

(Q2 p21) 
No responen 

19 (22,1%) 
No responen 

12 (14%) 

No responen 

17 (19,8%) 
No responen 

20 (23,3%) 

86 

(100%)

10 
(66,7%) 

2 

(13,3% 

7 
(46,7%)

4 

(26,7%)

5 

(33,3%)

4 

(26,7%)

9 
 (60%) 

3  

(20%) 

Les 

gestores/tors 

de recursos 

humans (Q4 

p23) 

No responen 

3 (20%) 

No responen 

4 (26,7%) 

No responen 

6 (40%) 

No responen 

3 (20%) 

15 

(100%)

14 

(29,8%) 

23 
(48,)) 

11 

(23,4%9

23 
(48,9) 

9 

(19,1%)

22 
(46,8%

10 

(21,33%) 

24 
(51,1%) 

Les 

infermeres 

docents (Q5 

p21): 
No responen 

19 (21,3%) 
No responen 

13 (27,7%) 
No responen 

16 (34%) 

No responen 

13 (27,7%) 

47 

(100%)

Figura 30 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p21):  les dades són prou significatives del seu 

estrès físic perquè hi ha 32 persones (37,2%) que diuen que �si� que en la feina 

tenen mals de cap i, per altra banda, hi ha 35 persones (40,7%) que diuen que  

en la feina �no� tenen mals de cap. 52 persones (60,5%) que diuen que tenen 

mals d�esquena. 40 persones (46%) tenen varices, i 43 persones (50%)  tenen 

esgotament físic.  

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p23): és força interessant veure que 

responen 10 persones (66,7%) que tenen en la feina, mals de cap. 7 persones 

(46, 7%) que en la feina tenen mals d�esquena i que 5 persones (33,3%) tenen 

varices i en últim cas 9 persones (60%) tenen esgotament físic 

Les infermeres docents (Q5 p21): és de destacar que hi ha més persones, en 

general, que en la feina no tenen mals de cap, ni mals d�esquena, ni varices, ni 

tampoc esgotament físic, per tant en un inici ens hem de congratular que en les 

docents la feina no els repercuteix físicament196 de forma excessiva. 

                                            
196 Però també hi pot haver altres lectures, com són el que normalment aquest col·lectiu no treballa tot el 
dia dempeus, o que encara que  pateixin d’algunes d’aquestes coses no sigui políticament correcte dir-ho, 
o que no és el treball dur que es fa diariament en una àrea quirúrgica ni en una unitat,  i en canvi potser és 
més gratificant i més reconegut. 
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18) Ara dintre de la mateixa línia es vol saber sobre el seu estrès 
psicològic, preguntant si en la feina tenen: apatia, descontent, ràbia, 

impotència. Les dades més interessants són: (F 31). 
Apatia Descontent Ràbia Impotència Estrés 

psicològic  Si No Si No Si No Si No 
Total 

12 

(14%) 
62 

(72,1%) 
38 

(44,2%)

40 
(46,5%)

21 

(24,4%)

53 
(61,6%)

44 
(51,2%) 

31 

(36%) 

Les 

infermeres 

quirúrgiques 

(Q2 p22): 
No responen 

12 (14%) 

No responen 

8 (9,3%) 
No responen 

12 (14%) 
No responen 

11 (12,8%) 

86 

(100%)

2 

(13,3%) 

10 
(66,7%) 

4 

(26,7%)

8 
(53,3%)

5 

(33,3%)

7 
(46,7%)

9 
(60%) 

3  

(20%) 

Les 

gestores/tors 

de recursos 

humans (Q4 

p24): 

No responen 

3 (20%) 
No responen 

3 (20%) 
No responen 

3 (20%) 
No responen 

3 (20%) 

15 

(100%)

2 

(4,3%) 

32 
(68,1%) 

6 

(12,8%)

29 
(61,7%)

4 

(8,5%) 

30 
(63,8%)

5 

(10,6%) 

29 
(61,7%) 

Les 

infermeres 

docents (Q5 

p22): 
No responen 

13 (27,7%) 

No responen 

12 (25,5%) 

No responen 

13 (27,7%) 

No responen 

13 (27,7%) 

47 

(100%)

Figura 31 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p22): tot i tenir estrés físic, a l�hora de saber si 

tenen �apatia�, 62 persones (72,1%) diuen que �no� i si  en la feina tenen 

�descontent�  40 persones (46,5%) diuen que �no�, però hi ha 38 persones 

(44,2%) que diuen que �sí�. També 53 persones (61,6%) diuen que �no� tenen 

�ràbia�, però de forma indicativa en canvi hi ha 44 persones (51,2%) se senten 

�impotents� en la feina.  

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p24): de les dotze persones que 

responen, 10 persones �no� tenen �apatia� (66,7%), 8 persones �no� tenen 

�descontent� (53,3%) i 7 persones �no� tenen �ràbia� (46,7%), en canvi 9 

persones �tenen impotència� (60%) i recordem que totes elles estan ocupant 

càrrecs de direcció, en menys o més estatus 

Les infermeres docents (Q5 p22): en aquest col·lectiu hi ha 32 persones 

(68,1%) que en la feina �no� tenen �apatia�, 29 persones (61,7%) en la feina 

�no� tenen �descontent�, 30 persones (63,8%) que en la feina no tenen �ràbia�, i 

29 persones (61,7%) diuen que en la feina �no� tenen �impotència�. Tot i que hi 

ha entre 12 i 13 persones (25,5%) i (27,7%) que no responen. Jo crec que s�ha 
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de fer la mateixa lectura que en la pregunta anterior així com el seu peu de 

pàgina corresponent, però amb el matis  psicològic 

En el mateix sentit també se’ls pregunta si en la feina tenen: tristesa, 

frustració i/o esgotament psicològic: en els tres col·lectius cal destacar que el 

resultat més indicatiu és l�esgotament psicològic, caldria preguntar-se degut a 

què: pel tipus de feina?, del sistema de treball? al context? o a què?, els  

resultats són més interessants: (F 32) 
 

Tristesa Frustració 
Esgotament 

psicològic 

 Si No Si No Si No 

Total 

20 

(23,3%) 

55 
(64%) 

29 

(33,7%)

48 
(55,8%)

37 
(43%) 

36 
(41,9%) Les infermeres 

quirúrgiques No responen 

11 (12,8%) 

No responen 

9 (10,5%) 

No responen 

13 (15,1%) 

86 

(100%)

3 

(20%) 
8 

(53,3%)
6 

(40%) 

9 
(60%) 

7 
(46,7%)

5 

(33,3%) Les gestores/tors de 

recursos humans: No responen 

4 (26,7%) 

No responen 

6 (40%) 

No responen 

3 (20%) 

15 

(100%)

 

4 

(8,5%) 

31 
(66%) 

3 (6,4%)
31 

(66%) 
13 

(27,7%)
26 

(55,3) Les infermeres 

docents No responen 

12 (25%) 

No responen 

13 (27,7%) 

No responen 

8 (17%) 

47 

(100%)

 

   Figura 32 

Les infermeres quirúrgiques: tot i que 55 persones (64%) en la feina �no� tenen 

�tristesa�, ni tampoc 48 persones (55,8%) tenen �frustració�, en canvi quan se�ls 

pregunta si tenen �esgotament psicològic� 37 persones (43%) opinen que �sí� i 

36 persones (41,9%) opinen que �no� 

Les gestores/tors de recursos humans: també és prou interessant veure que en 

la feina 8 persones �no� tenen �tristesa� (53,3%), ni tenen �frustració� 9 

persones (60%), però �si� 7 persones (46,7%) tenen �esgotament psicològic�. 

Les infermeres docents: també en majoria en la feina �no� tenen tristesa, ni 

frustració, i sols, com a dada interessant, 13 persones (27,7%) tenen  

�esgotament psicològic�, això fa que aquesta resposta s�acosti encara més als 

arguments que he exposat en el peu de pàgina anterior. 

19) Per últim i també en aquesta línia se’ls pregunta, si en relació a la seva 
feina: s�enduen els problemes a casa, desconfien de les novetats, o tenen la 
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sensació que va cap endarrere en la seva professió, les dades més 

interessants són: (F 33). 

S�enduen els 

problemes a casa 

Desconfien de 

les novetats, 

Tenen la sensació que 

va cap endarrere en la 

seva professió 

Total En relació a la 

seva feina 

Si No Si No Si No 
15 

(17,4%) 

62 
(72,1%)

6  

(7%) 

69 
(80,2%)

29 

(33,7%) 

54 
(62,8%) 

Les infermeres 

quirúrgiques (Q2 

p22): 
No responen 

9 (10,5%) 
No responen 

11 (12,8%) 
No responen 

3 (3,5%) 

 
86 

(100%)

1 

(6,7%)

13 
(86,7%)

5 

(33,3%) 

8 
(53,3%). 

Les gestores/tors 

de recursos 

humans (Q4 

p25): 

7 

(46,7%) 

8 
(53,3%) No responen 

1 (6,7%) 

No responen 

2 (13,3%) 

 
15 

(100%)

19 
(40,4%) 

21 
(44,7%)

----- 
39 

(83,3%)
1 

(2,1%) 

39 
(83,3%) 

Les infermeres 

docents (Q5 

p23): 
No responen 

7 (14,9%) 

No responen 

8 (17%) 
No responen 

7 (14,9%) 

47 

(100%)

   Figura 33 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p22): és molt interessant veure, i diu molt bé 

de la infermera (o en tot cas, s�hauria d'haver fet la pregunta de diferent 

manera)  que tot i que expliquen que hi ha una certa impotència, un cert 

esgotament físic i psicològic, en molta part  62 persones (72,1%) �no s�enduen 

els problemes a casa, 69 persones (80,2%) �no desconfien de les novetats, i 54 

persones (62,8%) �no tenen la sensació que van endarrere en la seva 

professió. 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p25): és interessant que 8 persones 

(53,3%) �no� s�enduen els problemes a casa, i 7 persones (46,7%) �si� que 

s�enduen els problemes a casa. 13 persones (86,7%) �no� desconfien de les 

novetats i tampoc tenen la sensació que van endarrere en la seva professió 8 

persones (33,3%). 

Les infermeres docents (Q5 p23): quant se�ls pregunta si s�enduen els 

problemes a casa 21 persones (44,7%) diuen que �no�, però 19 persones 

(40,4%) diuen que �sí�, per altra banda, de forma unànime, 39 persones 

(83,3%) �no� desconfien de les novetats, i en el mateix nombre no tenen la 

sensació que van endarrere de la seva professió. 
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Segons la resposta a aquesta pregunta sobre l�apartat �d�endur-se els 

problemes a casa�, ho fan més les gestores i les docents. 

20) Com indicador al seu possible estrès, per pressió en el tipus d’atenció 
que donen, es pregunta als quatre col·lectius, si el seu hospital es 
preocupa més: d’atendre més malalts que la qualitat de l’atenció 
d’aquests; de reutilitzar material d’un sol ús; de reduir despeses que fer 
un bon ús dels recursos existents; de tenir més cura dels edificis que dels 
treballadors; i/o  tenir més cura  dels objectes que dels treballadors. 
Dades més interessants (F 34). 

El seu hospital 

es preocupa 

més: 

D�atendre més malalts que la 

qualitat d�atenció d�aquests 

De reutilitzar material d�un sol 

ús 

De reduir despeses que fen un 

bon ús dels recursos existents 

Els metges/ses (Q3 p9) 

2 (6,5%) 

Els metges/ses (Q3 p9) 

11 (35,5%) 

Els metges/ses (Q3 p9) 

3 (9,7%) 

Les gestores/tors de recursos humans 

(Q4 p26)         5 (33,3%) 

Les gestores/tors de recursos humans 

(Q4 p26)       5 (33,3%) 

 

----- 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p24) 

1 (1,2%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p24) 

18 (20,9%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p24) 

12 (14%) 

Mai 

Les infermeres docents 

(Q5 p24)       2 (4,3%) 

Les infermeres docents (Q5 p24)        

18 (38,3%) 

Les infermeres docents (Q5 p24) 

4 (8,5%) 

Els metges/ses (Q3 p9) 

7 (22,6%) 
Els metges/ses (Q3 p9)    15 (48,4%) Els metges/ses (Q3 p9)    15 (48, 4%) 

Les gestores/tors de recursos 
humans (Q4 p26)      10 (66,7%) 

Les gestores/tors de recursos 
humans (Q4 p26)     7 (46,7%) 

Les gestores/tors de recursos humans 
(Q4 p26)     8 (53,3%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 
p24) 

26 (30,2%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 
p24) 38 (44,2%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p24) 
(33 (38,4%) 

De vegades 

 

Les infermeres docents (Q5 p24) 

11 (23, 4%) 

Les infermeres docents (Q5 p24) 

4 (8,5%) 
Les infermeres docents (Q5 p24) 

11 (23,4%) 

Els metges/ses (Q3 p9) 
18 (58,1%) 

Els metges/ses (Q3 p9) 

4 (12,9%) 

Els metges/ses (Q3 p9)                       10  

(48,4%) 

Les gestores/tors de recursos humans 

(Q4 p26)      4 (26,7%) 
Les gestores/tors de recursos humans 

(Q4 p26)          2 (13,3%) 

Les gestores/tors de recursos humans(Q4 

p26)             6 (40%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 
p24) 

42 (48%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 
p24) 

25 (29,1%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p24) 
30 (34,9%) 

Moltes Vegades 

 

Les infermeres docents (Q5 p24)       

10 (21,3%) 
Les infermeres docents (Q5 p24)        3 

(6,4%) 

Les infermeres docents (Q5 p24)      9 

(19,1%) 

Els metges/ses (Q3 p9) 

4 (12,9%) 

Els metges/ses (Q3 p9) 

1 (3,2%) 

Els metges/ses (Q3 p9) 

2 (6,5%) 

----- ----- 
Les gestores/tors de recursos humans       

(Q4 p26)               1 (6,7%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p24) 

15 (17,4%) 
Les infermeres quirúrgiques (Q2 p24) 

2 (2,3%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p24) 

2 (2,3%) 

Sempre 

Les infermeres docents (Q5 p24) 

2 (4,3%) 
----- 

Les infermeres docents     (Q5 p24) 

2 (4,3%) 

No responen 
Infermeres 

2 

(2,3%) 

Gestores 

1 

(6,7%) 

Docents 

22 

(46,8%) 

Infermeres 

3 

(3,5%) 

Gestores

1 

(6,7%) 

Docents 

22 

(46,8%) 

Infermeres 

5 

(5,8%) 

Metges 

1 

(3,2%) 

Docents 

21 

(44,7%) 

Total 
86 

(100%) 

15 

(100%) 

47 

(100%) 

86 

(100%) 

15 

(100%) 

47 

(100%) 

86 

(100%) 

31 

(100%) 

47 

(100%) 

   Figura 34 
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Els metges/ses (Q3 p9): cal indicar com a variable important que 18 persones 

(58,1%) opinen que �moltes vegades� el seu hospital es preocupa més 

d�atendre �més� malalts que de la qualitat de l�atenció que se�ls dóna, cal 

senyalar que 15 (48,4%) persones opinen que �de vegades� el seu hospital es 

preocupa de reutilitzar material d�un sol ús en front a 11 (35,5) que opinen que 

�mai�. En referència a aquesta segona pregunta, la primera opinió és 

percebuda per quasi un 50%, és d�un nivell important com per no deixar de 

reflexionar-hi, ja que ben segur repercutirà en la salut i la seguretat dels 

pacients. (F 35) 

                   Més de reutilitzar material d'un sol us?

Sempre
Moltes Vegades

De vegades
Mai

Fr
eq

üè
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ia

16

14
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8

6

4

2

0 1

4

15

11

 
                                        Figura 35 

Quant a reduir despeses, més que de fer un bon ús dels recursos existents: cal 

destacar que 15 persones (48,4%) opinen que �de vegades�, i 10 persones 

(48,4%) que �moltes vegades�, per tant 80,70% de persones opinen en menys 

o més mesura que el seu hospital es preocupa més de reduir despeses que fer 

un bon ús dels recursos existents 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p26): és interessant recordar que 

són els líders institucionals per tant la seva aportació potser molt significativa: 

10 persones (66,7%) opinen, de forma indicativa, que el seu hospital �de 

vegades� es preocupa més d�atendre �més� malalts que la qualitat d�atenció 

d�aquests i 4 persones (26,7%) diuen que �moltes vegades� el seu hospital es 

preocupa més d�atendre �més� malalts que la qualitat d�atenció d�aquests. Per 

altra banda quasi la meitat, 7 persones (46,7%) opinen, de forma interessant, 

que el seu hospital, �de vegades�, es preocupa �més� de reutilitzar material d�un 
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sol ús i per últim 8 persones (53,3%) opinen que, �de vegades�, el seu hospital 

es preocupa més de reduir despeses que de fer un bon ús dels recursos 

existents i 6 persones (40%) opinen que �moltes vegades� el seu hospital es 

preocupa més de reduir despeses que de fer un bon ús dels recursos existents 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p24): és interessant que 42 persones (48%) 

opinin que el seu hospital es preocupa � moltes vegades� d�atendre �més� 

malalts que de la qualitat d�atenció d�aquests, 15 persones (17,4%) opinen que 

�sempre� passa això, i 26 persones (30,2%) opinen que �de vegades� es dóna 

aquesta situació. (F 36)                              

               
Atendre més malalts que la qualitat d'aquests

Sempre
Moltes Vegades
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            Figura 36 
També en el cas de pregunta'ls si en el seu hospital es preocupen més de 

reutilitzar material d'un sol us hi ha 25 persones (29,1%) que opinen que 

�moltes vegades�, i 38 persones (44,2%) que opinen �de vegades�. (F 37) 
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Les respostes a les dues qüestions són importants i preocupants per deixar en 

evidència que aquesta opinió denuncia unes situacions reals i corrents en la 

sanitat de conseqüències greus per a la salut de l�usuari. 

Per últim, quan se�ls pregunta si en el seu hospital es preocupen més de reduir 

despeses que fer un bon ús dels recursos existents hi ha 30 persones (34,9%) 

que opinen �moltes vegades�, i 33 persones (38,4%) opinen que �de vegades�.  

Les infermeres docents (Q5 p24): en aquestes tres preguntes predomina la no 

resposta197 i sòls és interessant veure que 11 persones (23, 4%) pensen que 

�de vegades� el seu hospital es preocupa �més� d�atendre més malalts que de 

la qualitat d�atenció d�aquests i 10 persones (21,3%) pensen que això passa 

�moltes vegades�. En l�apartat de si en el seu hospital es preocupen més de 

reutilitzar material d�un sol ús, hi ha 18 persones (38,3%) que diuen que 

�mai�198 no passa això. I en l�última pregunta, sols hi ha 11 persones (23,4%) 

que opinin que el seu hospital es preocupa �de vegades� més reduir despeses 

que fer un bon ús dels recursos existents.   

En aquesta mateixa línia també  se’ls pregunta en la mateixa qüestió, en la 
seva opinió, si en el seu hospital es preocupen més de tenir cura dels 
edificis que dels treballadors; o si en el seu hospital es preocupen més de 
tenir cura dels objectes que dels treballadors. Dades més interessants (F 37 

i 38) 

Els metges/ses (Q3 p9): és important destacar que el 77,40% opinen que en 

menys o més mesura que es té més cura dels edificis que dels treballadors, ja 

que 13 persones (41,9%) opinen que el seu hospital es preocupa �de vegades� 

de tenir més cura dels edificis que dels treballadors i 11 persones (35,5%) 

diuen que �moltes vegades�. I  també cal destacar que el 77, 4% opinen que en 

menys o més mesura que l�hospital es preocupa més de tenir cura dels 

objectes que dels treballadors, ja que 12 persones (38.7%) opinen que �de 

vegades� el seu hospital es preocupa �més� de tenir cura dels objectes que dels 

treballadors i 12 persones (38, 7, %) opinen que �moltes vegades�. 

Les gestores/tors de recursos humans (Q2 p24): també en aquest cas els 

enquestats opinen de forma indicativa, perquè 7 persones (46,7%) diuen que 
                                            
197 És curiòs la seva no resposta, potser degut a que els seus hospitals de referència, no els identifiquen 
com a seus... 
198 És contraposada aquesta opinió amb el que diuen al cas les infermeres quirúrgiques, potser un 
indicatiu més de la seva llunyania de la realitat, entre altres coses. 



 317

�de vegades� el seu hospital es preocupa mes de tenir cura dels edificis que 

dels treballadors i 4 persones (26,7%) opinen que �moltes vegades� passa això 

i 6 persones (40%) opinen que el seu hospital es preocupa �de vegades� més 

de tenir cura dels objectes que dels treballadors i 4 persones (26,7%) diuen que 

�moltes vegades� passa això 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p24): també és fa palès en aquest col·lectiu en 

què 32 persones (37,2%) opinen que �de vegades� el seu hospital es preocupa 

més de tenir cura dels edificis que dels seus treballadors, i 20 persones 

(23,3%) opinen que �moltes vegades�, i no s�ha d�oblidar que hi ha 17 persones 

(19�8%) que opinen que �sempre� el seu hospital es preocupa més de tenir cura 

dels edificis que dels treballadors. Per altra banda es reflexe el sentir, en 

aquesta resposta, en què hi ha 34 persones (39,5%) que opinen que �de 

vegades� el seu hospital es preocupa mes de tenir cura dels objectes que dels 

treballadors, i 23 persones (26,7%) opinen que això passa �moltes vegades�. (F 

38)      

            Cura dels objectes que dels treballadors
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                              Figura 38 

Les infermeres docents (Q5 p24): en aquestes qüestions, com en casos 

similars, no han respost moltes persones, però aquelles que ho fan, és 

interessant veure que 15 persones (31,9%) diuen que el seu hospital es 

preocupa �de vegades� més de tenir cura dels edificis que dels treballadors, i 
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11 persones (23,4%) han respost que en el seu hospital �de vegades� tenen 

més cura dels objectes que dels treballadors.199 (F 39) 
El seu 

hospital es 

preocupa mes 

De tenir cura dels edificis que dels 

treballadors 
Dels objectes que dels treballadors 

Els metges/ses (Q3 p9)          2 (6,5%) Els metges/ses (Q3 p9)                 2 

(6,5%) 

Les gestores/tors de recursos humans (Q2 

p24)          3 (20%) 

Les gestores/tors de recursos humans 

(Q2 p24)         3 (20%) 

Les infermeres quirúrgiques 

 (Q2 p24)     11 (12,8%)               

Les infermeres quirúrgiques  

(Q2 p24)         11 (12,8%)               

Mai 

Les infermeres docents (Q5 p24) 

4 (8,5%) 

Les infermeres docents (Q5 p24) 

5 (10,6%) 

Els metges/ses (Q3 p9)          13 (41,9%) Els metges/ses (Q3 p9)          12 (38.7%)
Les gestores/tors de recursos humans 

(Q2 p24)    7  (46,7%) 
Les gestores/tors de recursos humans 

(Q2 p24)       6 (40%) 

Les infermeres quirúrgiques  
(Q2 p24)                   32 (37,2%) 

Les infermeres quirúrgiques 
(Q2p24)               34  (39,5%) 

De vegades 

Les infermeres docents (Q5 p24) 
15  (31,9%) 

Les infermeres docents (Q5 p24) 

 11 (23,4%) 

Els metges/ses (Q3 p9)         11 (35,5%) 
Els metges/ses (Q3 p9)          12 (38, 7, 

%) 
Les gestores/tors de recursos humans (Q2 

p24)       4 (26,7%) 

Les gestores/tors de recursos humans 

(Q2 p24)        4 (26,7%) 

Les infermeres quirúrgiques  
(Q2 p24)                20 (23,3%) 

Les infermeres quirúrgiques  
(Q2 p24)          23 (26,7%) 

 

Moltes 

vegades 

 

Les infermeres docents (Q5 p24)   

3 (6,4%) 

Les infermeres docents (Q5 p24) 

4 (8,5%) 
Els metges/ses (Q3 p9)        2 (6,6%) Els metges/ses (Q3 p9)          3 (9,7%) 

Les infermeres quirúrgiques 
(Q2 p24)           17 (19’8%) 

Les infermeres quirúrgiques 
(Q2 p24)           11 (12,8%) 

 

Sempre 
Les infermeres docents  

(Q5 p24)    1 (2,1%) 
Les infermeres docents 

(Q5 p24)        1 (2,1%) 

No responen 
Metges 3 

(9,7%) 

Gestores 

 1 (6,7%) 

Infermeres 

 6 (7%) 

Docents 

24 

(51,1%) 

Metges  

2 (6,5%) 

Gestores 

 2 (13,3%)

Infermeres 

 6 (7%) 

Docents 

26 

(55,3%) 

Total 
31 (100%) 15 100%) 86 (100%) 47 (100% 31 

(100%) 

15 100%) 86 (100%) 47 (100%

   Figura 39 

 
                                            
199 Arribat aquest punt, penso que en consonancia amb aquestes respostes seria una bona iniciativa la 
reflexió de la gestió dels hospitals. 
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21) Arribat aquest punt se’ls pregunta als quatre col·lectius si pensen que 
les infermeres en general de les valora positivament i si les infermeres 
quirúrgiques se les valora positivament. Dades més interessants (F 40)  
 

Les infermeres se les valora positivament
Les infermeres quirúrgiques se les valora 

positivament 

Els metges/ses (Q3 p13)          1 (3,2%) Els metges/ses (Q3 p13)           1 (3,2%) 

Les gestores/tors de recursos humans 

(Q4 p27)                        5 (5,8%) 

Les gestores/tors de recursos humans 

(Q4 p27)                          6 (7%) Mai 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p25) 

5 (5,8%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p25) 

6 (7%) 

Els metges/ses (Q3 p13)      13 (41,9%) Els metges/ses (Q3 p13)        9 (29,0 %) 

Les gestores/tors de recursos humans 
(Q4 p27)                         9 (60%) 

Les gestores/tors de recursos humans 
(Q4 p27)                             3 (20%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p25) 
61 (70,9%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p25) 
51 (59,3%) 

Poc 

Les infermeres docents (Q5 p25) 
24 (51,1%) 

Les infermeres docents (Q5 p25) 
20 (42,6%) 

Els metges/ses (Q3 p13)      14 (45,2%) Els metges/ses (Q3 p13)       12 (38,7%) 
Les gestores/tors de recursos humans 

(Q4 p27)                              5 (33,3%) 

Les gestores/tors de recursos humans 
(Q4 p27)                                10 (66,7%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p25) 

20 (23,3%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p25) 
29 (33,7%) 

Bastant 

Les infermeres docents (Q5 p25) 
22 (46,8%) 

Les infermeres docents (Q5 p25) 

19 (40,4%) 

Els metges/ses (Q3 p13)           3 (9,7%) Els metges/ses (Q3 p13)         9 (29%) 

----- 
Les gestores/tors de recursos humans 

(Q4 p27)                                1 (6,7%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p25) 

20 (23,3%) 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p25) 

29 (33,/%) 

Molt 

Les infermeres docents (Q5 p25) 

1 (2, 1%) 

Les infermeres docents (Q5 p25) 

6 (12,8%) 

No 

responen 

Metges 

----- 

Gestores 

1 (6,/%) 

Infermeres

------ 

Docents

----- 

Metges 

----- 

Gestores

1 (6,7%) 

Infermeres 

----- 

Docents

2 (4,3%)
Total 31(100%) 15 100%) 86 (100%) 47 (100% 31(100%) 15 100%) 86 (100%) 47 (100% 

Figura 40 

Els metges/ses (Q3 p13): és força interessant constatar que 13 persones 

(41,9%) opinen que les infermeres, en general se les valora �poc� i 14 persones 

(45,2%) opinen que se les valora �bastant�, proper al cinquanta per cent cada 
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escú. En aquesta mateixa línia se�ls pregunta si les infermeres quirúrgiques 

se les valora positivament. En aquest cas destaca que les infermeres 

quirúrgiques se les valora �bastant� amb 12 persones (38,7%) en front al 

següent nivell en què 9 persones (29,0 %) opinen que�poc� 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p27): és interessant veure que quan 

se�ls pregunta si les infermeres, en general, se les valora positivament, 9 

persones (60%) opinen que �poc�, mentre que 5 (33,3%) opinen que �bastant�. I 

quan es fa la mateixa pregunta sobre les infermeres quirúrgiques la 

mesura s�inverteix, 10 persones (66,7%) opinen que �bastant�, mentre que 3 

persones (20%) opinen que �poc�. 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p25): és molt demostratiu veure que 61 

persones (70,9%) consideren que a les infermeres se les valora �poc�, i sols 20 

persones (23,3%) opinen que se les valora �bastant�, en referència a les 
infermeres quirúrgiques 51 persones (59,3%) opinen que se les valora �poc� i 

29 persones (33,7%) opinen que �bastant�,  opinions contraposades a l�anterior 

col·lectiu, i que potser que sigui un punt de divergència  entre els col·lectius,  i 

que la seva conseqüència creï situacions de conflicte entre ells.  

Les infermeres docents (Q5 p25): és interessant veure que quan se�ls pregunta 

si les infermeres, en general, se les valora positivament, 22 persones (46,8%) 

pensen que �bastant�, i �poc� 24 persones (51,1%). Per altra banda quan es fa 

la mateixa pregunta en referència a les infermeres quirúrgiques també 19 

persones (40,4%) pensen que �bastant� i 20 persones (42,6%) pensen que 

�poc� 
Per acabar aquesta qüestió se’ls pregunta als tres col·lectius d’infermeria 
si creuen que personalment se les considera: 
Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p29): 13 persones (80%) opinen 

que �bastant� i 3 persones (20%) opinen que �poc� També se’ls pregunta si 
els sembla que els seus caps les consideren (Q4 p32): hi ha 11 persones 

(73,3%) que pensen que la consideració és �normal�, índex important per què 

pot indicar moltes coses i és una resposta políticament correcte i sols 3 

persones (20%) opinen que �molt�. 
Les infermeres quirúrgiques (Q2 p25) : cal destacar que 42 persones (48,8%) 

opinen que a elles se les valora �poc� i 35 persones (40,7%) que se les valora 

�bastant�.. 
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Les infermeres docents (Q5 p27) : en aquest col·lectiu també es pregunta si els 

sembla que les seves alumnes les consideren, com a opinió interessant a 

veure, és que hi ha 35 persones (74,5%) que diuen que �bastant� i 4 (8,5%) 

diuen que �molt�. També en aquest cas se’ls pregunta  si els seus caps les  
consideren (Q5 p30): el grau de satisfacció en aquest col·lectiu és força palès 

en referència als altres dos, perquè hi ha 12 persones (25,4%) que opinen que 

�sempre�, 24 persones (51,1%) opinen que �moltes vegades� i finalment de les 

persones que responen, n�hi ha 7 (14,9%) que  opinen que �algunes vegades� 

les consideren.  

Per completar aquesta resposta, se’ls pregunta a les gestores/tors de 
recursos humans, quina d’aquestes estratègies fan servir quan està poc 
valorat el seu personal, per ser les/els persones que es troben en el lloc 
per millorar aquesta situació, indicant algunes possibilitats: es reuneix sovint 

amb ell; els dóna dies de festa; les escolta; però creu que no hi pot fer res; els 

canvia de lloc els aconsella fer coses fora del treball que siguin enriquidores; 

altres; (Q4 p28): 11 persones (73,3%) de les dotze que han respost que es 

�reuneixen sovint amb el seu personal�. A l�hora de preguntar-los �si donen més 

dies de festa�, 7 persones (46,7%) no responen, 5 persones  (33,3 %) diuen 

que �sí�, i 3 persones (20 %) diuen que �no�. I per últim quan se�ls pregunta �si 

se�ls escolta, però creu que no hi pot fer res�, 9 persones responen (60%) que 

�si� i 5 persones (33,3%) no responen. Les que opinen que les �canvia de lloc� 

n�hi ha de tot tipus �sí�, �no� i no responen de forma quasi Igualada, i no gaire 

indicativa. Però, en canvi, aquelles que opinen que �aconsellen al seu personal 

a fer coses enriquidores fora de la feina�, és un grup important 10  persones 

(66,7%), aquest índex és important i té dues lectures separades o paral·leles: 

salvaguardar la salut de les infermeres en front d�una tasca dura, i/o la 

impotència de fer millores en la situació d�aquesta.  

També des d’una altra visió es pregunta a les infermeres docents quina 
estratègia fan servir amb les seves alumnes davant aquesta situació (Q5 

p26): en general la riquesa de les respostes fa difícil el fer-ne una síntesi, tot i 

això denoto que en general val dirigides a recolzar en tots sentits l�estudiant  

com per exemple: �Estimular les para mayor desarrollo profesional basando 

nuestras actuaciones en la evidencia científica� ; �Que vegin la responsabilitat 

que tenen davant dels pacients� ; �Que treballin bé i que tinguin en compte el 
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malat en tots els aspectes� ; �Remarcar la importància de la infermera 

quirúrgica en l�àrea quirúrgica� ; �Que es valorin ells professionalment i que 

valorin i es creguin que el que fa la infermeria és important�.    

22) Ara es vol tenir una informació de la seva pròpia percepció 
preguntant, quina és relació amb els professionals de la seva àrea de 
treball:  
Els metges/ses (Q3 p16): en general aquest col·lectiu es decanta com a 

mesura de la seva relació el qualificatiu �d�adequat� en la major part, 15 

persones (48, 4%) però cal destacar que dintre d�aquest nivell les puntuacions  

més baixes estan entre aquells dos col·lectius, dels tres que treballen 

conjuntament més sovint i quotidianament (infermeres quirúrgiques 18 

(58,15%) i anestesiòlegs (48,4%). També cal dir que, segons la seva 

percepció200, la relació entre metges/ses i anestesiòlegs també està indicat com 

a �òptima�  en 14 persones (45,2%). 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p30): en la seva opinió la relació 

amb les infermeres, és, de forma força majoritària, �l�adequada�, en l�opinió de 

13 persones (86,7%). També amb aquest mateix criteri, diuen que hi ha una 

relació �adequada� amb les infermeres quirúrgiques, 12 persones (80%). I per 

últim en referència a les supervisores es reparteix entre 8 persones (53,30%) 

que opinen que la seva relació és �adequada� i 5 persones (33,3%) que opinen 

que és �òptima�. En referència a la relació amb els col·lectius mèdics responen 

13 persones (86,7%) que és �l�adequada� amb els anestesiòlegs, i també ho és 

amb els cirurgians amb l�opinió de 14 persones (93,3%), per últim amb altres 

col·lectius hi ha moltes persones que no opinen. 

Les infermeres quirúrgiques (Q4 p30): bàsicament en les tres situacions 

responen de la mateixa manera la seva relació és �adequada� en més d�un 

cinquanta per cent amb les infermeres, en general, amb les infermeres 

quirúrgiques i amb la supervisora. Se�ls fa la mateixa qüestió amb altres 

col·lectius, també en aquest cas a les tres qüestions responen que la seva 

relació és �adequada�amb els altres col·lectius en més d�un 50%, sent en el cas 

de la relació amb els anestesiòlegs per 65 persones (75,6%) �l�adequada�, i 

                                            
200 Al meu entendre i per la meva experiència és una resposta políticament correcte. 
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pels cirurgians l�opinió de 66 persones (76,7%) és també una relació 

�adequada�.  

Les infermeres docents (Q5 p28): tot i que, com en les anteriors preguntes no 

responen gaire persones, però sí que 15 (31,9%) opinen que la seva relació 

amb les infermeres, en general,  és �òptima� i 17 persones (36,4%)  opinen que 

és �adequada�. Per altra banda quan es fa referència a la relació amb les 

infermeres quirúrgiques, hi ha 12 persones (25,5%) que opinen que �òptima� i 

el mateix nombre que és �adequada�. Per últim quan se�ls fa la mateixa qüestió 

en referència a les supervisores, 11 persones (23,4%) opinen que és �òptima�, i 

12 persones (25,5%) opinen que és �adequada�. En relació amb altres 

col·lectius com són: anestesiòlegs, cirurgians i altres: l�abstenció en respondre 

encara és més elevada i per tant es desestimen les respostes. 

23) Amb idea d’obtenir una opinió general a la seva situació professional 
personal, se’ls pregunta als tres col·lectius d’infermeria que, sí, 
poguessin: demanarien passar a l’Assistència Primària o a assistència 
hospitalària. Les dades més interessant són:  
Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p31): 8 persones (53,3%) opinen 

que �mai� passarien a l�Assistència Primària, mentre que 4 persones (26,7%)  

opinen que �algunes vegades� hi passarien.  

Les infermeres docents (Q5 p29) : és interessant veure que 25 persones 

(53,2%) tornaria a l�assistència hospitalària si pogués, � algunes� vegades.               

També es pregunta si deixarien  de ser infermeres: 
Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p31 segona part): és interessant 

constatar que hi ha 6 persones (40%) que diuen que mai �deixarien� de ser 

infermeres. 5 persones (33,3%) que diuen que �algunes vegades� deixarien de 

ser infermeres i 2 persones (13,3%) que diuen que � moltes vegades� ho farien 

Les infermeres docents (Q5 p29 segona part)  : també és interessant veure que 

31 persones (66%) diuen que �mai� plegarien de ser infermeres.   

Afinant encara més se’ls pregunta si deixarien de ser gestores/tors de 
recursos humans (Q4 p31 tercera part): 9 persones (60%) opinen que 

�algunes vegades� deixarien de ser gestores de recursos humans 
I també se’ls pregunta en la seva situació si deixarien de ser infermeres 
docents (Q5 p29 tercera part) : 24 persones (51,1%) diuen que �mai� plegarien 
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de ser docents, mentre que 19 persones (40,4%) diuen que �algunes vegades� 

plegarien de ser docents.  

En referència a les infermeres quirúrgiques quan se�ls pregunta les mateixes 

qüestions, diuen (Q2 p27):  

Hi ha 30 persones (34,9%) que opinen que �algunes vegades� si poguessin 

demanarien201 passar a l�Assistència Primària o deixarien de ser infermeres, el 

nombre puja una mica més de les persones 37 (43%) que deixarien �algunes 

vegades� de ser infermeres quirúrgiques, tot i això és remarcable les persones, 

37 (43%) que opinen que �mai� demanarien de passar a l�Assistència Primària,  

ni tampoc �deixarien de ser infermeres� 41 (47,7%), quant a deixar de ser 

infermeres quirúrgiques hi ha menys persones que pensen que mai ho 

deixarien, 38 (44,2%). (F 41) (F 42) 

 Demanaria passar a 

l'Assistència Primària? 
Deixaria de ser 

infermera? 
Deixaria de ser infermera 

Quirúrgica? 
 Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge

 
Segur 9 10,5 8 9,3 6 7,0 

Moltes 
vegades 8 9,3 5 5,8 2 2,3 

Algunes 
vegades 30 34,9 30 34,9 37 43,0 

Mai 37 43,0 41 47,7 38 44,2 
Total 84 97,7 84 97,7 83 96,5 
No 

responen 2 2,3 2 2,3 3 3,5 

 86 100,0 86 100,0 86 100,0 
Figura 41              
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                                     Figura 42 

                                            
201 Aixó no seria possible en un hospital concertat ni en cap centre privat, en els centres públics aquesta 
possibilitat dóna una solució de sortida o de canvi per alguns professionals.    
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En aquest punt es vol comparar si entre infermeres quirúrgiques, 
infermeres docents, i gestores/tors de recursos humans, quin és el 
col·lectiu que més deixaria de ser infermera, per això s�usa una taula de 

contingència, i les proves de χ² de Pearson, i el seus resultats són aquests:  (F 

43) (F 44)    

Col·lectius   

Infermeres 
Quirúrgiques

1,00 

Infermers
Docents 

2,00 

Infermeres 
Gestores 

3,00 

Total 

 
                        
Algunes vegades

Recompte 
% de col·lectius

43 
51,2% 

12 
27,9,5 

8 
57,1% 

63 
44,7% 

                 
Mai 

Recompte 
% de col·lectius

41 
48,8% 

31 
72,1% 

6 
42,9% 

78 
55,3% 

Total Recompte 
% de col·lectius

84 
100,0% 

43 
100,0 

14 
100,0 

141 
100,0% 

      Figura 43 

      Proves de Χ² 

 Valor gl Sig. asintòtica 
(bilateral) 

Χ²de Pearson 

Raó de versemblança 

Associació lineal per lineal 

N de casos vàlids 

7,215ª

7,428

,881 

141 

2

2

1

,027

,024

,348

a. 0 Caselles (,0%) tenen una freqüència esperada inferior a 5 
La freqüència mínima esperada és 6,26 

      Figura 44 

X²=7,215 

P= 0�027< 0�05 Relació entre les dues variables: Infermeres quirúrgiques, 

gestores i docents i la intenció d�aquestes. 

És interessant destacar que dels tres col·lectius, són les infermeres docents 

(72,1%) les que �mai� deixarien de ser infermeres a diferència dels altres 

col·lectius (infermeres quirúrgiques 48,8% i gestores 42,9%).   

 

• Preparació professional 
24) S’inicia a partir d’aquesta qüestió el bloc de preguntes que tenen per 
objectiu saber quina és la situació i preparació professional de les 
infermeres quirúrgiques: en primer lloc se’ls pregunta en quin 
percentatge tenen el pacient informatitzat, com a sistema d�atenció 

d�infermeria adaptada a les noves tecnologies. 
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Les infermeres quirúrgiques (Q2 p28): la resposta és la següent: i ve indicada 

pel gràfic de tija i fulles: (F 45) 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
    27,00        0 .  555555555555555555555555555 
     3,00        1 .  000 
     7,00        2 .  0000000 
     2,00        3 .  00 
     3,00        4 .  000 
     4,00        5 .  0000 
     1,00        6 .  0 
     3,00        7 .  000 
     2,00        8 .  00 
     2,00        9 .  00 
     5,00       10 .  00000 
 
 Stem width:    10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 Figura 45 
 
Moltes de les persones fan servir, un percentatge baix, l�ordinador com eina per 

l�atenció del pacient, fet interessant de veure en el dia d�avui.  
Les gestores/tors de recursos humans, se’ls pregunta si les infermeres 
quirúrgiques del seu centre utilitzen l’ordinador per fer el seguiment del 
pacient (Q4 p33): com a data significativa hi ha 6 persones (40%) que opinen 

que un 40% i hi ha a més 7 persones (46,7%) que no responen 

Les infermeres docents, també se’ls fa la mateixa pregunta, (Q5 p31): també 

en aquest cas hi ha moltes docents que no responen 32 (68,1%) per tant són 

poc indicatius els resultats.  

És evident que encara no s�utilitza l�ordinador tant com sigui necessari, com 

una eina general bàsica per la informació, valoració, pla de cures, avaluació de 

l�usuari i educació, sobre tot dintre de la infermeria.  

25) Seguin el mateix criteri se’ls pregunta si aquest any han col·laborat en 
l’elaboració d’algun protocol: en general les respostes són pobres, sobre tot 

es fa palès, quan es pregunta en quin tipus de protocol s�ha col·laborat. Així 

doncs els resultats són els següents: 
Les infermeres quirúrgiques (Q2 p29): només hi ha 35 persones (40,7%) que 

diuen que �sí�. 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p34): també se’ls pregunta si les 
infermeres quirúrgiques del seu hospital han col·laborat, aquest any, en 
l’elaboració d’algun protocol: hi ha 10 persones (66,7%) que diuen que �sí�, i 

hi ha 5 persones (33,3%) que pensen que hi han col·laborat �algunes 
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persones�. De quin tipus:”D’intervenció” ; “Analgèsia, registres” ; “Confort”. En 
el mateix sentit se’ls pregunta en la seva opinió que quina part de temps 
han col·laborat les infermeres quirúrgiques en l’elaboració d’un protocol 
(Q4 p35): 6 persones (40%) opinen que hi han dedicat �una part significativa� 

de temps i 9 persones (60%) opinen que hi han dedicat �una part petita� de 

temps.  

Les infermeres docents (Q5 p32): també se’ls pregunta si les infermeres 
quirúrgiques del seu hospital han col·laborat, aquest any en l’elaboració 
d’algun protocol: tot i no haver respost moltes persones, 12 persones (25,5%) 

diuen que �si�Quin “Qualitat” ; “Assistència. R/ a àrea quirúrgica”. Per altra 
banda quan se’ls pregunta si saben en quin percentatge han col·laborat 
les infermeres quirúrgiques en l’elaboració d’un protocol: si hi ha dedicat 
molt de temps, una part significativa de temps, una petita part, o gens de 
temps, (Q5 p33): la resposta és tan baixa que no és interessant veuren el 

resultat.  

26) En un altre ordre de coses, es vol saber si en el seu hospital hi ha el 
sistema de promoció que s’anomena de la Carrera Professional, que 
milloraria la situació de la infermeria, donant-les-hi possibilitats de l�elecció: 
la qual promou el seguiment de plans de formació, o promou objectius a 

complir que repercuteixen en el salari, o promou fites d�avaluació de la carrera 

professional, o si posa nivell d�avaluació pel control de millorament de la carrera 

professional. La resposta en general és baixa, índex preocupant per a la 

situació de la infermera 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p36): és interessant que com a mida 

protectora de la promoció de la professió: 11 persones (73,3%) opinen que �no� 

i 4 persones (26,7%) opinen que �sí�. En aquest mateix sentit se’ls pregunta 
de quin tipus (Q4 p37) però la participació és tan baixa que no és significativa 

la seva resposta. 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p30): 30 persones (34, 9%) diuen que �sí� i 55 

persones (64%) diuen que �no�: Quan se’ls pregunta de quin tipus (Q4 p37) 

la participació és força baixa per tant no és prou indicativa. 

Les infermeres docents (Q5 p34): sols responen 13 persones (29,8%) que �sí� i 

14 persones que �no� (27,7%). També en aquest cas quan se’ls pregunta de 
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quin tipus és aquesta promoció (Q5 p35): la resposta és tant baixa que no 

els seus resultats no són indicatius. 

27) Arribat aquest punt es pregunta als quatre col·lectius si creuen que 
les Infermeres Quirúrgiques tenen, sobrecàrrega de treball: 
Els metges/ses: (Q3 p14) és interessant que més d�un cinquanta per cent, 16 

persones (51, 6%) opinen que �sí� en comparança a 15 persones (48,4%) que 

opinen que �no�. Quan se’ls pregunta, perquè (Q3 p15): responen en síntesi 

el següent: “Perquè han de cobrir vàries feines durant la mateixa jornada del 

seu treball”; “El procés operatiu s’ha complicat d’una manera que no na 

treballat amb persones, sinó objectes. Quants  n’hem operat? Aquesta és la 

pregunta. No hi ha abans ni desprès. Un cop operat ja es pot morir a ningú li 

importa”; “Molta feina assistencial” ; “No hay suficiente personal para todo el 

trabajo que tienen. Es impossible estar pendiente de todas las cosas” ; “ Només 

val l’activitat assistencial, queda desatesa l’anestesia i la reanimació” ; “Degut a 

l’organització de l’àrea quirúrgica” ; “Fan tasques que no són seves”.  

Les gestores/tors de recursos humans (Q2 p38): de les 14 persones que 

responen, 12 persones (80%) diuen que �de vegades� i 2 persones (13,3%) 

diuen que �sí� que en tenen. I s’afegeix si pensa que sí, que tenen 
sobrecàrrega de treball, perquè (Q3 p39) en síntesi diuen: “Hi ha moments 

que la feina les sobrepassa per excés i acumulació de tasques” ; “No es 

considera o es considera poc tot el treball posterior a la intervenció (recollida i 

preparació de material), revisions de quiròfans i preparacions del mateix”; 

“Descordinació entre el programa quirúrgic i la realitat” ; “Hi ha molta pressió”. 

A més a les infermeres quirúrgiques (Q2 p25): se’ls pregunten dues 
qüestions més, si estan satisfetes de la seva feina i si els sembla  que 
continuen tenint motivació per aprendre:  (F 46) 

És interessant veure que 57 persones (66.3%) opinen que  �moltes vegades� 

tenen sobrecàrrega de treball i 15 persones (17,4%) opinen que �sempre�; per 

altra banda 42 persones (48,8%) opinen que estan �molt satisfetes� de la seva 

feina i per últim hi ha 37 persones (43%) pensen que continuen �sempre� tenint 

motivació per aprendre, com a dades més indicatives 
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 Les infermeres 

quirúrgiques tenen 

sobrecàrrega de treball?

Les infermeres 

quirúrgiques, en general, 

està satisfeta amb la 

seva feina? 

Les infermeres 

quirúrgiques. li sembla 

que continua tenint 

motivació per aprendre?

 Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge

Sempre 
 15 17,4 11 12,8 37 43,0 

Moltes 
vegades 57 66,3 42 48,8 26 30,2 

Algunes 
vegades 11 12,8 28 32,6 16 18,6 

Mai ---- ---- 3 3,5 5 5,8 
Total 83 96,5 84 97,7 84 97,7 
No 

responen 3 3,5 2 2,3 2 2,3 

Total 86 100,0 86 100,0 86 100,0 
 
       Figura 46  

Es vol conèixer més matisos sobre la seva motivació, i se’ls pregunta que 
sí, és veritat que en continuen tenint, a què es deu, responen en síntesi 
(Q2 p33): que en general ho fan perquè els agrada la feina que fan, i que 

aquesta els empenya a posar-se al dia constantment, per exemple: “Perquè 

m’agrada la meva professió” ; “Per la meva pròpia satisfacció i pel benestar del 

pacient” ; “Perquè en el fons m’agrada ser infermera quirúrgica” ; “Creo que mi 

professión es dinámica y siempre se ha de seguir reciclándose, aprendiendo, 

estudiando, conociendo...” ; ” Em segueix interessant el meu treball” ; ”Porque 

en mi trabajo diario me gusta que interese hacerlo lo mejor posible” ; ”M’agrada 

i m’interessa el que faig”. 

En cas contrari sí, és veritat que no té motivació, a què es deu, responen 
en síntesi (Q2 p34): “No hi ha possibilitat de promoció tant és el que facis com 

que no facis, sempre som un “número” a la plantilla” ; “Però desmotiva, perquè 

les condicions laborals no són gaire bones i per sobrecàrrega de treball, perquè 

falta personal” ; "Perquè no tenim facilitats”. 

28) Aprofundint més en les seves situacions professionals diferents ara 
es vol saber a quantes cites professionals assisteixen els tres col·lectius 
d’infermeria: congressos, cursos, seminaris:    
Les gestores/tors de recursos humans:  (Q4 p40) (F 47) 
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     A quants congressos 

assisteix  en cinc anys? 
A quants cursos assisteix 

en cinc anys? 

A quants seminaris 

assisteix  en cinc anys? 
 Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge

Un 3 20,0 2 13,3 3 20,0 
Dos 5 33,3 5 33,3 3 20,0 
Tres 1 6,7 4 26,7 2 13,3 

Quatre 2 13,3 ---- ---- 2 13,3 

Cinc 1 6,7 2 13,3 3 20,0 
Total 12 80,0 13 86,7 13 86,7 
No 

responen 3 20,0 2 13,3 2 13,3 

Total 15 100,0 15 100,0 15 100,0 
 
   Figura 47 

En general assisteixen sovint a les cites professionals, en un inici es podria dir 

que tenen interès per la seva millora professional. 

Les infermeres quirúrgiques: (Q2 p35) (F 48) 

   Figura 48 

Bàsicament el nombre més destacat de persones que van a congressos, 

cursos i seminaris en cinc anys està entre un o dos, baix com a 

retroalimentació professional, però és fet molt important adonar-se la quantitat 

de persones que no responen, jo no puc saber quin és el criteri per no fer-ho, la 

inhibició o la no assistència a aquestes cites professionals. 

Les infermeres docents: (Q5 p39) (F 49) 

 

 

 

 

 A quants congressos 

assisteix  en cinc anys? 
A quants cursos assisteix  

en cinc anys? 
A quants seminaris 

assisteix  en cinc anys? 
 Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge

Un 28 32,6 12 14,0 14 16,3 
Dos 15 17,4 18 20,9 12 14,0 
Tres 9 10,5 10 11,6 5 5,8 

Quatre 4 4,7 8 9,3 9 10,5 
Cinc 2 2,3 16 18,6 5 5,8 
Total 58 67,4 64 74,4 45 52,3 
No 

responen 28 32,6 22 25,6 41 47,7 
Total 86 100,0 86 100,0 86 100,0 
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 A quants congressos 

assisteix  en cinc anys? 
A quants cursos assisteix  

en cinc anys? 
A quants seminaris 

assisteix  en cinc anys? 
 Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge

Un 3 6,4 2 4,3 2 4,3 
Dos 14 29,8 8 17,0 10 21,3 
Tres 11 23,4 12 25,5 9 19,1 

Quatre 6 12,8 6 12,8 10 21,3 
Cinc 10 21,3 17 36,2 14 29,8 
Total 44 93,6 45 95,7 45 95,7 
No 

responen 3 6,4 2 4,3 2 4,3 

Total 47 100,0 47 100,0 47 100,0 
      Figura 49 
Encara que en general tot el col·lectiu assisteix a congressos, cursos i 

seminaris, potser el més interessant de veure és aquella part, 10 persones 

(21,3%) que assisteixen a cinc congressos en cinc anys; 17 persones (36,2 %) 

que assisteixen a cinc cursos en cinc anys i per últim 14 persones (29,8 %) que 

assisteixen a cinc seminaris en cinc anys.  

29) En la mateixa línia, i per veure fins quin punt la motivació és de la 
pròpia professional o ha estat ajudada pel centre hospitalari o altres 
institucions properes, es pregunta quantes d’aquestes cites professionals 
ha organitzat la institució; ha promogut la institució; ha finançat la 
institució (amb dies de festa o en diners) o altres institucions. Les dades 

més interessants són: (F 50) 
Quantes cites 

professionals que ha 

assistit en cinc anys 

Ha organitzat 

la institució 

Ha 

promogut la 

institució 

Ha finançat la institució 

Les gestores/tors de 

recursos humans (Q4 

p41): 

2 (13,3%) 

diuen 1 

5 (33,3%) 

diuen 2 

4 (26,7%) 

diuen 2 

3 (20%) 

diuen 3 

4 persones (26,7%) 

diuen 1 

4 persones (26,7%) 
diuen 5 

 
Les infermeres 

quirúrgiques: (Q2 p36) 
 
 
 

16 (18,6%) 

diuen 1 

16 (18,6%) 

diuen 2 

8 (9,3%) 

diuen 3 

18 (20,9%) 

diuen 1 

9 (10,5%) 

diuen 2 

5 (5,8%) 

diuen 3 

27 persones (31,4%) 
diuen 1 

10 persones (11,6%) 
diuen 2 

10 persones (11,6%) 
diuen 3 

      Figura 50 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p41): és interessant veure que 5 

enquestats (33,3%) diuen que dues d�aquestes cites professionals �han estat 
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organitzades� per la institució i 4 persones (26,7%) diuen que dues d�aquestes 

fites �han estat promogudes� per la institució. 4 persones (26,7%) diuen que 

una d�aquestes cites professionals �han estat finançades� per la institució  o 

altres institucions, i 4 persones (26,7%) diuen que cinc d�aquestes cites 

professionals �han estat finançades� per la institució. 

I per completar se’ls pregunta per quins motius o interessos hi 
assisteixen, (Q4 p42): si és per promoció professional, o per guanyar diners, o 

per incrementar el nivell de coneixement, o per millorar la pràctica professional, 

o per canviar de lloc de treball (de servei, d�hospital), o per obligació, o per 

obtenir punts pel barem a oposició pública) demanant-los que  els ordenin del 1 

en primer lloc a 7 al darrer lloc. Hi ha tantes persones que no responen (9 o 10) 

que no són indicatives les seves respostes. 

Les infermeres quirúrgiques, (Q2 p36): també en aquest cas el nombre més 

destacat de persones que van a congressos, cursos i seminaris �organitzats i 

promoguts� per la institució està entre un o dos; és destaca aquells 27 

persones (31,4%) que diuen que 1 d�aquests �són finançats� per la institució o 

altres institucions, com també 10 persones (11,6%) els �han finançats� dues 

d�aquestes fites, i fins i tot hi ha 10 persones (11,6%) que els �han finançat� tres 

d�aquestes fites. Tot i això és molt important adonar-se de la quantitat de 

persones que no responen (38 persones (44,2%); 52 persones (60,5%) i 30 

persones (34,95%)) , jo no puc saber quin és el criteri per no fer-ho, la inhibició 

o el desconeixement d'en quina situació es fan aquestes fites professionals. 

En la mateixa línia se’ls pregunta quins motius /interessos tenen quan 
assisteixen a cursos de formació continuada, (Q2 p37): demana'ls-hi que 

puntuïn del 1 el primer al 7 el darrer: tot i que aquest conjunt de preguntes més 

d�un 50 % no responen, cal destacar que en primer lloc hi ha 28 persones 

(32,6%) que diuen que ho fan per�incrementar el nivell de coneixements�, i en 

segon lloc 21 persones (24,4%) que diuen que assisteixen per 2 �millorar la 

pràctica professional�. 

30) També es vol saber quins coneixements tenen d’idiomes i els seus 
nivells, com a eina necessària per portar a terme la formació continuada 
per la posta al dia de la seva professió: En general la resposta és baixa i 

això és preocupant per a la professió. 
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Les gestores/tors de recursos humans, (Q4 p43): en referència a l�anglès no 

responen 14 persones (93,3%). Se�ls fa la mateixa qüestió sobre el francès i 12 

persones (80%) no responen. Se�ls fa la mateixa qüestió amb l�italià i tampoc 

responen 14 persones (93,3%). I passa el mateix amb l�alemany i amb altres 

idiomes. Si aquesta no resposta indica que no saben algun altre tipus d�idioma 

a més de català i el castellà la situació és preocupant per al desenvolupament i 

la protecció de la professió.     

Les infermeres quirúrgiques, (Q2 p38): la baixa resposta a aquesta qüestió és 

molt important en tots els casos més d�un 50 % de persones no responen, tot i 

això cal destacar que l�idioma anglès i francès són el que hi ha més persones 

que els saben: a nivell tres mig parlen anglès 17 persones (19,85), el llegeixen 

al mateix nivell tres, 20 persones (23,3%) i 13 persones (15,1%) l�escriuen. En 

el francès a nivell tres mig, hi ha 16 persones (18,6%)  que el parlen, 14 

persones (16,3%) al mateix nivell el llegeixen i 12 persones (14%) al mateix 

nivell l�escriuen, essent els altres idiomes els resultats menys interessants 

veure�s i per tant no es descriuen. 

Les infermeres docents (Q5 p40): en referència a l�anglès hi ha 31 persones 

(66%) que no responen, per tant les altres dades són poc significaves i 

preocupant, per exemple a nivell 3 hi ha a nivell parlat i llegit 5 persones 

(10,6%), i a nivell escrit 6 persones (12,8%). Amb el francès passa una cosa 

similar, tot i que hi ha menys persones que no responen, 28 (59,6%), a nivell 3,  

hi ha 8 persones (17%) que el parlen, 5 persones (10,6%) que el llegeixen, i 7 

persones (14,9%) que l�escriuen. A  nivell de l�italià, l�alemany i altres llengües 

l�abstenció encara és superior, així com els seus graus de capacitació per tant 

no són indicatius els seus resultats, tot i per això mateix, aquests són 

preocupants, igual que en els col·lectius anteriors, però potser encara més pel 

lloc de treball que ocupen, en què han de ser el motor de les futures i actuals 

professionals, la situació és greu pel desenvolupament de la professió, més i 

quan molta de la bibliografia de la infermeria i de la infermeria quirúrgica és, 

majoritariament en anglès i en francès.  

31) També com exponent de la seva preparació professional, se’ls 
pregunta si estan subscrites en alguna revista de la professió: 
Les gestores/tors de recursos humans: (Q4 p44): és interessant veure que sols 

hi ha 6 persones (40%) que estan subscrites a una revista i 8 persones (53,3%) 
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que �no�. Quina/es revista/es estan subscrites (Q4 45): les poques persones 

que responen diuen: “ASECMA, Nursing” ; “Acta citológica”; “Rol, Nursing”.  

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p39) és bastant important i greu que 64 

persones (74,4%) �no� estiguin subscrites a alguna revista de la professió, i sols 

21 persones (24,4%) diuen que �si�. A quina/es revista/es estan subscrites 
(Q2 p40):“ Asociacion de Enfermeria Quirúrgica” ; “Metas de Enfermeria” ; 

“Infermeria Clínica”; “Nursing” ; “Enfermeria Actualidad” ; “Rol” ; “Revista del 

Col·legi d’Infermeria”; “Infermeria” ; “AIQ Infermeria”. 

Les infermeres docents (Q5 p41): sorprenenment sols 25 persones (53, 2%) 

diuen que �si� i 20 persones (42,6%) diuen que �no� estan subscrites a una 

revista de la professió. Aquesta és una de les dades més sorprenents dels 

resultats i que diu en molt poc de la professionalitat general.. Quina/es 
revista/es estan subscrites (Q5 p42) en síntesi: “ Rol, Enfermería científica y 

Metas”:” Enfermería científica-clínica, otras”; forces ” Rol .Nursing”; “ Todo 

hospital, la de l´associació AEEQ” ; “ Anthropos” ; “ Enfermería científica” ;                          

“ Enfermeria clínica / AORN JOURNAL” d�entre altres.  

32) Es completa aquest bloc de preguntes, volen saber si estan inscrites 
en una Associació professional. 
Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p46): 6 persones (40%) diuen que 

�sí � i 8 persones (53%) diuen que �no�. Indiquen quina (Q4 p47): “Acadèmia 

de Ciències Mediques. Citologia” ; “Dietetista”; “ASECMA” ; “Catalana 

d’Infermeria”; “ACI, SECA”; “Associació d’Infermeria Quirúrgica”. 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p41): sols  31 persones (36%) afirmen. 

Indiquen quina (Q2 p42): algunes a AEEQ”; APIHC” ; “Col·legi Infermeres de 

Lleida” ; “SATSE” ; “Col·legi Oficial d’Infermeria” ; “Sindicat” ; “Associació 

d’Infermeria Anestesia-Reanimació, Associació d’Infermeria Clínica” ; “GADIS 

(Grup d’Ajuda i Desenvolupament a la salut” ; “Catalana d’Infermeria” ; “AEP” 

d�entre altres. 

Les infermeres docents (Q5 p43): també de forma sorprenent sols 25 persones 

(53,2%) responen que �sí� i 21 persones (44,7%) responen que �no�. Aquestes 

darreres qüestions juntes amb les anteriors  indiquen una necessitat urgent de 

formació i preparació necessària  pel bon desenvolupament de la professió. En 
quina/es Associacions/es estan inscrites: (Q5 p44) en síntesi: “ Asociación 

Catalana de Enfermería, Asociación Española de Enfermería Quirúrgica” ; “ 
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Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears”·;” Associació 

Professional d’Infermeria Hospital de Sant Pau i Associació Espanyola 

d’Infermeria Geronto-Geriàtrica” ; “ Infermeria Docent, Antigues alumnes de 

Santa Madrona” ; “ Associació d’Infermeria en cures intensives i neonatals“;”  

Associació Infermeria Taxonomia Diagnòstics Infermers” ; “Associació Bioètica 

de la UAB” d�entre altres. 

 

• Formació. 
Resultats: sobre les dades més importants d’aquesta recerca, la formació. 

33) En primer lloc es vol saber l’opinió sobre els estudis de Diplomat 
d’Infermeria, com a carrera de cicle inicial, per poder a partir de la 
formació bàsica anar coneixent la situació fins a la formació superior i 
formació continuada: 
Des d�una altra perspectiva, però que no deixa de ser interessant, per ser un 

col·lectiu proper a la infermeria quirúrgica, es pregunta als metges/ses la seva 

opinió sobre els estudis de Diplomat d’Infermeria (Q3 p17): de les 26 

persones que han respost, 18 opinen com a destacable que pensen que són 

�bastant bons� un (58, 1%), 6 persones (19,4%) pensen que són �insuficients� 

com a dades  més destacables. 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p48): 10 persones (66,7%) opinen 

que són �bastant bons� i 4 persones (24,7%) que són �insuficients�, una 

persona no respon.  

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p43): 47 infermeres quirúrgiques (54,77%) 

pensen que els estudis de Diplomat d�Infermeria són �bastant bons i molt bons� 

i per a 39 persones (44,8%) són �insuficients�, gairebé es divideixen en el 

cinquanta per cent en opinions en tendència oposada. 

Les infermeres docents (Q5 p45): 35 persones (74,5%) pensen que són 

�bastants bons�, 7 persones (14,9%) pensen que són �insuficients�, i una 

persona (2,1%) pensa que són �molt bons�, hi ha 4 persones (8, 55) que no 

responen.  

També en aquest cas s’ha volgut comparar la relació que hi ha entre les 
respostes entre les infermeres quirúrgiques i les docents de si són “bons 
o insuficients” els estudis de Diplomat d’Infermeria per això s�usa una taula 
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de contingència, i les proves de Χ² de Pearson, i el seus resultats són aquests:  

(F 51) (F 52). 

Col·lectius  

Infermeres 
Quirúrgiques

1,00 

Infermers 
Docents 

2,00 

Total 

Insuficients Recompte 
% de Col·lectius 

39 
45,3% 

7 
16,3% 

46 
35,7% 

Bastant bons i molt 
bons 

Recompte 
% de Col·lectius 

47 
54,7% 

36 
83,7% 

83 
64,3% 

Total Recompte 
% de Col·lectius 

86 
100,0% 

43 
100,0% 

129 
100,0%

Figura 51 

      Proves de Χ² de Pearson 
 Valor gl Sig. Asintòtica

(bilateral) 
Sig. Exacta
(bilateral) 

Sig.exacta 
(unilateral 

Χ² de Pearson 

Correcció per continuïtat 

Raó de versemblança 

Estadístic exacte de Fisher 

Associació lineal per lineal 

N de casos vàlids 

10,559b

9,330 

11,386 

 

10,477 
 
129 

1 

1 

1 

 

1

                ,001

                ,002
                ,001

 

                ,001

 

 

 
          ,002 

 

 

 
             
,001 

      Figura 52  ª. Calculat per una taula de 2x2 
     b.0 caselles (,0%) tenen una freqüència esperada inferior a 5. La freqüència esperada és 

15,33 

X² =9,330 

P = 0�002< 0�05 Relació: les infermeres consideren  �insuficients  o molt 

insuficients� (45,3%) els estudis de Diplomat d�Infermeria en comparança amb 

les docents (16,3%).  

També he volgut saber si l�opinió de les 35 infermeres docents està relacionada 

amb l�edat, si els consideren més bons  a més edat. En el gràfic de dispersió 

amb gira-sol202 es relaciona les quatre possibilitats de resposta (1 Molt bons, 2 

Bastants bons, 3 Insuficients, 4 Molt insuficients) de la pregunta: la seva opinió 

sobre els estudis de Diplomat d�infermeria és que són? i l�edat de les 

infermeres docents 

                                            
202 Veure peu de pàgina corresponent. 
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                       Els estudis de Diplomat d'Infermeria són:

4,03,02,01,0
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                     Figura 53 

Com que l�interval de confiança del 95% de la diferència obtinguda inclou el 

valor 0 (interval de �0�564 a 7�225) res s�oposa acceptar la hipòtesi nul·la 

d�igualtat de  les mitjanes, les Y provenen d�una població amb una única 

mitjana.  Per tant no hi ha diferències. (F 53) 

34) Dintre del mateix tema dels estudis del Diplomat, ara se’ls pregunta, si 
sota el seu criteri, les recents diplomades d’infermeria han après més: 
saber (coneixements), saber fer (habilitats), saber estar (actituds). 
Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p49): és unànime que �si� han après 

coneixements, també és molt important que 12 persones (80%) opinin que �no� 

han après habilitats i que es reparteixin en 6 persones (40%) que opinen que 

�si� que han après actituds i 7 persones (46,7%) que �no � han après actituds.  

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p44): (F 54) 

 Les infermeres recents 

diplomades han après 

més saber (coneixements)

Les infermeres recents 

diplomades han après 

més saber fer (habilitats) 

Les infermeres recents 

diplomades han après 

més saber estar (actituds)

 Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge

No 
 11 12,8 64 74,4 52 60,5 

Sí 69 80,2 8 9,3 24 27,9 
Total 80 93,0 72 83,7 76 88,4 
No 

responen 6 7,0 14 16,3 10 11,6 

Total 86 100,0 86 100,0 86 100,0 
Figura 54 
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És molt interessant i força unànime que 69 persones (80,2%) diuen que les 

recents diplomades que �sí � han après més saber (coneixements). També és 

força unànime i interessant que 64 persones (74,4%) opinen que les recents 

diplomades �no� han après habilitats i per últim també és molt interessant que 

52 persones (60,5%) opinen que les recents diplomades � no� han après saber 

estar (actituds). 

Les infermeres docents (Q5 p46): (F 55) és quasi unànime 43 persones 

(91,5%) opinen que �sí� han après coneixements, i quan es pregunta sobre si 

han après habilitats, en aquest cas les opinions no són tant evidents, 26 

persones (55,3%) opinen que �sí�, però hi ha 12 persones (25,5%) que 

s�abstenen 

 Saber (coneixements) Saber fer (habilitats) Saber estar (actituds) 

 Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge

No 1 2,1 9 19,1 6 12,8 
Sí 43 91,5 26 55,3 27 57,4 

Total 44 93,6 35 74,5 33 70,2 
No 

responen 3 6,4 12 25,5 14 29,8 
Total 47 100,0 47 100,0 47 100,0 

Figura 55 
 
També passa el mateix quan es pregunta per si les recents diplomades han 

après actituds, hi ha 27 persones (57,4%) que opinen que �sí� i 14 persones 

(29,8%) que s�abstenen, aquesta abstenció pot tenir diferents lectures, però en 

tot cas és un índex que necessita una reflexió.  

A les gestores/tors se’ls ha demanat quina és la seva opinió en referència  
que la formació que reben les noves infermeres és suficient (totalment, 

bastant, suficient, insuficient) per les necessitats de la seva professió (Q4 

p50): però responen poc i els resultats no són indicatius. 

També a les docents se’ls hi fa la mateixa pregunta (Q5 p47): i és 

sorprenent veure que 38 persones (80,9%) no prenguin partit de si creuen o no 

que la formació que reben les noves infermeres és �totalment suficient� per les 

necessitats de la seva professió. Per altra banda, només hi ha 26 persones 

(55,3% que pensen que �sí� que és �bastant suficient� la formació i 19 persones 

(40,4%) que no responen. Una cosa similar passa en la següent qüestió, 16 

persones (34%) pensen que �sí� que és �suficient� la formació que reben i 24 

persones no responen. Com tampoc no responen 35 persones (74,5%) quan 
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se�ls pregunta si la formació que reben les infermeres �és insuficient� per a les 

necessitats de la seva professió.  

35) Avançant sobre el tema, ara es vol saber si pensen que són útils els 
estudis de segon cicle d’infermeria: cal recordar que en el cicle es podrien 

situar, els Postgraus, els Mestratges, o els estudis de Títol Superior en Ciència i 

Mètode en Infermeria com a Llicenciatura de títol propi d�unes Universitats. 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p57): (F 56) 

                         Són útils els estudis de segon cicle d'Infermeria?
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                                       Figura 56    

Es pot veure en el gràfic de barres que tot i haver-hi 3 persones que no 

responen n�hi ha 4 persones (26,7%) i 3 persones (20,0%) que es decanten per 

�bastant i molt útils� els estudis de segon cicle d�Infermeria. 

Les infermeres quirúrgiques, (Q2 p45): és destacable que opinin �d�útils, força 

útils, i bastant i molt útils�  els estudis de segon cicle d�Infermeria per 20 

persones (23,3%), 18 persones (20, 9%), 14 persones (16,3%). I 7 persones 

(46,7%) (F 57) 

                        Són útils els estudis de segon cicle d'Infermeria?
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                                         Figura 57 
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Les infermeres docents (Q5 p48) (F 58): Hi ha 14 persones (29,8%) que 

consideren �bastant útils� els estudis de segon cicle d�infermeria, i 22 persones 

(46,8%) que els consideren �molt útils�. 

               Són útils els estudis de segon cicle d'Infermeria?

7 (Molt útils)654Omes

Fr
eq

üè
nc

ia

30

20

10

0

22

14

55

       
                              Figura 58 

 

Així doncs, en més o menys mesura tots tres col·lectius pensen que els estudis 

de segon cicle en Infermeria són útils. Per altra banda, cal adonar-se que el 

col·lectiu on hi ha menys persones que no responen és el d'infermeres docents 

En aquest últim col·lectiu també se’ls pregunta si participen en algun curs 
de postgrau o de formació continuada: com a responsable, com a docent, 
com promotora, i quin, (Q5 p36): les seves respostes van des de postgraus 

d�Enfermeria quirúrgica, Gestió i estudis que sobre pacients en situació 

especialitzada com són Emergències extrahospitalaries, Pediatria, 

Discapacitació Física, Geriatria etc.  

En continua referència als estudis de segon cicle  i  com a informació 
complementaria se’ls pregunta als tres col·lectius d’infermeria en quines 
condicions farien aquests estudis: si fossin una millora per a la seva 

preparació professional; si fossin una millora per a la seva situació laboral; si, 

els ho exigís la institució. (F 59). 
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Els estudis del segon 

cicle els faria: 

Si, fossin una 

millora per a la seva 

preparació 

Si, fossin una millora 

per a la seva 

situació laboral 

Si, els ho exigís 

la institució 

Total 

amb el 

resta 

(no) 

11  (73,3%) 6 (40%) 3 (20%) Les gestores/tors de 

recursos humans (Q4 

p52) 
No responen 

4 (26,7%) 

No responen 

9 (60%) 

No responen 

12 (80%) 

15 

(100%)

 
 

61 (70,9%) 53 (61,6%) 33 (38,4%) 
Les infermeres 

quirúrgiques (Q2 p46): 
No responen 

19 (22,1%) 

No responen 

26 (30,2%) 
No responen 

35 (40,75) 

86 

(100%

42   (89,4%) 23 (48,9%) 13 (27,7%) 
Les infermeres docents 

(Q5 p49) 
No responen 

5 (10,6%) 
No responen 

23 (48,9%) 

No responen 

32 (68,1%) 

47 

(100%)

   Figura 59 

 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p52): tan sols responen de forma 

indicativa 11 persones (73,3%) si fos �una millora per la seva preparació 

professional�.  

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p46):  un nombre elevat de persones, 61 

(70,9%) que diuen que farien estudis de segon cicle  per �la millora de la seva 

preparació professional�, i 53 persones (61,6%) que els farien per �la millora de 

la seva situació laboral�. En últim cas sols 33 persones (38,4%) opinen que les 

farien �si els ho exigís la institució�, val a dir que en aquest cas, sobretot, hi ha 

moltes persones que no responen 35 (40,7%).   

Les infermeres docents (Q5 p49) : la seva resposta és bastant unànime 42 

persones (89,4%) pensen que farien els estudis de segon cicle si fossin una 

�millora per la seva preparació professional�. En les altres dues preguntes la 

resposta ja no és tan evident, 23 persones (48,9%) si fossin �una millora per la 

seva situació laboral�, i també en aquest cas hi ha 23 persones (48,9%) que no 

responen. Per últim 13 persones (27,7%) farien aquests estudis �si els ho exigís 

la institució� i 32 persones (68,1%) no responen.   

En un inici cal congratular-se que molts professionals farien aquests estudis, 

segons diuen, si fossin una millora per la seva preparació professional. 

36) Ara la formació s’enfoca cap a una altra banda, se’ls pregunta si són 
útils els estudis de Llicenciatura d’Infermeria.  
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Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p53) (F 60) 

     Són útils els estudis de Llicenciatura d'Infermeria?
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                            Figura 60 

Diuen de les 12 persones que ha respost és interessant veure que 4 persones 

(26,7%) els consideren �bastant útils� i 5 persones (33,3%) �molt útils� els 

estudis de Llicenciatura d�Infermeria. 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p47): hi ha un ventall interessant de persones 

que consideren �d�útils a molt útils� els estudis de Llicenciat d�Infermeria, de 20 

persones (23,3%), 15 persones (17,4%), 13 persones (15,! %) 12 persones 

(14%). (F 61) . 
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                                 Figura 61 
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Les infermeres docents (Q5 p48): hi ha 15 persones (31,9%) que opinen que 

són �bastant útils� els estudis de Llicenciatura d�Infermeria i 22 persones 

(46,8%) que pensen que són �molt útils� els estudis de Llicenciatura 

d�Infermeria. (F 62) 

        Són útils els estudis de Llicenciatura d'Inferm.
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                                 Figura 62 

També en aquest cas l�opinió es força unànime en els tres col·lectius que els 

estudis de Llicenciatura d�Infermeria en més o menys mesura són útils per la 

professió.  

També com a informació complementaria en referència a aquests estudis 
se’ls pregunta en quines condicions els farien: si, fossin una millora per la 

seva preparació professional; si, fossin una millora per la seva situació laboral; 

si, els ho exigís la institució, les dades més interessants són. (F 63) 

Els estudis de 

Llicenciatura 

d�Infermeria 

Si, fossin una 

millora per a la 

seva preparació 

Si, fossin una 

millora per a la seva 

situació laboral 

Si, els ho exigís 

la institució 

Total 

amb el 

resta 

(no) 

10 (66,7%) 8 (53,3%) 4 (26,7%) Les gestores/tors de 

recursos humans (Q4 

p54) 
No responen 

5 (33,3%) 
No responen 

7 (46,7%) 
No responen 

11 (73,3%) 

15 

(100%)

59 (68,6%) 54 (62,8%) 31 (36%) 
Les infermeres 

quirúrgiques (Q2 p48) 
No responen 

19 (22,1%) 
No responen 

24 (27,9%) 
No responen 

36 (41,9%) 

86 

(100%)

41 (87,6%) 20 (42,6%) 11 (23,4%) 
Les infermeres docents 

(Q5 p51) 
No responen 

6 (12,8%) 
No responen 

26 (55,3%) 
No responen 

33 (70,2%) 

47 

(100%)

   Figura 63 
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Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p54) : també en aquest cas 10 

persones (66,7%) els farien si fossin una �millora per a la seva preparació 

professional�, i 8 persones (53,3%) els farien si fossin �una millora per a la seva 

situació laboral� i sols 4 persones (26,7%) els farien si �els ho exigís la 

institució�. 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p48): igualment 59 persones (68,6%) pensen 

que els farien si fos �una millora per la seva preparació professional�, i 54 

persones (62,8%)  pensen que els farien si fos �una millora per la seva situació 

laboral�, i per últim sols 31 persones (36%) ho farien �si ho exigeix la institució�, 

en aquest mateix grup hi ha 36 persones (41,9%) que no responen. 

Les infermeres docents (Q5 p51): també en aquest cas la resposta és bastant 

unànime 41 persones (87,6%) farien els estudis de Llicenciatura d�Infermeria �si 

fos una millora per la seva professió�. Per altra banda 20 persones (42,6%) 

farien la Llicenciatura d�Infermeria  �si fos una millora laboral�, però també en 

aquest cas hi ha 26 persones (55,3%) que no responen. I per últim en front a  

11 persones (23,4%) que diuen que �sí� que farien aquests estudis �si  s�ho 

exigí la institució�, hi ha 33 persones (70,2%) que no responen.   

Es destacable i diu molt de la Infermeria que els tres col·lectius farien els 

estudis de Llicenciatura, entre altres, si fossin una millora de la seva professió, 

però també indiquen (sobre tot les infermeres quirúrgiques i les docents) que 

ho farien si fos una millora laboral. 

Arribat aquest punt es vol saber quins estudis prefereixen més les 
infermeres quirúrgiques la Llicenciatura o els estudis de segon cicle: (F 

64). 

Figura  64    

Correlaciones 
**  La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral). 

     

A l�hora de la seva distribució en funció de com es defineixen com a 

professionals (quirofanistes, quirúrgiques, perioperativa, general, altres) en 

primer lloc es veu que hi ha relació directa en tota la mostra d�Infermeres 

   Són útils els estudis de 
Llicenciatura d'Infermeria? 

Rho de 
Spearman 

Són útils els estudis de segon 
cicle d'Infermeria? 

Coeficient de 
correlació ,760 

  Sig. (bilateral) ,000 
  N 46 
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(correlació 0�642, de Rho de Spearman P< 0�01), així doncs en general les 

infermeres els agraden o no els agraden els dos tipus d�estudis, menys en el 

cas de les infermeres que es consideren perioperatives (N= 4) (color vermell) 

que tenen una correlació inversa, i per tant es decanten per un dels dos tipus 

d�estudis menys en un cas, dues consideren més útils els estudis de segon 

cicle, una persona la llicenciatura i una altra considera bons els dos tipus 

d�estudis. Aquesta situació queda palesa en el gràfic següent, en què una de 

las coordenades hi ha l�ítem �Són útils els estudis de Llicenciatura d�Infermeria� 

i l�altra  �Són útils els estudis de segon cicle� amb una escala de valor del 1 al 7, 

de �molt malament a molt bé� respectivament: (F 65) 
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                         Figura 65 

 
Seguin el mateix criteri es vol saber quins estudis prefereixen més les 
infermeres Docents, la Llicenciatura o els estudis de segon cicle. També 

en aquest cas s�ha posat en les coordenades els mateixos items que l�anterior 

qüestió, el resultat és explicat pel gràfic de dispersió amb gira-sol203. (F 66) 

 

                                            
203 Veure indicatiu anterior. 
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                 Són útils els estudis de Llicenciatura d'Infermeria?
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               Figura 66  

En aquest col·lectiu no hi ha cap divergència, les infermeres docents valoren 

majoritariament els dos tipus d�estudis en igual mesura (entre els intervals 6 a 

7) per tant els dos tipus d�estudis són molt valorats.  

En referència a les infermeres docents, com a col·lectiu essencial 
important per a la formació de la infermera i infermera quirúrgica, es vol 
saber si tenen una preparació superior a Diplomat d’Infermeria (Q5 p52): 

Postgrau, Mestratge, Llicenciatura, quin i en quina institució: quin): Postgrau 
(Q5 p52) part 1): en les seves respostes es pot veure que moltes d�elles tenen 

un altre tipus d�estudis superiors, com són: Infermeria quirúrgica, gestió, 

metodologia i tècnica de recerca, salut laboral, salut comunitària i gerontològica  

entre altres. En quina institució (Q5 p52 part1b): responen les diferents 

Universitats com són: de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Rovira i Virgili, 

Vic.  

Mestratge (Q5 p52 part2): també en aquest cas indiquen diversos d�aquests 

estudis fets com són: gestió i administració, bioètica i dret, gerontologia, 

infermeria medico quirúrgica entre. En quina institució (Q5 p52 part2b): també 

com en l�anterior cas en similars Universitats 

Llicenciatura (Q5 p52 part3): en aquest cas es troba entre l�Antropologia 

Social, les Humanitats, la Pedagogia, i altres llicenciatures més distants de la 

professió com són: la Geografia i Història, la Història de l�Art En quina 
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institució (Q5 p52 part3b): Universitats de Barcelona, Alacant, UAB, Vic, 

Rovira i Virgili, European University 

37) Per completar la informació, des d'un altre angle, se’ls pregunta als 
metges/ses : si els semblen adients els estudis de Llicenciatura 
d’infermeria (Q3 p18): cal destacar que hi ha 8 persones que no opinen 

(25,8%) i 8 persones que opinen que potser �sí� que serien adients els estudis 

de Llicenciatura en Infermeria, en front dels altres resultats molt inferiors i poc 

interessants de veure 

I si fa més èmfasi en la temàtica quan en el mateix col·lectiu se’ls 
pregunta si en la seva opinió:  pensen que per a la feina de la infermera, 
aquests estudis: no els necessita mai; els necessita en determinades 
especialitats; els necessita sempre. 
M�adono que potser la pregunta no està ben plantejada, perquè una resposta 

pot ser excloent de l�altra, tot i això els resultats són prou interessants com per 

fer-ne un comentari: quan se'ls pregunta si creuen que aquests estudis la 

infermera per la seva feina no els necessitarà �mai�, tot i que hi ha 19 persones 

(61,3%) que no responen, hi ha 10 persones (32,3%) que opinen que les 

infermeres �no els necessitarà mai�. Els necessitarà en determinades 

especialitats hi ha 16 persones (51,6%) que opinen que �sí�, en front de 12 

persones (38,7%) que no responen. I aquells que pensen que aquests estudis 

�els necessitarà sempre�  hi ha 13 persones (41,9%) que pensen que �sí�, en 

front de 14 persones (45,2%) que no responen. 

38) Arribat aquest punt se’ls pregunta a tots els col·lectius si pensen que 
per treballar en l’àrea quirúrgica es necessita una formació 
especialitzada:     
Els metges/ses (Q3 p20):  la resposta és quasi unànime, de 31 persones, 

responen 29 persones (93�5%) que diuen que �sí�. 

En aquest cas vull comparar si aquest col·lectiu sap quina formació han 
rebut les infermeres quirúrgiques del seu hospital (Q3 p21) amb si pensen 
que la infermera necessita formació especialitzada per treballar: (F 67) 
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La infermera necessita formació 

especialitzada per treballar en l'Àrea 
Quirúrgica? 

Total

Sap quina formació han rebut les 
infermeres quirúrgiques del seu hospital per 

treballar a quiròfan? 
 Sí  

 No 18 18 
Sí 11 11 

Total  29 29 
Figura 67 

La seva resposta ha estat la següent tant les persones que no sabien la 

formació que havien rebut les infermeres del seu hospital com les que si la 

sabien creuen que la infermera quirúrgica necessita una formació 

especialitzada per treballar 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p55): responen de forma quasi 

unànime positivament 14 persones (93,3%). 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p49): la resposta és unànime, 73 persones 

(84,9%) opinen que �sí�. En aquest punt a les infermeres quirúrgiques se'ls 
hi vol preguntar, en el seu parer, quin tipus de formació especialitzada 
creuen que es necessitaria per poder fer la seva activitat professional: 
responen en general l�Especialitat quirúrgica, fent èmfasi, segon els seus 

criteris o necessitats en alguns dels seus matisos com són, per exemple: 

anestèsia, esterilització, informàtica, atenció al pacient quirúrgic, més formació 

pràctica i formació continuada  
Les infermeres docents (Q5 p53): 44 persones (93,6%) diuen que �sí�, és força 

interessant veure aquest resultat. 

Tots els col·lectius hi estan d�acord de forma bastant unànime, de la necessitat  

que la infermera quirúrgica necessita d�una formació especialitzada, a partir 

d�aquest moment caldrà veure de quin tipus. 

39) Fixa’t en aquest punt, ara se’ls pregunta als tres col·lectius 
d’infermeria, quina formació han rebut per treballar a quiròfan: és greu que 

la falta de preparació d�aquests col·lectius en referència a la infermeria 

quirúrgica - perioperativa. Aquesta mancança tindrà unes conseqüències 

evidents de  les gestores de recursos humans i les docents204 sobre les 

infermeres, i d�aquestes últimes sobre l�usuari. Dades més interessants: (F 68) 

 

                                            
204 Cal dir en la seva justificació, que al considerar-se moltes d’elles docents d’EU d’Infermeria i no de 
postgrau d’Infermeria Quirúrgica poden no tenir aquesta formació. 
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Quina formació ha 

rebut per treballar a 

quiròfan: 

L�experiència 

Formació de 

postgrau (cursos de 

Postgrau, 

Mestratges) 

Cursos de 

Formació 

Continuada 

Total 

amb el 

resta 

(no) 

9 (60%) 3 (20%) 8 (53,3%) Les gestores/tors de 

recursos humans (Q4 

p55) 
No responen 

5 (33,3%) 

No responen 
10 (66,7%) 

No responen 

6 (40%) 

15 

(100%) 

7 (14,9%) 7 (14,9%) 8 (17%) 
Les infermeres 

docents (Q5 p54) 
No responen 

39 (83%) 
No responen 

40 (85,1%) 
No responen 

39 (83%) 

47 

(100%) 

   Figura 68 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p55): la resposta és força indicativa, 

ja que si aquest col·lectiu, important en la gestió i presa de decisions, no té la 

formació adient, és molt possible que no la consideri necessària per altres 

col·lectius de la seva responsabilitat, així doncs la formació que han rebut per 

treballar a l�àrea quirúrgica, segons diuen és bàsicament �l�experiència�, així ho 

indiquen 9 persones (60%), sols 3 persones (20%) han fet �un Postgrau�, i 8 

persones (53,3%) han fet �cursos de formació continuada�.  

Les infermeres docents (Q5 p54): en el mateix sentit se’ls pregunta quina 
formació han rebut per treballar en l’Àrea Quirúrgica: sols l�experiència: que 

diuen que �sí� 7 persones (14,9%) i no responen 39 persones (83%); formació 

de postgrau: que sols responen que �sí� 7 persones (14,9%) i el resta no 

responen; i per últim, amb cursos de formació continuada: 8 persones (17%) 

diuen que �si� i el resta no responen. 

Les infermeres quirúrgiques, (Q2 p51): la situació anterior exposada en les 

gestores queda indicada en  els resultats d�aquest col·lectiu: (F 69)  

 
La formació que ha rebut 

vostè per treballar a 

quiròfan és l'experiència?

La formació que ha rebut 

vostè per treballar a 

quiròfan és la formació de 

postgrau? (cursos 

Postgrau, Mestratges 

La formació que ha rebut 

vostè per treballar a 

quiròfan són cursos de 

Formació Continuada? 

 Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge 

No 2 2,3 24 27,9 23 26,7 
Sí 72 83,7 31 36,0 26 30,2 

Total 74 86,0 55 64,0 49 57,0 
No 

responen 12 14,0 31 36,0 37 43,0 
Total 86 100,0 86 100,0 86 100,0 

Figura 69 
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En principi per aquests resultats hem de pensar que hi ha 72 persones (83,7%) 

que estan treballant a quiròfan sense la formació deguda (F 70), amb sols 

�l�experiència�, pot ser que un inici sigui així, però pel gràfic de barres (veure F 

75) i la taula de contingència posterior (F 76) es veu pels resultats que no és 

sempre aquesta situació, en principi cal pensar que hi ha persones que la 

mateixa persona respon positivament dos o tres qüestions   

Per altra banda hi ha 31 persones (36%) que han rebut algun tipus de formació 

de postgrau, cal contar que de forma paral·lela hi ha 31 persones (36%) que no 

responen, situació que queda molt palès en el segon gràfic de barres (F 71).  

Per últim  quan es pregunta si han assistit a cursos de formació continuada per 

poder treballar a quiròfan 23 persones (26,7%) responen que �no� i 26 

persones (30,2%) que �sí�, cal remarcar que hi ha 37 persones (43%) que no 

responen.                  
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També es vol saber quina valoració fan dels estudis de segon cicle 
(postgraus i mestratges) les persones que s’han format en infermeria 
quirúrgica només amb l’experiència: els gràfics de barres (F 72) (F 73) ens 

expliquen de �gens a molt útils� quina valoració fan d�aquests estudis les 

infermeres quirúrgiques que només s�han format amb l�experiència. 
 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
   Figura 72              Figura 73   

També es vol saber si les infermeres que s’han format per medi de  
l’experiència valoren més la Llicenciatura o els cursos de segon cicle: en 

el gràfic de dispersió amb gira-sol en què cada una de les coordenades s�ha 

posat l�item �segon cicle� i �Llicenciatura� amb els nivells de l�1 a 7, amb una 

valoració de �molt malament a molt bé� respectivament, podem veure, en 

general, que valoren de la mateixa manera les dues titulacions (gira-sols sobre 

la diagonal), la resta, 10 casos valoren més el segon cicle i 10 casos la 

llidenciatura.  

( F 74) 

.                                                                        

 
   

 

 

             

 

 

                                                 

                                              Figura 74  

Són útils els estudis de Llicenciatura d'Infermeria?
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En aquest punt es vol aprofundir en la formació rebuda, volen saber, de 
forma més detallada quina és la formació de la infermera quirúrgica, això 

queda reflectit en el següent gràfic de barres, a on en l�eix vertical es 

despleguen les possibilitats de formació d�aquest col·lectiu. (F 75) 

        

Quina formació té la infermera quirúrgica?

res

postgrau

postgrau i formació
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                                            Figura 75     

De les persones que responen n�hi ha 34 (39,5%) que diuen que la formació 

que han rebut per treballar a l�àrea quirúrgica és sols �l�experiència�, cal veure 

per altra banda que a més hi ha 38 persones (44,2%) que a més de 

l�experiència té altre tipus de formació (Postgrau o formació continuada) i sols 

Postgrau (per tant sense experiència) 10 persones (11,6%).  

A més també s’ha volgut saber com han estat d’útils aquests estudis de 
segon cicle o formació continuada per aquestes persones: s�han relacionat 

per tant els estudis en què s�han format aquestes infermeres i la seva opinió de 

si han estat 1 (Gens útils) a 7 (Molt útils) , la resposta ha estat la següent: del 

grup de 29 infermeres quirúrgiques que la seva formació ha estat l�experiència, 

21 persones opinen que els estudis de segon cicle són �d�útils a molt útils. Per 

altra banda, aquelles infermeres que tenen algun tipus de formació, de 45 

infermeres quirúrgiques, 37 opinen que els estudis de segon cicle han estat 

�d�útils a molt útils� d�un total de 76  respostes. Veure les dades en la taula de 

contingència (F 76)     
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Recompte 

Són útils els estudis de segon cicle d�Infermeria     
1 (Gens útils) 2 3 4 5 6 7 (Molt útils) 

Total

Com s�ha format                            res 
La infermera quirúrgica 
                                                 postgrau 
                                                quirurgica  
                                 postgrau i formació
                                              continuada
                                             experiència 
                             experiència i formació  
                                              continuada
                            experiència i postgrau 
                            experiència i postgrau 
                             i formació continuada 
Total 
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Figura 76 
 
Per altra banda també s’ha volgut saber per completar la informació si hi 
ha alguna relació entre l’edat i la realització de postgraus. (F 77) (F 78) (F 

79):     
 La formació que ha rebut vostè per treballar a 
quiròfan és un Postgrau? 

N Mitjana Desviació 
típ. 

Error tip. De la 
mitjana 

Edat 
                       No 
                       Si 

 
24
31

 
42,96 
37,29 

 
8,650 
9,278 

 
1,766 
1,666 

Figura 77 

      Proves de normalitat 
Shapiro-Wilk La formació que ha rebut vostè per treballar a quiròfan és 

la formació de postgrau? 
 Estadístic gl Sig 

Edat                                                   No 
Si 

,979 
,954 

24 
31 

,878 
,200 

      Figura 78 
 

Prova de 
Levene per 

la igualtat de 
variàncies 

Prova T per la igualtat de mitjanes 

95% Interval de 
confiança per la 

diferència 

 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral)

Diferència 
de 

mitjanes 

Error 
típ. De la 
diferència Inferior Superior

Edat  
S�ha assolit 
variàncies 
iguales 
No s�ha assolit 
variàncies 
iguales  

 
    ,725 

 
,398 

 
2,314
 
 
2,335
 

 
      53 
 
 
51,123

 
      ,025
 
       
      ,024 

 
       5,67

 
 

5,67

 
     2,450 
 
     
     2,428 

 
,754 

 
 

,794 

 
10,582 
 
 
10,542 

Figura 79 
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El resultat ha estat que el grup que ha fet el curs de postgrau té com a edat 

mitjana 5,67 anys menys, als que no han fet el curs de postgrau, encara que a 

tots dos grups hi ha gent de totes les edats, aquesta situació queda molt ben 

reflectida en el següent gràfic de dispersió amb gira-sols a on la dispersió 

queda palesa en la disposició en la coordenada x �Formació rebuda per 

treballar a quiròfan� el número 1 és aquell grup que ha fet el curs de postgrau i 

el 0 aquell que no l�ha fet (F 80) 

                         Formació  rebuda per treballar a quiròfan
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                                       Figura 80   

Per complementar la informació, es pregunta als metges/ses si saben 
quina formació han rebut les infermeres quirúrgiques del seu hospital per 
treballar a quiròfan (Q3 p21): es força indicativa la ignorància que té un 

col·lectiu de l�altre: de 31 persones, que responen, 20 persones (64,5%) �no� 

saben quina formació, i 11 persones (35,5%) que �sí� saben quina formació. En 
les persones que diuen que sí, saben (Q3 p22): si és sols l�experiència; un 

postgrau; i/o una formació continuada: sols responen 9 de les 11 persones 

(9,75%), 3 persones diuen que han fet �formació continuada� (9, 7%); 2 

persones (6,5%) diuen que sols �l�experiència�; i 4 persones (12,9%) diuen que 

un �postgrau�. 

40) Aprofundint en el tema en els diferents col·lectius d’infermeria se’ls 
pregunta si recorden quants crèdits (1 crèdit = 10 hores) tenia el Postgrau 
d’Infermeria  Quirúrgica que van fer: 
Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p57): sols hi ha una persona que 

recordi que tenia 20 crèdits. En quina institució (Q4 p56): “UDL”; “Barna”. 
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Les infermeres quirúrgiques (Q2 p52): de les persones que han fet un postgrau, 

responen (F 81): 

Si ha fet un Postgrau Quirúrgic, recorda quants crèdits tenia?  

 Freqüència Percentatge 

20crèdits 5 5,8 
30 Crèdits 3 3,5 
40 Crèdits 7 8,1 
50 Crèdits 11 12,8 

  Total 26 30,2 
No responen 60 69,8 

Total 86 100,0 
             Figura 81 

Sols 26 persones (30,2%) de les 31 que han fet un Postgrau responen, 11 

(30,2%) de les quals han fet una Postgrau d�Infermeria Quirúrgica de 50 crèdits 

(500 hores); 7 persones (8,1%) l�han fet de 40 crèdits (400 hores) ; 3 persones 

(3,5%) l�han fet de 30 crèdits i 5 persones (5,8%) l�han fet de 20 crèdits. En 
quina institució (Q2 p53): alguns“Valle Hebrón”; bastants”Hospital de Sant 

Pau “ ; “ Hospital Creu Roja “ ; ” Universitat de Lleida “ ; “Facultat d’Infermeria 

Ramon Llull-Blanquerna” ; “ Universitat de Vic” ; “ UB (Hospital de Bellvitge)” ; “ 

Hospital Clínic” ; “Master Gestió Hospitalària Santa Madrona”; “UNED” ; 

“Hospital”; alguns ”Hospital Clínic” ; “ FUDEN (distància)” ; “UAB” ; “ Escola 

d’Infermeria del Mar”. 

Les infermeres docents (Q5 p55): quan se�ls pregunta si recorden quants 

crèdits tenia el Postgrau estudiat: 3 persones (6,4%) responen que 50 crèdits, 

una persona (2,1%) 30 crèdits, i dues persones (4,3%) responen que 20 

crèdits. En quina institució (Q5 p56):” Soy coordinadora del Master de 

Enfermería de Quirófano de 23 créditos de la escuela de enfermería de la UdL” 

; “Universitat Central”; varies” Escola de Sant Pau” ; “ Universidad de Barcelona 

(Hospital Clínico)” ; “ U.B. Bellvitge” ; “ URV” ; “ Universitat Rovira i Virgili 

començo el 2.002-2.003”. 
Complementant aquesta qüestió, se’ls pregunta als tres col·lectius 
d’infermeria si el Postgrau d’Infermeria Quirúrgica creuen que ha estat 
útil: 
Però abans també, en aquest cas, es vol saber una opinió propera i es 

pregunta sobre el mateix el tema als metges/ses (Q3 p23): és interessant veure 

que 13 persones (41,9%) no responen a la pregunta, queda en dubte el  perquè 

no ho fan; 3 persones (9,75) diuen que �molt�; 5 persones (16,1%) com a 
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�bastant�; i 5 persones, més, (16,1%) com �força� com a més interessant a  

veure 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p59): no responen de forma prou 

significativa, perquè hi ha 12 persones que no responen; 2 persones (13,3%) 

com a �bastant útils�, i 1 persona (6,75%) com a �força útils�.   

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p54) : (F 82) 
SI ha fet un Postgrau d'Infermeria Quirúrgica, 

creu que li ha estat útil? 
 

 
Freqüència Percentatge 

1 (Gens útils) 1 1,2 
2 2 2,3 
3 2 2,3 
4 3 3,5 
5 7 8,1 
6 4 4,7 

7 (Molt útils) 13 15,1 
Total 32 37,2 

Sistema 54 62,8 
Total 86 100,0 

                     Figura 82 
Cal destacar que a 13 persones (15,1%) els ha estat �molt útil�; a 4 persones 

(4,7%) �bastant útils�; i a 7 persones (8,1%) �força útil�; prèviament havien dit 

que 31  persones que eren les que havien fet cursos de postgrau i en canvi en 

aquest recompte en surten una de més, 32, una vegada repassat m�adono que 

hi ha una persona que respon en aquest cas i no en l�anterior. 

Les infermeres docents (Q5 p58): 7 persones (14,9 %) pensen que ha estat 

�molt útil�, una persona (2,1%) �bastant útil�, i dues persones (4,3%) �força útil�. 

Per completar la informació també se’ls pregunta en els tres col·lectius 
d’infermeria com d’útil ha estat fer un Postgrau d’Infermeria Quirúrgica: 
Les gestores/tors de recursos humans (Q3 p60): com que no responen 13 

persones per tant no és indicatiu. 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p55): hi ha 12 persones (14%) que opinen que 

�molt�,  6 persones (7%) que �bastant útils�, i 7 persones (8,1%) �força útils�, de 

32 persones també en aquest cas. 

Les infermeres docents (Q5 p58): quan  se�ls pregunta com d�útil. 6 persones 

(12,8%) pensen que �molt útils�; una persona (2,1%) �bastant útil� i dues 

persones (4,3%) �força útils�. 

41) A més, en els metges/ses se’ls pregunta, si les infermeres 
quirúrgiques han d’estar preparades per atendre varies especialitats 
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quirúrgiques; per atendre una sola especialitat quirúrgica (Q3 p24): és 

important denotar que 25 persones (80,6%) pensen que les infermeres 

quirúrgiques han d�estar preparades per atendre varies especialitats 

quirúrgiques, i sols 5 persones (16,1%) pensen que sols han d�atendre una sola 

especialitat quirúrgica, per tant de la primera resposta es tradueix que les 

infermeres quirúrgiques han d�atendre diferents tipus de pacients quirúrgics en 

diferents equips multidisciplinars  i per tant la seva formació també ha de ser 

més extensa i profunda..  

42) Aprofundint en la formació, ara se’ls pregunta a tots els col·lectius si 
coneixen el Currículum Europeu com a curs de formació europea: 
Els metges/ses (Q3 p25): les 31 persones (100,0%) diuen que �no� el coneixen.  

Però encara és més greu quan els propis professionals no el coneixen: 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p61): sols diuen que �sí� que el 

coneixen 3 persones (20%) i 10 persones (21,3%) diuen que �no� el coneixen.  

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p56) 70 persones (81,4%) diuen que �no� el 

coneixen i 4 persones (4,7%) diuen que �si� el coneixen.    

Les infermeres docents  (Q5 p59): hi ha 10 persones (21,3%) que diuen que 

�sí� que el coneixen; i 17 persones (36,2%) que diuen que �no� el coneixen, i 20 

persones (42,6%) que no responen 

Aquesta resposta general parla per si sola de la falta de coneixement i/o 

divulgació d�aquest tipus de possibilitat de formació com a cos de 

coneixements, sobre tot si l�observem en el gràfic següent. (F 83) 
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Es completa la pregunta si coneixen el Currículum Europeu, si creuen que 
aquesta formació es podria portar a terma en el seu hospital: 
Els metges/ses (Q3 p26): 28 persones (90,3%)  no opinen si es podria portar a 

terme en el seu hospital i 3 que �no� (9,7%). 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p62): 2 persones (13,3%) diuen que 

�si�  i 4 persones (26,7%) diuen que �no�. 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p57): tot i que podrien opinar, com és lògic per 

la seva situació laboral de falta de poder executiu, 70 persones (81,4%) no 

responen a l�hora de saber si aquesta formació es pot portar a terme en el seu 

hospital. Per què? (Q2 p58): “A tot arreu es pot fer si hi ha interès” ; “Perquè 

representa un mínim com a formació especialitzada” ; “Per equilibrar i igualar 

als professionals per temes més autonomia”; “Por que me jubilo el año 

próximo” ; “No lo conozco”. 

Les infermeres docents (Q5 p60): 42 persones (89,4%) no responen, i sols 3 

persones (6,4%) diuen que �sí�. 

 

Per últim als quatre col·lectius professionals se'ls demana l’opinió en 
referència a tres qüestions: a nivell professional; socio laboral personal i 
de formació continuada de les infermeres, infermeres quirúrgiques com 
veuen la situació actual; com preveuen que evolucionarà; i quina seria la 
solució desitjada. De les persones que responen, aquestes són les seves 

opinions: 

• Com veuen la situació professional actual de les infermeres, 
infermeres quirúrgiques: en general l�opinió general és força pessimista, 

anem a veure:  

Els metges/ses (Q3 p27): “Mucha demanda de enfermeras. Pero malos 

contratos” ; “Fotuda” ; “Adecuada” ; ”Estancada” ; ”Supervivència” ; ” Alarmant”; 

”Molt poca valoració de la seva opinió per la política hospitalària” ; “Força bé” 

;”Mal pagades” ; ”Poc motivades” ; “Mejorable”. 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p63 ): “Amb pèrdua de la capacitat 

d’influència” ; ”Falta motivació” ; “Manca d’infermeres especialitzades” ; ”No 

som conscients del poder que tenim” ; ”Qui si no espavilen ens trepitjaran” ;   

“Mal. Tendria que mejorar en muchos aspectos” ; ”Parada” ; “Infermeria 

quirúrgica amb coneixements pràctics i sense coneixements científics” ; “Mal 
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pagadas. Poc valorades” ; ”Complexa i distorsionada. Mínim control de qualitat” 

; “Més coneixements, promoció professional” . 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p59): també en aquest cas hi ha una opinió 

pessimista, com per exemple: “És urgent una sortida institucional que 

evolucioni avançant en la formació i el reconeixement” ; “Malament. 

Subordinació total a les exigències dels gestors” ; “Professió poc valorada i 

amb molt intrusisme“ ; “Delicada, poca autonomia a nivell quirúrgic i amenaçats 

per tècnics constantment” ; “Que falten professionals d’infermeria en tots els 

serveis”; “Com sempre som depenents de l’estament mèdic” ; “No estem 

reconegudes no ben remunerades” ; “No està muy bien considerada 

socialmente” ; “Manca potenciació i suport per les infermeres”.   

Les infermeres docents (Q5 p61): i també aquest col·lectiu diu en síntesi: 

“Professionals cansats. Dificultat per portar a terme el rol propi, encara no s’ha 

fet tot el canvi conceptual. Altres professionals que estan fent intrusisme” ; 

“Cansament i descontent en la professió. La gestió valora només les cures, no 

el “cuidar” ; “Si no hi ha més mitjans econòmics, enfermeria quedarà 

estancada” ; “Massa ràpida incorporació al món laboral, falta pràctica” ; “Depèn 

del centre. Aquells centres que realitzen contractes de pràctiques desmereixen 

la professionalitat de la infermera”  ; “Hi ha una desmotivació i inestabilitat en el 

lloc de treball que repercuteix en la qualitat assitèncial” ; “Desmotivació general, 

Sobrecàrrega” ; “Difícil. Cal que el col·lectiu treballi per la professió” ; “Poc 

considerades i mal remunerades” ; “Con demasiada presión asistencial. Mal 

pagadas. Falta carrera profesional y segundo y tercer ciclo” ; “Manca veure que 

el que fem és important” ; “Amb moltes ganes de fer coses i progressar, però 

amb molt poc reconeixement social i professional”.  

• Com veu la situació actual a nivell socio, laboral, personal de les 
infermeres i les infermeres quirúrgiques: igual que en l�anterior resposta 

té un aire pesimista,  que dóna com a conseqüència: 

Els metges/ses(Q3 p27): ”Infravaloración profesional, más humana (a nivel 

quirúrgico), malos contratos (de cirujanos)”; “Actualment totes les relacions 

sociolaboral van a pitjor. I la infermeria no se n’escapa, hi ha una repressió 

clara”. Per exemple.  

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p63):“Menys implicació en les 

necessitats del col·lectiu” ; “Manca de reconeixement”; “Tenim una infermeria 
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gran i cansada. Edat mitja 46 anys” ; “Es podrien millorar” ; “Mal. Tendria que 

mejorar en muchos aspectos” ; “Contratos cortos”; “Preocupa més la situació 

laboral que la professional” ; “Horario rígido” ; “Falten infermers, perquè no 

tenen estabilitat laboral. Més reconeixement per part d’altres professionals ”. 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p59 )  també diuen en síntesi:”La gent està 

desmotivada, perquè falta un reconeixement professional i social” ;“Poca 

promoció de la infermeria“ ; ”Desatesa“  ; ”De desvalorització progressiva“ ; 

”Canviant“ ;”Estem mal pagats  = sous baixos. Patim molt estrès i això s’hauria 

de compensar amb dies de vacances. A la llarga totes aquestes condicions de 

treball repercuteixen en la família i moltes infermers abandonen la professió 

entre els 40 i 50 anys edat en la que professionalment estan molt enriquides“ ; 

“No se’ns considera de forma adequada dins la societat” ; ”Poc motivades per 

la institució”. 

Les infermeres docents (Q5 p6) que tampoc opinen diferent: “La imagen de la 

enfermeria és distorsionada y pobre” ; “Bastant desmotivades per les poques 

compensacions personals que té la professió” ; “Molta demanda i poc 

pressupost” ; “A nivell assistencial molt malament, horaris molt encasellats, 

dificultats per canviar de torn, contractes escombraria, sense promoció” ; 

“Precarietat laboral poc remunerada, infravalorada. Encara preval la 

feminització (dificultat de compaginar rol de mare i infermera, pels horaris)” ; 

“Saturació de càrregues de treball” ; “Situacions de contractes eventuals, 

contractes de pràctiques provoquen situacions socio-laborals precàries” ; 

“Complicada degut a la política de restricció de personal en les institucions i el 

tipus de contractació” ; “Con demasiada presión asistencial. Mal pagadas. Falta 

carrera professional y segundo y tercer ciclo”. 

• Com veu la situació actual a nivell de formació continuada de les 
infermeres i infermeres quirúrgiques: en aquest cas les respostes són, 

en general, una mica més optimistes: 

Els metges/ses (Q3 p27 ): �Algo insuficiente”; “Més o menys igual, totes veig 

que van comprant “la plaça”amb cursos i cursets, un cop la tenen la no 

compren res” ; “Pràcticament quasi no existeix una formació continuada hi ha 

una falta de motivació per reclamar-la” ; “Poca participació”; “Poc motivades per 

fer congressos”; “Millorable”; “Poc formades”; “Mejorable”. 
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Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p63 ): “Les infermeres que acaben 

amplien el seu currículum per necessitats. Falta d’especialització” ; “Comença a 

tenir un bon camí” ; “Voluntària, obligatòria” ; “Només fa formació la que vol 

tenir punts. La infermera amb plaça li costa més per la càrrega familiar i la 

seguretat del lloc” ; “Es preocupen poc per adquirir més coneixements” ; 

“Massa oferta sense qualitat i cara” ; “Més formació laboral”. 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p59 ):  “A millor vers anys endarrere però falta 

més formació continuada” ; “És bona però faria falta més facilitat d’horari i 

econòmica” ; “A nivel docente bien, a nivel de facilidades y economia mal”; 

“Manquen cursos de formació continuada” ; “Pocs reconeguts” ; “Pagues un 

títol i punts” ; “Crec que ens hem de gastar molts diners per poder fer” ; “No se 

promueve demasiado” ; “Tancada per només uns pocs escollits” ; “No hi ha 

opcions” ; “Insuficient” ; “Poc controlada”. 

Les infermeres docents  (Q5 p61): “Existen ofertas diferentes y cursos bastante 

adecuados ” ; “Crec que en la formació de postgrau es dóna una bona oferta” ; 

“Bona” ; “Molta, potser massa. A vegades de qualitat dubtosa. Els professionals 

comencen a estar saturats. Molt cara si és té en compte el sou dels infermers i 

els poc reconeixement que fa l’empresa” ; “Cada vegada s’està fent més 

formació continuada” ; “Hi ha centres que promocionen la formació continuada, 

però altres centres  no proporcionen cap facilitat per la formació” ; “Hi ha molta 

oferta sense línies clares de necessitat” ; “Desestructurada. Abús de la situació 

que ha provocat l’administració” ; “En general poco motivada por las 

instituciones. No sistematizada, són los profesionales los que muestran interès 

en formarse” .  

• Com preveu que evolucionarà la situació professional de les 
infermeres i infermeres quirúrgiques: hi ha tot tipus d�opinió, des 

d'esperançades a millorar, a totalment pessimistes. 

Els metges/ses:  (Q3 p27) “A pitjor. Implantació de tècnics” ; “A peor” ; “Ho 

desconec”; “Igual” ; “Espero que millor”; “Igual”; “No crec que millori” ; “Bien”. 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p63): “Menys reconeixement, menys 

necessitat de nous professionals” ; “ La infermeria ha d'agafar el seu lloc i 

demostrarà la seva vàlua” ; “Fins que els postgraus no avancin la situació 

estarà estancada” ; “Si seguim així perdrem el que fins ara hem guanyat” ; 

“Dependrà de com es valori la infermera i es faci valdrà per la seva experiència 
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i coneixements” ; “Hay pocas espectativas de cambio para mejorar” ; “Cap el 

pacient” ; “Sense reconeixement específic” ; “Més control de les despeses. Un 

control de qualitat més òptim” . 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p59 ): “Cap a millor, poc a poc” ;“En constant 

reducció de gastos” ; ”No interessa que evolucioni” ; “Probablement 

aconseguirem per fi el segon cicle de la nostra formació” ; ““A pitjor, volen mà 

d’obra barata  i les mateixes direccions d’infermeria ho promocionen” ; 

“Depende de si los hospitales quieren “cantidad” o “calidad” ; “Amb molt  

d’intrusisme per part d’altres professionals” ; “En reducció de personal per mala 

administració de recursos” ; “Empitjorarà si no ens formem, unim i demostrem 

que som necessàries” ; “Cada vegada més depenents” ; “Malament” ; “Serà 

una evolució molt lenta” ; “No millora” ; “No evolucionarà”.  

Les infermeres docents: (Q5 p61 ) “A mejor pero muy lentamente” ; “Espero 

que l’administració reaccioni i prengui en consideració la situació actual” ;  

“D’aquí a uns anys pot ser que millori per manca d’oferta professional” ; “Manca 

de professionals en els propers anys i potser pèrdua d’algunes funcions que 

avui en són pròpies” ; “Més estrés en la professió i més exigència de tasques” ; 

“El personal té ganes de treballar, però està cremat. Veig un futur incert” ; “Fa 

relativament poc se li havia donat una empenta a la llicenciatura, ara tot està 

aturat. No interessa per altres professionals” ; “Espero que se concrete el 

segundo y tercer cicle. Falta de apoyo de los colegios profesionales” ; “ Mas 

centrados en lo social y en la ayuda en su globalidad social/família” ; “Cada 

vegada professionals més ben preparats”. 

• Com preveu que evolucionarà la situació socio, laboral, personal de 
les infermeres, infermeres quirúrgiques: es continua responen amb 

criteri pessimista força preocupant. 

Els metges/ses (Q3 p27a3):“No ho sé” ; “A igual” ; “Espero que millor”. 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p63 ): “Dissociació entre allò 

personal i allò laboral” ; “En els propers anys pitjors”; “No hi ha canvis previstos” 

; “Hay pocas espectativas de cambio para mejorar” ; “Sin plaza fija”; “Amb la 

pressió sindical tan poc professional continuarà igual” ; “Amb poques 

demandes i poques respostes”.  

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p59 ): “Malament” ; ”Es quedarà igual“ ;”Si la 

situació no millora les infermeres anirem a treballar fora” ; “ Pitjor” ; “A millor” ; 
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“Seguirà igual” ; “Depent de la línea de trabajo que prefieran los hospitales” ; 

“Seguiria más o menos igual” ; “Poc a poc s’anirà valorant la nostra professió” ; 

“Malament. S’hauria de tenir en compte el personal” ; ”No se’ns considera de 

forma adequada dins la societat ” . 

Les infermeres docents: (Q5 p61 )  “Es mantindrà” ; “ Igual o peor” ; “No sabria 

dir-ho, però crec que si n’es replanteja la situació podem deixar perdre molts 

professionals” ; ”D’aquí a uns anys pot ser que millori per manca d’oferta 

professional” ; “Dependrà de conjuntura econòmica i dels recursos. D’entrada 

encara empitjorarà, però en un període de 3 a cinc anys espero que canviarà” ; 

“Dèficit important de professionals per les males condicions laborals” ; “Depèn 

de l’administració” ; “Canvia les situacions laborals. Depèn dels centres. Canvi 

de la perspectiva social costarà. Canvi en l’entorn socio-personal serà lent però 

eficaç” ; “Depèn del govern que tingui i les ganes de lluitar” ; “Si predomina la 

economia mal” ; “ Crec que estancada a fins que no demostrem que oferim un 

producte que només podem donar nosaltres i és imprescindible”.  

• Com preveu que evolucionarà la formació continuada de les 
infermeres, infermeres quirúrgiques: en aquest cas la resposta va des 

d'un criteri pessimista a més esperançador.  

Els metges/ses (Q3 p27 ) “A millor” ; “No ho sé” ; “Dependrà d’algun organisme 

que organitzes” ; “Espero millor” ; “Requerirà participar en cursos y congresos” ; 

“Bien”. 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p63): “Dependrà de l’interès”; 

“Mejorará”; “Més formació continuada”; “Segons la pressió que hi hagi a nivell 

formatiu”; “No sembla que en general es tingui prou clar” ; “Cursos en horari 

laboral”.  

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p59 ):: “Bé” ;“ Poca i dolenta” ;“No he trobat 

res de qualitat“ ; “A nivell docent crec que bé, però continuarà el problema 

econòmic i d’horaris” ; “Precària “ ; “Espero es mantingui a millor” ; “No es 

modificarà” ; “S’estimularà quan no hi hagi més remei” ;  “Elaborant promocions 

de formació” ; “Es necesaria y se debe de atender mejor” ; “A pagar més 

cèntims per menys formació de qualitat” ; “Espero que augmenti” ; “Millor que 

abans” ; “Seguirà sent un monopoli de les persones que s’aprofiten de la 

docència” ; “Tancada per només uns pocs escollits” . 
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Les infermeres docents , (Q5 p61):  ”A mejor por convencimiento propio ” ; 

“Espero que es desenvoluparant totes les especialitats i a la vegada es 

continuarà treballant pel segon cicle” ; “Bona augmentarà” ; “Seguirà igual si no 

milloren les condicions laborals” ; “En termes de qualitat. Cada institució 

s�especialitzarà, i anirà marcant territori. Preus iguals, tendència a pujar� ; �La 

formació passa a estar condicionada per les compensacions laborals 

posteriors, no pel propi interès, a vegades” ; “Cap a la llicenciatura” ; “Depèn 

dels centres” ; “Està condicionada per les especialitats” ; “Crec que el col·lectiu 

vol formació de qualitat” ; “Creo que es formarà más porque hay incentivos” ; 

“Si no se facilita e incentiva seguirà siendo justa” . 

• Quina seria la solució desitjada professional de les infermeres, 
infermeres quirúrgiques: en aquest cas les opinions són molt variades en 

funció a les expectives i criteris personals 

Els metges/ses(Q3 p27): “Limitación en el número de plazas en la entrada de 

facultad” ; “No n’hi ha” ; “Promocionar-la”; “Donar importància a la qualitat 

assistencial” ; “Més formació continuada, nou pla d’estudis” ; “Més 

especialització per l’àrea quirúrgica” ; “Comptar abans de fer nous quiròfans o 

noves tasques amb l'opinió dels que coneixen la feina” ; “ Millorar sou”; “ 

Dependència jeràrquica de la direcció d’infermeria, però integració funcional 

total amb l’equip quirúrgic”; “Una bona relació dedicació-reconeixement” ; 

“Incorporació d’unitats funcionals”. 

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p63 ) de forma sintètica: “Ampliar el 

temps per realitzar pràctiques clíniques i reconeixement per part de les 

empreses” ; “Millor formació pràctica, especialitats, postgraus i crèdits” ; 

“Reconeixement propi. Fer-se valer” ; “Assumir el rol propi” ; “Que las 

direcciones de enfermeria vuelvan a tener el sitio que les corresponde” ; 

“Postgrau o especialitats de cara el pacient i a la prevenció” ; “Especialitat 

específica” ; “Acreditada socialment la infermeria” ; “Potenciar l’autogestió a 

nivell professional” ; “Bona contractació, horari adequat i formació continuada. 

Flexibilitat”.   

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p59): en síntesi: “Especialitats” ; “Carrera 

professional, especialitat” ; “Tenir un marc de funcions“ ; ”Que la infermeria 

tingues una àrea definida i pròpia que ja la té, però que ningú reconeix i 

nosaltres mateixos no hem sabut defensar” ; “Un col·lectiu més solidari” ; 
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“Promoure més la promoció i la formació i la seguretat i l’estabilitat laboral” ; 

“Més recursos humans” ; “Millora condicions laborals. Més personal. Millorar els 

centres hospitalaris (edificis, mobiliaris...)” ; “Bona gestió, bon tracte cap el 

professional. Qualitat i retribució” ; “Una reelaboració del rol anterior i un lloc 

definit dintre del procés quirúrgic” ; “ Que no es moguessin tant “les teòriques” i 

es tingués més en compte tota la gent que treballa pràctica i les direccions 

d’infermeria fossin les primeres interessades en la promoció professional” ; 

“Menos cantidad i más calidad” ; “Concretant funcions d’infermeria” ; “Que 

infermeria fes valer els seus valors com a professional i els defenses amb 

força” ; “Que augmentessin el nombre d’infermeres als serveis” ; “Formació i 

promoció” ; “Infermeria amb criteris independents” ; “No escatimar els 

professionals necessaris per cada unitat” ; “Un respecte més gran per la 

formació i titulació”; “Que els professionals d’infermeria quirúrgica ens 

comprometessin” ; “Más estimulación por parte de la empresa” ; “Valorar más 

positivamente el trabajo realizado” ; “Que el nivel professional aumente tanto en 

conocimientos com en reconocimientos. Más seguridad en el puesto de 

trabajo”. 

Les infermeres docents: (Q5 p61) i també en aquest col·lectiu: “Tener  identidad 

propia y reconocida” ; “Que se implicaran los colegios profesionales” ; ”Fer un 

reconeixement de la professió de servei i donar algun tipus de compensació (no 

forçosament econòmica)” ; “Major connexió entre el professional” ; “Anar 

introduint l’element professional en el sector laboral” ; “Millors condicions 

laborals i econòmiques (horaris, rotacions, etc)” ; “Classificació de funcions des 

de dins de la professió. Consolidació com a col·lectiu amb uns líders potents. 

Reconeixement social i polític” ; “Fomentar paràmetres de qualitat en les 

atencions d’infermeria” ; “Mejorar a nivel de las instituciones para que podamos 

trabajar como sabemos” ; “Més personal. Projectes d’investigació. Formació 

continuada no sols de tècniques” ; “Amb molts més mitjans” ; “Més respecte per 

als professionals: Més valoració de la professió” ; “6-12 mesos de contractes de 

pràctiques” ; “Més reconeixement per les persones que es formen” ; “Arribar a 

la llicenciatura” ; “No ho sé, però les línies com Declaració Bolònia i allò 

relacionat amb la CE” ; “Segon cicle reconegut” ; “Elevar la imatge del 

professional de la infermeria” ; “Que la gent estigués motivada i amb ganes de 

cuidar. Oberts al canvi” ; “Reconeixement professional, millors condicions 
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laborals“ ; “Formación“ ;  ”Equiparació social, laboral...com d’altres tècnics de 

grau mig” ; “Falta d’apoyo de los colegios profesionales” ; “Revisión 

metodologica docente/pràctica clinica” ; “Segon cicle infermeria per aprofondir 

més en el coneixement” ; “Oferir a la societat allò que realment necessita i que 

el professional sigui reconegut per això”. 

• Quina seria la solució desitjada la situació socio, laboral, personal de 
les infermeres, infermeres quirúrgiques: també en aquest cas les 

opinions són molt variades en funció a les expectatives i criteris personals: 

Els metges/ses (Q3 p27): ”Más valoración profesional, mejores contratos” ; 

“Promocionar-la”; “Pujar sous” ; “Millors condicions laborals-socials”; “Preveure 

més temps per formació i lleure. Sous a nivell de treball” ; “Oferir més bones 

condicions laborals” ; “Flexibilitat horària”. 

Les gestores/tors de recursos humans, (Q4 p63 ):  �Promoure incentius entre el 

personal i adequar les tasques a les possibilitats” ; “Que las direcciones de 

enfermeria vuelvan a tener el sitio que les corresponde” ; “Plaza fija” ; “Adequar 

a les persones amb coneixements pràctics i científics”; “Increment salarial. 

Millors condicions socials. Pla de jubilació anticipada. Jornades més adaptades. 

Diferents ofertes horaries” ; “Horarió flexible”; “Optimà, més exigents” 

Les infermeres quirúrgiques (Q2 p59): “No estrés, competència, vigència 

horitzontal – vertical” ; “Tenir força com a professionals i mitjançant sindicats” ; 

“Reconèixer d’una vegada la importància de la feina i servei infermer, tant 

social com laboralment ” ; “Un col·lectiu més unit” ; “Un col·lectiu más solidario” 

; “Millor salari i més reconeixement social” ; “Qualitat i retribució” ; “Poc 

reconeixement tant acadèmic com socio-laboral” ; “ Més participació en les 

decisions. Augmentar el nivell de retribucions” ; “El personal reconegui treballar 

millor. El treballador s’ha de percebre recolzat” ; “Que valoraran la enfermeria” ;  

“Formació de les tasques de treball infermer” ; “Que els professionals 

d’infermeria quirúrgica ens comprometessin” ; “Mejoras laborales que pueden 

mejorar la situación personal”. 

Les infermeres docents, (Q5 p61): “La imagen mejor y se remunera nuestra 

labor y precisa dentro del sistema de salud” ; “Que se implicaran les 

direcciones de enfermería com verdaderas enfermeras y/o com ninigerentes” ; 

“Possibilitat de nous tipus de contractació: mitja jornada. Reconeixement de 

professionals experts” ; “Major resposta sindical”  ; “Reducció de l’horari laboral 
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racionalitzar els torns. Contractes adequats a la categoria i responsabilitat. 

Millorar els temps de descans i festius” ; “Millor de les condicions de 

contractació. Més seguretat en les contractes, horaris més dignes” ; “Mejorar en 

los centros para una mejores condiciones” ; “Més personal” ; “Haurien de 

desaparèixer els contractes de pràctiques. Les noves promocions d’infermeria 

haurien de canviar las perspectiva social d’infermeria” ; “Caldrà fer 

plantejaments nous de l’àrea de gestió (a nivell contractual) i considera per la 

seva formació” ; “Definició de llocs de treball en base a formació” ; 

“Contractació i salaris d’acord en els estudis. Valorar al professional de la 

infermeria” ; “Que exigís una bona relació de feina/responsabilitat i 

remuneració” ; “Equiparació social, laboral... com d’altres tècnics de grau mig” ; 

“ Tener en cuenta la opiniòn profesional en cuanto a número de pacientes que 

se puede asistir según su estado” , “Contractes laborals fixes. Les infermeres 

especialistes en l’àrea que treballin sense moure’s del lloc” ; “Assolir el que he 

dit abans, oferir a la societat allò que realment necessita i que el professional 

sigui reconegut per això”. 

• Quina seria la solució desitjada  de la formació continuada de les 
infermeres i les infermeres quirúrgiques: com en els dos respostes 

anteriors les opinions són molt variades en funció a les expectatives i criteris 

personals i estatus. 

Els metges/ses, (Q3 p27): “Facilitar-la” ; “Que el cap immediat motivés al 

professional i que facilités al màxim, possible l’àrea de formació continuada: 

informació clara i a l’abast; compatibilitat en horaris; subvenció” ; “Més formació 

continuada” ; “Necessària” ; “Cursos puntuals per noves tècniques a nivell 

d’hospital, més política de reactualització general” ; “Proposar i organitzar 

cursos en el mateix hospital o permetre’ls-hi el desplaçament a altres hospitals 

per a l fer-los”; “Permisos, ajuts” ; “Formació continuada sistemàtica i 

acreditada d’infermeria quirúrgica i de l’especialitat que estiguin desenvolupant” 

; “Obligatorietat de passar certificació cada cinc anys”.  

Les gestores/tors de recursos humans (Q4 p63): “Adequant la formació 

continuada a les necessitats dels centres” ; “La carrera professional”; “Que las 

direccions de enfermeria vuelvan a tener el sitio que les corresponde” ; 

“Formació amb revisió per poder actualitzar” ; “Professionals preparats i amb 

coneixements” ; “Confio que amb els anys creixi la professió i es millorin els 
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plans de formació continuada deixant més de costat els compromisos de quota 

social (a la part social) a l’hora dels programes formatius” ..   

Les infermeres quirúrgiques, (Q2 p59 ): “ Carrera professional” ; “Formació que 

interessi i sigui útil”  ; “Cursos que realment formin. No amb matrícules 

astronòmiques. Ni grans treballs per presentar que porten a res i ningú se’ls 

mira. És com si la formació te la fessis tu mateixa” ; “Un segon cicle de carrera 

d’una vegada. Fa més de 20 anys que en sento parlar i encara estem igual” ; 

“Oferiments alternatius més atraient i econòmics. La formació és molt cara i els 

nostres sous molt justs” ; “Continuar amb cursos de qualitat i que aportin els 

coneixements reals que ara necessitem per treballar” ; “Nula o poca assistència 

a cursos. És llegeix poc sobre infermeria” ; “Oferta interessant “innovadora” 

facilitat per accedir-hi sobretot en dies laborables” ; “Pregunteu als 

professionals les necessitats especials. Fer intervenir als equips” ; “Facilidades 

para asistir a la formación continuada” ; “Planificar la formación continuada dins 

de l’activitat diària modificant les càrregues de treball par  que no es vegi 

ressentit” ; “Que els professionals d’infermeria quirúrgica ens comprometessin” 

; “Els cursos s’haurien de realitzar per necessitat” ; “Més gent interessada a 

millorar” ; “Hauria d’estar finançada pel centre de treball” ; “Tendria que ser 

gratuïta” ; “Que tothom tingués accés” ; “Constant a cada centre, a cada 

departament”. 

Les infermeres docents, (Q5 p61): “Que la oferta pese com relació a las 

necesidades” ; “Que lo fomentara la “dirección de formación continuada” de los 

centros” ;  “Ben definida en relació a les necessitats dels llocs de treball i dels 

perfils dels professionals. Classificació de les especialitats i reconeixements 

d’aquestes. Aprovació de la llicenciatura per donar resposta als àmbits de 

docència, gestió” ; “Remunerar els cursos de formació que la infermera desitgi, 

amb un límit. Facilitar les condicions per poder-les fer” ; �Recursos per anar a 

formació. Repartir per fer formació cada any un grup d�infermeres” ; “Millor 

orientació d’aquesta formació” ; “Específica segons els llocs de treball” ; 

“Reconeixement de la formació i valoració” ; “Tots els centres haurien d’ajudar 

als seus treballadors per promocionar la formació continuada” ; “Regulació de 

la formació: Implantació de les especialitats. Formació específica per 

necessitats formatives” ; “Ha d’estar d’acord amb les necessitats socials de 

formació� ; �La enfermera deberia ser formada ella misma” ; “Aumentar y 
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facilitar la formaciòn continuada” ; “Llicenciatura o estudis de segon cicle 

reglats” ; “Formación estructurada según necesidades profesionales y filosofia 

de la institución” ; “Segon cicle. Específics de l’area” ; “Exigir estímulo, 

promoción, puesta al dia de contratos” ; “Seguir així adaptant-se al canvi del 

temps�. 
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5.1. Conclusions dels resultats del qüestionari, dintre de la investigació  
quantitativa: 
0.  L’usuari: 
1. L�usuari no sap que és el centre de l�atenció dels quatre col·lectius 

professionals enquestats, i per tant no demana allò que necessita ni tampoc 

ho espera, simplement està passiu davant l�atenció que pugui rebre. 

2. L�usuari no pot diferenciar quin personal, i quina és la infermera en l�àrea 

quirúrgica, i quina és la seva feina. 

3. La infermera quirúrgica no valora el pacient abans de ser intervingut per 

desprès fer el pla de cures corresponent ni desprès avalua la tasca  feta. 

1. Conclusions socio laborals professionals personals de la infermera 
quirúrgica: 
1.1. Tots els col·lectius sanitaris defineixen l�àrea quirúrgica com: la zona 

d�esterilització, anestesia, quiròfan i recuperació, però no queda clar, 

perquè no se�ls pregunta, si en tots aquests contextos els llocs de treball 

pensen que poden ser ocupats per la infermera quirúrgica. 

1.2. Les gestores de recursos humans en més o menys grau posen de relleu 

que hi ha infermeres quirúrgiques temporals, com indicatiu d�inestabilitat 

en el lloc de treball, tot i que hi ha una franja d�edat d�infermeres 

quirúrgiques que fa força anys que hi treballa. 

1.3. És una opinió força unànime que en els quiròfans d�aquests hospitals hi 

ha dues infermeres per unitat,205 nombre just per l�activitat que si porta a 

terme i pel desenvolupament de la pròpia professió, més si pensem  

que són hospitals amb cirurgia complexa que hi ha des de 5 a 20 

quiròfans, dels quals de 5 a 10 quiròfans de Cirurgia Major Ambulatòria. 

1.4. Les infermeres quirúrgiques treballen menys d�un 50 % en el pla de 

compensació de necessitats de l�usuari (holístic) fet preocupant ja que 

aquest és molt més proper al propi rol de la infermera, cal dir que jo 

esperava encara menys i per tant em congratulo de la millora d�aquest 

índex. 

1.5. El model  d�infermeria que es fa servir més en l�hospital és el de Virgínia 

Henderson. 

                                            
205 Cal recordar que aquest no és el criteri general del país, ni de l’Estat, en que tot sovint a quiròfan hi ha 
una infermera i una auxiliar en la sanitat privada i concertada.  
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1.6. Les infermeres quirúrgiques pensen que treballen aproximadament un 

50% de rol autònom i un 50% de rol col·laborador, fet interessant, 

perquè és el treball en el propi rol, sense deixar de banda 

l�interdisciplinar donant  fortalesa a la identitat professional. 

1.7. Tot i que hi ha un cert interès per part de les gestores de recursos 

humans i de les infermeres docents  per la Taxonomia NANDA (North 

American Diagnosis Associación) la seva implantació en les infermeres 

quirúrgiques no és estesa, cal recordar que sols es pot usar el rol 

autònom. 

1.8. Les infermeres quirúrgiques, les docents i els metges (sorprenenment) 

coneixen en més o menys mesura el Procés perioperatiu, les que el 

coneixen menys són les gestores de recursos humans, que són 

aquelles que hi podrien fer molt per la seva implantació i temporització. 

1.9. Com a conseqüència de l�anterior afirmació les infermeres quirúrgiques 

fan en poca mesura o no fan visita preoperatòria ni visita postoperatoria, 

per tant, i tal com ja ho han indicat els usuaris, no se la coneix, ni ella 

pot valorar en profunditat el pacient que tindrà a l�àrea quirúrgica, ni 

tampoc podrà avaluar la pròpia feina, que seria segur el medi per fer-la 

millorar, ni tampoc se sentirà prou gratificada per la feina que fa i per 

tant haurà de fer un esforç per no deixar d�ésser una infermera i no 

caure en ser sols una tecnòloga, que per altra banda és un mecanisme 

fàcil que pot fer un desgast psicològic inferior. 

1.10. També com a conseqüència de la situació anterior el registre que 

fa la infermera quirúrgica és clarament durant el transoperatori, i els 

registres preoperatoris i postoperatoris si es fan són exclusius de l�àrea 

quirúrgica. Per altra banda els tres registres no estan lligats a la història 

d�infermeria en general (tot i que s�està fent un esforç cap aquest sentit) 

, fet que dóna una desvinculació i una esbiaixada d�aquest col·lectiu de 

la resta, amb les conseqüències lògiques de desconeixement i 

d�incomprensió per les dues bandes. 

1.11. Les infermeres en general (quirúrgiques, docents i gestores) 

participen poc en projectes de recerca mèdica) o en tot cas ho 

desconeixen si ho fan. En major mesura, sobre tot comparat, en 

èpoques passades  participen en projectes de recerca en infermeria. 
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1.12. Tots els col·lectius d�infermeria coneixen el que és el Burn-out 

(cremament professional), en general per les seves respostes hi ha una 

bona salut física i psíquica, tot i que en el col·lectiu de les infermeres 

quirúrgiques hi ha, lògicament per l�activitat que fan, més índex 

d�esgotament i d�impotència, indicatius que haurien de tenir present, 

resoldre, neutralitzar  i promoure millores les gestores i les docents.  

1.13. A l�hora de veure si hi ha algun lligam entre el d�estrés i la pressió 

hospitalària: els quatre col·lectius (metges, gestores de recursos 

humans, infermeres quirúrgiques i docents) diuen en més o menys 

mesura que els seus hospitals es preocupen més d�atendre més malalts 

que l�atenció que reben aquests, així com de reutilitzar materials que 

són d�un sol ús (fet greu que segur que repercutirà en la salut de 

l�usuari). Es tendeix, per tant, a reduir despeses més que fer un bon ús 

dels recursos existents. Els tres col·lectius assistencials pensen en 

menys o més mesura que els seus hospitals tenen més cura dels 

edificis i dels objectes que dels treballadors, indicatiu més que evident 

que no se senten estimats per la institució, per altra banda un fet curiós, 

és que les infermeres docents molt sovint no responen o responen poc 

a les preguntes de qüestions hospitalàries, pressuposo, perquè se 

senten un col·lectiu més vinculat a l�Escola Universitària o Departament 

que als Hospitals de referència, crec que això no és bo per als alumnes, 

perquè augmenta més el desconeixement o separació del medi 

assistencial de l�escolar, que desprès es veurà reflectit en la futura 

praxi.  

1.14. En general tots els col·lectius consideren que la infermera en 

general és poc valorada, tot i això els metges i les gestores en 

contraposició amb les infermeres quirúrgiques pensen que aquestes 

són més valorades que les infermeres en general, aquesta opinió pot fer 

que augmenti la incomprensió entre aquests col·lectius al viure la 

situació de forma contraposada. A l�hora de saber quins mecanismes 

fan servir per millorar d�aquesta situació les gestores i les docents, és 

interessant constatar que les gestores aconsellen, de forma important, 

que el seu personal faci coses enriquidores fora de la feina, i que 

encara que el consell és molt bo, sobre tot per la protecció de la  salut 
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física, psicològica i mental d�aquests professionals, tens la sensació que 

es veuen impotents de fer canvis de millora en els llocs que són de la 

seva responsabilitat. Per altra banda en el cas de les docents la seva 

força va dirigida a enfortir i millorar les actituds d�identitat de les 

alumnes davant de les situacions del propi treball. 

1.15. En general i de forma políticament correcta tots els col·lectius 

opinen que  la seva relació amb els altres col·lectius és l�adequada.  

1.16. Tot i això, les infermeres gestores en general no tornarien o no 

canviarien la seva situació actual (cal recordar que són la cúpula de la 

infermeria), el nombre d'infermeres quirúrgiques i de docents que 

canviarien puja una mica més. En canvi, em congratulo, els tres 

col·lectius en major o menor mesura mai deixarien de ser infermeres, i 

sí que en major mesura, deixarien de ser infermeres quirúrgiques.  

2. Conclusions sobre la preparació professional de les infermeres, 
infermeres quirúrgiques:  
2.1. L�ordinador com eina per fer el pla de cures del pacient més dinàmic a 

la vegada que eficaç i eficient encara està lluny d�ésser una eina 

essencial per les infermeres de qualsevulgua estatus. 
2.2. Les infermeres encara col·laboren poc en l�elaboració de protocols. 
2.3. Les infermeres encara no tenen en gran mesura eines de promoció, 

com pot ser la Carrera Professional, i quan se�ls pregunta a les 

persones que la tenen de quin tipus és aquesta promoció en general la 

resposta és poc indicativa. Aquesta situació de possible estancament en 

la seva situació de treball pot produir frustració en les infermeres i 

abandonament de la professió, més i quan  és força unànime l�opinió 

que tenen tots els col·lectius professionals (metges, gestores de 

recursos humans, infermeres quirúrgiques i docents) que la infermera té 

sobrecàrrega de treball. Tot i això les infermeres quirúrgiques estan 

satisfetes de la seva feina i tot sovint continuen tenint motivació per 

aprendre, fent molt més comentaris positius al respecte que les 

persones que han perdut la seva motivació. 
2.4. En general les gestores de recursos humans i les docents van bastant 

sovint a cites professionals, com són congressos, cursos i seminaris, 

índex que baixa en les infermeres quirúrgiques. En tots els casos 
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alguna d�aquestes cites han estat organitzades, promogudes o 

finançades per la pròpia institució o altres institucions (com poden ser 

Laboratoris o proveïdors de productes). 
2.5. Ha estat sorprenent i preocupant la falta d�idiomes que tenen els tres 

col·lectiu d�infermeria, més encara quan tot sovint la literatura del 

desenvolupament de la professió és més extensa i important en altres 

idiomes que no pas l�espanyol i ja no diguem el català. 

2.6. També ha estat sorprenent la quantitat de professionals dels tres 

col·lectius d�infermeria que no estan suscrites a una revista de la 

professió (en el cas de les docents és possible que la pròpia Escola 

d�Infermeria estigui inscrita com a persona jurídica en alguna revista). 

De la mateixa manera, és sorprenent que hi hagi poques professionals 

que estiguin inscrites en una Associació professional. 

3. Conclusions sobre la Formació de les infermeres i les infermeres 
quirúrgiques: 
3.1. En opinió de les gestores de recursos humans, docents els estudis de 

Diplomat d�infermeria són bastant bons, coincidint amb aquesta opinió 

les persones de major edat. Les infermeres quirúrgiques comparant-ho 

amb les docents els consideren insuficients. Per altra banda els 

metges/ses des de la seva visió, consideren que són bastant bons. 

3.2. És sorprenent i preocupant que les gestores no es defineixin o no 

tinguin una opinió de si consideren suficient la formació de Diplomat 

d�Infermeria per les necessitats de la professió, perquè d�aquesta 

manera és difícil que tinguin un criteri del professional necessari per 

l�assistència, i encara ho és més, en el cas de les infermeres docents, 

cal recordar que són el pilar d�aquesta educació, ja que sols un 

cinquanta per cent aproximadament pensen que la formació que reben 

les infermeres és bastant suficient i no arriba a un trenta cinc per cent 

els que la consideren suficient per les necessitats de la seva professió. 

Val a dir que la mateixa qüestió no s�ha fet a les infermeres quirúrgiques 

perquè, és segur que serà insuficient, cal recordar que la formació que 

reben en les escoles en general és generalista i si no és així, aquesta 

serà molt minsa per a la capacitat  del currículum escolar. 
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3.3. És unànime que a l�hora de dir que és el que han après més les recents 

diplomades de la carrera els tres col·lectius d�infermeria opinen els 

coneixements (saber), i en molta menys mesura les habilitats (saber fer) 

i les actituds (saber estar), aquesta situació és preocupant, perquè les 

actituds sostenen tota la praxi de la infermera, mentre que els 

coneixements i les habilitats es poden adquirí amb més facilitat. 

3.4. És força important la quantitat de persones dels tres col·lectius 

d�infermeria que opinen que els estudis de segon cicle (Postgrau, 

Mestratge i Llicenciatura com a títol propi), són útils o molt útils, matis 

important que subratlla la demanda de més formació d�aquests 

professionals, que queda palès quan diuen que farien aquests estudis si 

fossin una millora per la seva preparació professional en front a d�altres 

possibilitats. Per altra banda les docents moltes d�elles tenen estudis 

superiors que segur que repercutiran en la seva activitat, com són els 

de Postgrau (Infermeria Quirúrgica, Cures intensives, 

Drogodependències, Recerca, Gestió de processos, Teràpies 

complementaries entre altres) i també són responsables d�algun d�ells. 

També algunes tenen estudis de Mestratge (Gestió d�Infermeria, 

Geriatria, Bioètica i Dret entre altres). I també algunes tenen estudis de 

Llicenciatura (Antropologia Social, Humanitats, Medicina i Cirurgia, 

Geografia i Història, Pedagogia entre altres). 

3.5. També és força important la quantitat de persones dels tres col·lectius 

d�infermeria que opinen que la Llicenciatura és útil o molt útil, i també en 

aquest cas diuen que farien aquests estudis sobre tot si fossin una 

millora per la seva preparació professional. Des d�una altra visió, quan 

es demana la seva opinió sobre el tema als metges/ses la seva 

resposta no és molt important, però sí que és indicatiu que hi ha un grup 

de persones que opinen que per a la feina de la infermeria, aquests 

estudis no els necessitarà mai, però també hi ha un grup que diu que en 

determinades especialitats i altres que potser sí que sempre els 

necessitaria. 

3.6.  Les infermeres quirúrgiques en general valoren en igual mesura  tant 

els estudis de segon cicle com els de Llicenciatura, menys en el cas de 
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les infermeres perioperatives, que es decanten cap un tipus d�estudis o 

l�altre.         

3.7. Els quatre col·lectius pensen de forma unànime que per treballar en 

l�àrea quirúrgica es necessita una formació especialitzada, la qual cosa 

posa sobre la taula que a nivell professional ningú dubte de la 

necessitat d�aquesta formació i que si aquesta no existeix és degut a 

qüestions polítiques de l�administració sanitària o educativa que escapa 

als propis professionals però que repercuteix en aquests i en l�atenció 

que puguin donar a l�usuari. A més les infermeres quirúrgiques indiquen 

que aquesta formació ha d�estar dirigida cap a l�Especialitat de la 

infermera quirúrgica i/o perioperativa, val a dir que també que aquestes 

valoren amb igual mesura els estudis de segon cicle que els de 

Llicenciatura. 

3.8. Es força preocupant veure que encara la preparació de moltes de les 

infermeres quirúrgiques i gestores de recursos humans és sols 

l�experiència  això implica un aprenentatge sobre l�activitat diària i el risc 

que això comporta per l�usuari i molt sofriment per part del professional 

per corregir i millorar la seva praxi, si és que ho fa i pot fer. Per altra 

banda hi ha moltes infermeres que encara que, en un inici, la seva 

formació va ser l�experiència en l�actualitat també tenen un altre tipus de 

formació, com poden ser postgraus o formació continuada, algunes 

d�aquestes no necessàriament són les més joves, perquè n�hi ha de 

totes les edats i consideren que els ha estat de força a molt útil. 

Curiosament, tot i sabenr el risc que comporta no tenir personal 

preparat, la institució sanitària no exigeix a tothom que faci aquesta 

formació per ocupar un lloc de treball en l�àrea quirúrgica. També és 

prou preocupant que el col·lectiu mèdic en força nombre desconeix 

quina preparació té les infermeres en què estan conjuntament treballant, 

per altra banda opinen que les infermeres han d�estar preparades per 

treballar en varies especialitats, això vol dir tenir cura d�un ventall de 

pacients important i complex, conjuntament amb diferents equips 

multidisciplinars, i per tant la seva formació ha de ser extensa i 

profunda.   



 377

3.9. Les infermeres que s�han format per medi de l�experiència també 

valoren en igual mesura els estudis de segon cicle i els de Llicenciatura.  

3.10. És preocupant que cap dels quatre col·lectius conegui el 

Currículum de formació europea i per tant tampoc sàpiga si es podria o 

no implantar, en el cas dels metges/ses és lògic, però, en la resta de 

col·lectius d�infermeria no, en part queda explicat pel fet que no estan, 

en general, suscrites a revistes, ni inscrites en associacions de la 

professió. 

4. Opinió dels enquestats sobre diferents aspectes de les infermeres, i 
infermeres quirúrgiques: 
4.1. Com veuen la situació professional actual de les infermeres i 

infermeres quirúrgiques:  
Els metges/ses en general creuen que la situació és millorable. Per altra 

banda les gestores de recursos humans opinen, en general, que la 

situació és dolenta i que hauria de millorar en molts aspectes. Les 

infermeres quirúrgiques també pensen que la situació actual està bastant 

malament, la infermera està poc valorada i amb molt intrusisme. I les 

infermeres docents pensen, en general, el mateix que és dolenta, 

comentaris com �hi ha una desmotivació i inestabilitat en el lloc de treball 

que repercuteix en la qualitat assistencial” ; ”poc considerades i mal 

remunerades” , “amb moltes ganes de fer coses i progressar, però amb 

molt poc reconeixement social i professional” ho indiquen. 
4.2. Com veu la situació actual a nivell socio, laboral, personal de les 

infermeres  i infermeres quirúrgiques 
Els metges/ses creuen que la infermera com altres col·lectius no    

s�escapen d�una repressió clara, i per tant la situació és dolenta. Les 

gestores de recursos humans creuen que les infermeres no tenen 

reconeixement i tampoc estabilitat laboral, entre altres coses, per tant 

creuen que es podria millorar la seva situació. Les infermeres 

quirúrgiques creuen que hi ha una desvalorització progressiva, i poc 

reconeixement de la professió, amb sous baixos. I per últim les infermeres 

docents pensen que la situació és difícil, i que les condicions contractuals 

caldrien ser millorades, perquè no permeten el desenvolupament 
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professional, amb molta pressió assistencial i amb falta de carrera 

professional i de segon i tercer cicle, entre altres. 

4.3 Com veu la situació actual a nivell de formació de les infermeres i   
infermeres quirúrgiques: 
Per als metges/ses és insuficient i millorable. Per a les gestores de 

recursos humans que cal més formació laboral, i per altra banda creuen 

que hi ha massa oferta però sense qualitat i amb molta despesa, i creuen, 

entre altres, que a la infermera que té ja la plaça fixa li costa més formar-

se per la càrrega familiar i la seguretat del lloc. Les infermeres 

quirúrgiques pensen que la situació ha millorat, però que encara ha de 

millorar més, i és insuficient per les necessitats que hi ha. Per últim per 

les infermeres docents creuen que potser n�hi ha molta, potser massa, a 

vegades amb poc criteri, i amb un cost elevat, entre altres opinions. 

4.4 Com preveu que evolucionarà la situació professional de les        
infermeres i infermeres quirúrgiques:  
Els metges pensen que la situació anirà a pitjor. Mentre que les gestores 

de recursos humans en part es decanten cap a millor “dependrà de com 

es valori la infermera i es faci valdrà per la seva experiència i 

coneixements”  altres pensen que �hi ha poques expectatives de canvi per 

millorar�. També dintre del col·lectiu d�infermeres quirúrgiques hi ha 

disparitat d�opinió, va des de la persona que pensa “empitjorarà si no ens 

formem, unim i demostrem que són necessaris” ; “cada vegada més 

depenent” a �probablement aconseguirem per fi el segon cicle de la nostra 

formació” i “Depenen de si els hospitals volen “quantitat” o “qualitat” entre 

altres. Per últim les infermeres docents pensen que en els propers anys hi 

haurà una manca de professionals, i també més estrés en la professió i 

exigència en les activitats i creuen que la Llicenciatura està aturada, 

perquè no els interessa a altres professionals, entre altres opinions. 

4.5  Com preveu que evolucionarà la situació socio, laboral de les 
infermeres i infermeres quirúrgiques:  
Els metges/ses creuen que a igual o millor. Les gestores de recursos 

humans pensen que en els propers anys pitjors, perquè no hi ha canvis 

previstos. Les infermeres quirúrgiques pensen que si la situació no millora 

les infermeres marxaran a un altre país, però tot i això poc a poc s�anirà 
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valorant la professió. Per últim les infermeres docents pensen que 

dependrà de la conjuntura econòmica i dels recursos existents entre 

altres. 
4.6 Com preveu que evolucionarà la formació continuada de les 

infermeres i infermeres quirúrgiques: 
Segons els metges/ses creuen que a millor. Per a les gestores de 

recursos humans millorarà, en funció de la pressió que hi hagi a nivell 

formatiu, i també hi haurà formació en horari laboral. Per a les infermeres 

quirúrgiques millorarà a nivell docent però continuarà el problema a nivell 

de despeses i d�horaris. També per a les docents la formació evolucionarà 

a millor i cap el segon cicle i la Llicenciatura 
4.7 Per últim quina seria la solució desitjada professional de les 

infermeres i infermeres quirúrgiques 

Per als metges/ses passa per limitar en un nombre de places en l�entrada 

de la facultat, amb més formació continuada i pla d�estudis nous, amb 

l�especialització de l�àrea quirúrgica, amb dependència jeràrquica de la 

direcció d�infermeria, però integració funcional total amb l�equip quirúrgic, i 

a més amb  una bona relació dedicació i reconeixement, entre altres. Per 

a les gestores de recursos humans a millor amb formació pràctica, 

especialitats, potsgraus i crèdits i amb bona contractació, horari adient i 

formació continuada i a més flexibilitat, entre altres. Per a les infermeres 

quirúrgiques passarà per millores laborals, amb promoció de la formació i 

de l'estabilitat laboral, i amb més infermeres en els serveis, amb una 

reelaboració del rol anterior i un lloc definit dintre del procés quirúrgic, 

amb el reconeixement del propi paper,  amb les Especialitats. Per últim 

les  infermeres docents pensen que la solució desitjada aniria a tenir una 

identitat pròpia i reconeguda, obertes al canvi, amb líders potents i amb 

reconeixement polític i social i aconseguint el segon cicle, “oferint a la 

societat allò que realment necessita i que el professional sigui reconegut 

per això”.   
4.8 Quina seria la solució desitjada socio, laboral, personal de les 

infermeres i infermeres quirúrgiques: 
Els metges/ses pensen que cal més valoració professional i millors 

situacions laborals i socials. Les gestores de recursos humans també 
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pensen en la mateixa direcció, millors condicions socials. Les infermeres 

quirúrgiques creuen en la necessitat de reconèixer la importància de la 

seva feina tant social com laboralment. Per últim les infermeres docents 

també com els altres col·lectius pensen en les mateixes solucions, i 

afegeixen millores en els horaris, rotació, distribució, definició de llocs de 

treball en base a la formació, saber l�opinió del professional del nombre de 

pacients que pot tenir cura, entre altres. 
4.9 Quina seria la solució desitjada de la formació continuada de les 

infermeres i infermeres quirúrgiques: 
Els metges pensen que cal una formació continuada i sistemàtica i a més 

que ha d�ésser acreditada d�infermeria quirúrgica i de l�especialitat que 

estigui desenvolupant i segons algú, la obligatorietat de passar una 

certificació cada cinc anys. Per a les gestores de recursos humans la 

millora dels plans de formació continuada deixant de banda els 

compromisos de quota social a l�hora dels programes formatius. Per a les 

infermeres quirúrgiques la solució desitjada passa per una formació que 

interessi, constant, innovadora, que sigui útil, finançada pel centre de 

treball  i també el segon cicle entre altres. I per últim les infermeres 

docents pensen que la formació continuada s�hauria de potenciar dintre 

dels hospitals, ben definida en relació a les necessitats dels llocs de 

treball i dels perfils de  les professionals, facilitar la possibilitat d�assistir-hi, 

tenir la Llicenciatura, entre altres.  
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6. Resultats: investigació qualitativa: instrument Entrevista 
                                              
Metodologia del procés de l’Entrevista: 

En total s’han portat a terme vint-i-cinc entrevistes. 

S’han entrevistat les Directores d’Infermeria de sis hospitals de Catalunya, 

escollides segons les característiques que he indicat anteriorment amb la idea 

de recollir les seves opinions des de la vessant de l’assistència d’infermeria. 

Era un fet clau, degut al tema de la recerca, aconseguir les opinions i el seu 

contrast de les setze Directores (una d’elles, a més, presidenta de l’Associació 

de Directores) i un Director de les Escoles Universitàries d’Infermeria de 

Catalunya, menys en un cas en què s’ha entrevistat la Cap d’Estudis (Escola 

Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia de Blanquerna Universitat Ramon Llull, 

perquè el seu director no és infermer i per tant no era el perfil adient per a 

aquesta recerca). 

També era molt important aconseguir entrevistar la presidenta del Col·legi 

Professional d’Infermeria de BCN, i que a la vegada és la degana del Consell 

Català d’Infermeria element clau dintre de les institucions d’Infermeria de 

Catalunya.  

I, per últim, era també important aconseguir entrevistar la Presidenta de “La 

Associación Española de Enfermeria Quirúrgica pel paper decisiu en la 

formació de la Infermera Quirúrgica, així com la representant en les relacions 

internacionals amb las Associacions Europees i, per tant, experta en aquest 

moment del Currículum de Formació Europea de la Infermera Quirúrgica.  

Les entrevistes s’han portat a terme en el despatx de les persones 

entrevistades, després d’haver aconseguit l’entrevista per mitjà de les 

secretaries o departaments de formació continua corresponents.  

Tot i que l’Entrevista estava estructurada, això no ha fet que minvés la seva 

durada, que ha estat entre una i dues hores de duració, gravades mitjançant 

dos aparells, un de normal i un altre digitalitzat206.  

Totes són del gènere femení menys en un cas: Jordi Doltra, Director de l’EU de 

Girona.  

                                                 
206 Tot i fer servir dos aparells hi ha hagut en alguna entrevista on he tingut problemes tecnològics, de la 
qual cosa he fet esment  en forma de peu de pàgina. 
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En alguna situació he deixat de fer alguna pregunta o perquè d’alguna forma 

l’entrevistada/t ja me l’havia contestat prèviament o bé perquè en alguna 

situació jo m'he distret207.  

També he trobat, algunes ocasions, que en la mateixa institució hi havia una 

dinàmica acadèmica diferent, com pot ser l’ Escola Universitària d’Infermeria i 

el Departament d’Infermeria de la mateixa Universitat. En el primer cas l’Escola 

és la que imparteix la Diplomatura (de cicle inicial) i en el segon cas tota 

aquella formació continuada o de Postgrau, Llicenciatura si és el cas. (Rovira i 

Virgili, Tarragona, Sant Joan de Deu, BCN, Universitat de Lleida) 

Cal també tenir present algunes expressions a tenir en compte per entendre el 

context 

• Quan alguna de les entrevistades parla de segons quines coses com 

són: quan una entrevistada diu “clíniques” no parla d’edificis, sinó 

d’atenció clínica. 

•  Quan parlen de “procés d’Infermeria” volen indicar sistemàtica de treball 

en la qual la infermera, o la infermera quirúrgica fa un seguiment total i 

integral del pacient. 

•  Quan diuen “Relació d’ajuda” s’estan referint a un sistema de relació 

estructurada entre la infermera i el pacient per l’atenció més eficaç 

d’aquest.  

• En general dintre del col·lectiu es parla dels professionals com 

d’”Infermeres” perquè encara que hi hagi en l’actualitat membres del 

sexe masculí, encarà predomina el femení en la professió. 

•  “Carrera Professional” és un terme que defineix (està explicat en el 

Marc Teòric) un sistema per fomentar el progrés professional per poder 

reconèixer el suposat i progressiu  esforç dels professionals de forma 

econòmica, laboral en els centres, i no com s’entendria de forma 

general.  

• Quan es diu “ tenir cura, o curar” és el mateix que  el  terme vulgaritzat 

de “cuidar” mai confondre tenir cura en fer una cura com per exemple 

posar un embenat, perquè es cometria l'error de confondre una atenció 

total amb una acció parcialitzada.  
                                                 
207 En cap cas això ha repercutit en la meva recerca, perquè les entrevitades han expressat llargament  les 
seves opinions, que han quedat reflectides en una pregunta o en una altra. 
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• També en el cas en què es parla de “l’equip” és transportar en totes les 

situacions d’equip208.   

• Quan es parla sobre l’Anestèsia vol dir tenir cura de l’usuari que patirà o 

pateix una anestèsia (tècnica mèdica). 

• Quan es parla de Recuperació o Reanimació vol dir tenir cura dels 

malalts potsquirúrgics (de 0 a 24 hores), i mai de tècniques mèdiques.  

• Quan es parla de personal “tècnic” vol dir aquell personal no infermer, no 

pas Diplomat en Infermeria. 

• Indistintament es pot parlar de “malalt”, “usuari”, “client” i “pacient” com 

indicatiu d’una situació puntual en què la persona necessita una atenció 

quirúrgica o sanitària, de vegades la paraula va lligada a un model 

d’atenció, a una època, o senzillament a no repetir la mateixa paraula. 

Les entrevistes han estat recopilades cronològicament i es troben en els 

Annexos d’aquesta recerca. Cal dir que a fi de mantenir la naturalitat i 

espontaneïtat de les respostes donades per les persones entrevistades, he 

renunciat a modificar els termes emprats en un afany innecessari d’assolir 

falsos  valors literaris. 

Les persones entrevistades han estat les següents: 

• Les sis Directores d’Infermeria d’Hospitals: 
     Directora d’Infermeria Hospital 
Carme Saperes A de Vilanova Lleida 

Carme Bertran J Trueta de Girona 

Dulce N de Fuenmayor Clínic i Provincial  de BCN 

Maite Forner Del Mar 

De l’Esperança, BCN 

Lluïsa Gonzalez Vall d’Hebron, BCN 

Cristina Diez Joan XXIII de Tarragona 

 

• Les setze directores de les EU d’Infermeria de Catalunya 
Directora  Escola Universitària d’Infermeria 

Carme Nuin Universitat de Lleida 

Jordi Doltra Universitat de Girona 

Rosa M Torrens Vall d’Hebron, Universitat Autònoma de BCN 

Margarida Peya Bellvitge, Universitat de BCN  

                                                 
208 I evidenment en l’equip quirúrgic que encara pot ser  més paradigmàtic 
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Mireia Tarruella Creu Roja (Terrassa), Universitat Autònoma de BCN 

Nativitat Esteve NSª del Mar, Universitat Autònoma de BCN 

Anna Bonafont De CS, Universitat de Vic 

Maite Giró I Fisioteràpia Blanquerna, Universitat Ramon Llull, BCN 

Immaculada Ubiergo CS, Fundació Universitària del Bages, Manresa 

Montserrat Garcia  Vª de la Cinta, Universitat Rovira i Virgili, Tortosa 

Àngels Martin Gimbernat, Universitat Autònoma de BCN 

Adela Zabalegui Universitat Intern de Catalunya 

Roser Ricomà Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 

Rosa Mata Joan de Deu, Universitat de BCN 

Júlia Esteve 

 

Hospital de la Sta Creu i Sant Pau, Universitat Autònoma de 

BCN 

Montserrat Teixidor Sta Madrona, Universitat de BCN 

 
Àngels Sancho Presidenta de l’ Associació Espanyola d’Infermeria Quirúrgica 

Dolors Homs Representant de les Relacions Internacionals a Europa de l’AEEQ 

Maria Jose Martinez Presidenta del Col·legi de BCN i Degana del Consell General de 

Catalunya 

 

Resultat de les Entrevistes: 
A més de les dades indicades més amunt he trobat les següents en les 

preguntes de la 1 a la 4 en referència a la situació de la persona 
entrevistada: 

1) Pregunta 1209: constato que moltes d’aquestes persones tenen, a més 

del Diplomat en Infermeria,  altres estudis com són Mestratges de 

Gestió, ó un segon cicle en Antropologia, però tan sols en un únic cas hi 

ha una persona que és una Pedagoga (la Directora de l’EU d’Infermeria 

NSª de Mar, UAB coneixements que considero necessaris sobretot si la 

tasca a desenvolupar és en una Escola Universitària d’Infermeria; i sols 

una Llicenciada i Doctorada en  Infermeria per la NW  York University (la 

Directora de l’EU de la Universitat Interna de Catalunya).  

2) Pregunta 3: Totes/ts  aquestes professionals fa com a mínim cinc anys 

que ocupen el seu lloc de treball, i per la posició que ocupen, que 

necessita un desenvolupament i progressió professional, cap d’elles 

                                                 
209 La pregunta 2 correspont al lloc que ocupen que ja està exposat anteriorment 
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tenen una edat inferior a trenta anys, i en canvi totes estan en la franja 

d’edat entre trenta i seixanta anys.  

3) Pregunta 4: De totes les persones entrevistades, dues persones estan 

en l’actualitat treballant l’àrea quirúrgica, en els altres deu casos han 

treballat una curta estada en l’àrea quirúrgica, però fa molt temps, la 

resta no hi ha estat mai. 

Dintre del bloc d’aspectes  socio laborals, professionals  que va de la 
pregunta 5 fins a la 15 
1) A les entrevistades/t se’ls ha preguntat què opinen de la política sanitària 

del país (pregunta 5): Aquesta pregunta ha estat una de les que les 

diferents persones més han exposat i pres partit. Es destaquen les 

següents opinions: denoten en primer lloc com a tret positiu el que és la 

política sanitària del país que és universal per tot usuari i consideren que 

s’ha de preservar aquesta situació, així doncs la Directora de l’EU210 de 

N Sª del Mar, UAB (pag 109211) posa èmfasi en la qüestió quan diu: ”Jo 

penso que és una pèrdua molt important canviar el concepte de salut 

com un, bé, com a un dret fonamental de la gent i passar a la idea que la 

salut és alguna cosa que es pot comprar o no comprar, com altres 

models sanitaris”...” jo crec que això és perillós perquè ens pot acabar 

portant al que els passa en altres països, que si t’has d’operar t’has de 

vendre la casa, que jo crec que són uns guanys que tenim a Europa que 

no es poden perdre”. Per altra banda una altra entrevistada, la Directora 

de l’EU de Sta Madrona UB indica que dintre d’un entorn globalitzat on 

els valors de mercat són importants, s’ha de fer compatible i no és fàcil 

la qualitat amb el cost de la despesa. Altres entrevistats denoten 

problemes en referència al fet que aquesta política no sigui del tot 

efectiva. Per exemple la Presidenta de l’Associació Espanyola 

d’Infermeria Quirúrgica212, A (pag 90) diu: “El problema més greu és que 

les decisions que es prenen a nivell de la macro política  es prenen en 

despatxos, molt allunyats de la realitat de les persones que treballen 

cara a cara amb els malalts, i el que fan és crear uns conflictes que no 
                                                 
210 Per no fer farragosa l’esposició de les titulacions de les entrevistades intentaré a partir d’aquest punt la 
contracció en el que es pugui en tots/tes les entrevistades. 
211 Sempre es refereix a la pàgina d’annex corresponent a les entrevistes fetes. 
212 En les següents respostes posaré tan sols les sigles. 
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resolen, i moltes vegades, aquestes tenen uns objectius econòmics, o 

partidistes o diferents de la realitat més propera, això crea molts 

conflictes”. O un altre entrevistat posa en qüestió la seva avaluació, i 

altres en la seva validesa en referència a les llistes grans d’espera 

quirúrgiques Altres entrevistats indiquen que la política sanitària del país 

a nivell de diagnòstic, de tractament i d’avenços tecnològics, 

d’organització de serveis té un bon nivell, però que quan es parla de 

tenir cura de persones amb malalties cronificades, d’adaptació a la 

discapacitat o d’envelliment hi ha molt per fer. Per a la Presidenta del 

Col·legi de Barcelona la sanitat necessita molts diners, es gasten molts 

diners i és possible que se’n necessitin més i és la situació econòmica la 

que marca la pauta de les prestacions a donar, i és de l’opinió que són 

els polítics els responsables del coneixement real de la situació i de 

posar recursos. En aquesta línia una altra entrevistada  opina que estem 

en una època en què la gestió i el diner pressionem molt, de tal manera 

que es tendeix, a Catalunya com en altres llocs, a privatizar o semi 

privatizar la sanitat pública; també la Directora de l’EU de Bellvitge, UB 

(pag 67) opina envers aquest criteri i indica: “El desenvolupament de la 

promoció de la salut és molt lent als hospitals, estan imperant uns criteris 

economicistes, que es basen més en les dades i els resultats, que 

realment en el procés assistencial”. També el Director de l’EU de Girona 

segueix per aquesta línia fent la reflexió que el que està en joc és la 

salut. Per altra banda la Presidenta del Col·legi de BCN opina que de 

vegades no coincideix la política plasmada amb les prestacions 

realitzades i creu que s’hauria de revisar l’organització que hi ha en els 

blocs quirúrgics. Una altra entrevistada opina que el model està ja 

exaudit, que ja no s’és tant punter com abans i que en aquest moment  

altres comunitats, com pot ser Euskadi, passen al davant. Però també hi 

ha l’opinió d’una altra entrevistada que aquesta privatització té una part 

bona que és l’evidenciar-se las responsabilitats. Per altra banda una 

Directora d’Infermeria assistencial opina que hi ha diferències entre la 

protecció que es fa als hospitals de la xarxa pública i els hospitals 

concertats. Com a recull  general de l’opinió dels experts es posa un toc 

d’atenció entre el dret de la salut i la pressió econòmica. 
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2) A més els entrevistats exposen com repercuteix en els professionals tot 

això, i, per exemple, l’opinió d'algunes entrevistades indica com en les 

àrees sanitàries s’està reduint la quantitat d'infermeres en les plantilles, o 

que no s’ha avançat en la motivació i incentivació del personal, ni en 

innovació en les cures d’infermeria, ans al contrari. O també la pressió 

assistencial que pateixen les infermeres en tenir al seu càrrec massa 

quantitat de malalts, o que hi hagi cures que no es tenen en compte ni 

es valoren, perquè no són tan visibles com altres, com són 

l’acompanyament del malalt, la relació d’ajuda, l'escoltar el pacient, i en 

canvi es prioritzi el fer. També una altra entrevistada indica que els 

malalts cada vegada són més greus, les plantilles no s’han incrementat i 

això repercuteix en les infermeres. Per altra banda també s’indica que 

les empreses públiques han tractat les infermeres d’igual manera, 

independentment de la seva aptitud i actitud en els llocs de treball i això 

dóna una massa adaptativa i poca motivació. Una entrevistada indica 

que per una no bona estructuració de la política sanitària els 

professionals que treballen en centres de salut són víctimes de les 

deficiències i dels riscos laborals. Per altra banda una altra apunta que  

hi ha una certa diferenciació entre el personal funcionarial i el personal 

contractat. Per acabar aquesta pregunta vull apuntar com a síntesi de la 

situació el que en diu: la infermera que té cura dels afers internacionals 

de l’AEEQ213 (pag 100) “el país, Catalunya, és inexistent214 en quant a 

Infermeria es refereix; quant a Sanitat és bàsicament a resoldre el 

problema que sorgeix i tampoc no crec que hi hagi una previsió de futur. 

I en la infermeria no hi ha cap tipus de política, hi ha la infermeria de 

base i punt. I això quins problemes produeix?215 Que la infermeria 

està estancada en un lloc sempre el mateix, no hi ha perspectives de 

futur, ni de projecció dintre de la professió, ni de plantejament de 

càrregues professionals acadèmiques a nivell universitari, ni 

d’equiparació amb altres països ja que estem dintre de la Comunitat 

Europea, sempre estem en el mateix lloc. Quines conseqüències té 
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214 La política es refereix 
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això?216 Seria molt dir, seria fer un diagnòstic que no correspondria, 

però a la llarga un desencís a nivell professional, i evidentment al no 

tenir cap tipus de sortida professional de progressió de la teva feina: 

frustració, depressió… “tot i això per a la presidenta del Col·legi 

professional d’Infermeria de BCN el grau de satisfacció dels clients és 

alt. 

3) Quan se’ls pregunta què opinen de la importància de l’equip 

multidisciplinar (pregunta 6): la resposta és unànime en totes/ts les 

entrevistades: és bàsic, primordial, fonamental indicant a més, que el 

problema de la salut de la població no és pot veure des d’un sol punt de 

vista. I per la Directora de l’EU de Sant Pau, UAB a més és l’única 

manera d’aconseguir l’objectiu de qualitat tant en l’atenció de l’usuari 

com per evitar repeticions i descoordinacions. Per una altra banda una 

altra entrevistada indica que cada membre de l’equip sanitari que vagi 

pel seu compte és negatiu per al pacient i per a la sanitat. La Directora 

de l’EU de Sta Madrona, UB creu que s’ha passat d’un model línia amb 

els diferents estaments a un model circular on el ciutadà està en el 

centre participant activament, i on tots els professionals han de treballar 

conjuntament. També una altra entrevistada comenta que moltes 

vegades es dóna relleu al concepte d’equip multidisciplinar com un fi 

més que com una eina, que creu que és. Però per altra banda també els 

experts/t opinen que costa molt que es porti a terme l’equip 

multidisciplinar degut a interessos creats a nivell personal i grups de 

poder dintre de la sanitat o perquè a alguns membres de l’equip els falta 

autoritat moral, o tenir capacitat de delegar, i els falta  formació. Per la 

Directora de l’EU de la URV217 de Tarragona  és difícil aconseguir una 

entesa amb tots els membres de l’equip, perquè no està clar que 

l’objectiu de la seva feina sigui l’usuari, i pensa que en el moment que 

això s’aclarís no hi hauria dificultats. Altres expertes pensen  que encara 

que ho diguin no tots els col·lectius ho creuen necessari i no ho 

practiquen Per últim la Directora d’EU de Sant Pau, UAB (pag 264) 

incideix: “Però encara es treballa més en companyia que en equip. És 
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més un conjunt de persones que treballen plegades que no pas amb un 

objectiu comú, que el tenim definit, però que encara no és assumit a 

l’hora d’aplicar aquest sistema de treball en equip. Per qui no és 
assumit? Jo crec que en general per tots els  membres de l’equip, no 

penso que predomini un grup sobre l’altre, cada grup disciplinar té les 

seves pròpies característiques, la seva història que segurament explica 

formes d’actuar, des d’infermeria tenim una història de dependència que 

probablement explica, no justifica, formes d’actuar dirigides potser a un 

no voler o a mal interpretar qualsevol actitud d’un altre grup com que 

intenta que tinguis una submissió, és a dir ens n’anem a l’altre extrem i 

s’analitza poc, genera segur el fet de la nostra història pel fet de ser un 

grup majoritàriament de dones, i la història de la dona en la societat  té 

aquestes conseqüències, per altra banda el grup mèdic que fins ara ha 

estat majoritàriament homes, cada vegada menys, però ho era, té com a 

conseqüència que tenia aquest paper i ha vist històricament i ha treballat 

amb la infermera no com la seva col·laboradora sinó com la seva 

supeditada, la seva ajudant en alguns casos en un sentit fins i tot una 

mica pejoratiu...” 

4) En referència a la pregunta de la seva gestió de l’estrès de si se’n du els 

problemes a casa quan surt de l’hospital o Escola (pregunta 7) la 

resposta ha estat: les dues persones que treballen com a infermeres 

quirúrgiques assistencials diuen que no i una d’elles comenta que quan 

treballava en una clínica privada si que se’ls enduia a casa perquè que 

sempre havia de fer més del que li corresponia i tenia responsabilitat i li 

ho pagaven. De les sis directores d’infermeria d’hospital sols dues  

s’enduen els problemes a casa, les altres diuen que no des de fa poc o 

des de fa anys. De les setze directores d’Escola, sis s’enduen els 

problemes a casa, tres depèn i la resta no se’ls enduen, encara que 

d’entrada sembla que n’hi ha més d’aquesta última situació entre les 

docents; hem de veure que també és el col·lectiu entrevistat més gran. 

Per últim la presidenta del col·legi professional de BCN sobretot s’endu 

els problemes col·legials. 

5)  En el mateix sentit quan se’ls pregunta si quan surten de l’hospital o 

Escola estan contentes/ent de la feina feta (pregunta 8) la resposta és: 
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les dues infermeres quirúrgiques en actiu no afirmen ni neguen, de les 

sis directores d’infermeria d’hospital, quatre estan contentes de la feina 

que fan, i les altres dues depèn. Onze directores d’EU estan contentes/nt 

amb la feina que fan, la resta depèn, per exemple la Directora de l’EU de 

Lleida (pag 14) diu: “ Haig de fer un exercici mental per no extreure 

sensacions negatives, perquè en l’administració pública és molt difícil 

avançar i veure progressos i l’administració pública es caracteritza per 

això, en què  és molt difícil veure-hi progressos, resultats i construir les 

coses, són a llarg termini”. O la Directora de l’EU de la Vª de la Cinta 

d’EURV, de Tortosa (pag 171) que diu:” Hi ha dies que sí, hi ha dies que 

no, generalment estic contenta, m’ha costat el meu esforç  en temps, 

diners i psicoterapeuta”. És significatiu que en general estan contentes 

de la seva feina, tot i que cal recordar que les entrevistades/t són la 

cúpula de la professió i per tant se suposa que junt amb les seves 

responsabilitats també hi ha un millor reconeixement social i econòmic. 

Per última la Presidenta del Col·legi de BCN (pag 322) per la seva 

situació social fa una resposta diferent que considero interessant 

transcriure, diu: ”A vegades no ets tu sinó una altra institució que ha de 

respondre i el tema del treball en conjunt vist des de fora és massa lent, 

vist des de la distància els resultats es reben amb massa lentitud”. 

6) A la pregunta en la qual els demanava que m’indiquessin tres  

problemes que té la infermera, en general com a professional en el dia 

d’avui (pregunta 9): m’han respost força coses, algunes de forma 

coincident entre unes persones i les altres, les més importants són: falta 

de reconeixement social, professional i laboral amb uns contractes 

precaris i a més curts, i això fa que, en la seva opinió, els professionals 

necessiten molt temps per decidir el seu futur professional, també 

apunten cap a aquesta direcció, la inestabilitat en torns i horaris i la 

dificultat de trobar feina com indiquen algunes directores d’EU, i fins i tot 

la Directora de l’EU de Sta Madrona UB apunta que a la infermera no se 

li reconeixen les seves petites innovacions. Per altra banda la Presidenta 

del Col·legi Professional de BCN (pag 323) indica: “Si seguim fent 

aquestes polítiques personals, com a professionals, potser que dintre de 

cinc o sis anys quan la mitjana de l’edat de les infermeres de Catalunya 
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es jubilin ens faltaran professionals ben preparats en el lloc de treball,  

menys en el cas que ja s’estigui pensant en un altre professional que 

substitueixi aquest”. També posen un toc d’atenció algunes Directores 

d’EU quan diuen que es produeix un estancament en el lloc de treball i a 

més hi ha intrusisme laboral. I una de les infermeres quirúrgiques en 

actiu218 apunta que hi ha desinterès, no per desmotivació dels 

professionals assenyalant que és una conseqüència deguda a les 

Direccions d’Infermeria i als propis professionals que són dones, amb 

problemes afegits com són la casa, la família, els fills i a més l’agreujant 

que quan hi ha un problema familiar, la feina és secundària, en aquest 

criteri sobre la influència del gènere altres expertes tan directores 

d’infermeria assistencial com directores d’EU en fan inflexió. Altres 

aportacions de les expertes tant assistencials com docents apunten que 

la formació queda aturada en un primer nivell i falta formació; la 

Directora de l’EU de Lleida afegeix que hi ha una desconnexió entre la 

formació i la pràctica. En un altre sentit la Directora d’Infermeria de l’H 

Clínic, i del H del Mar  de BCN expressen que les infermeres no tenen 

un compromís real amb la societat i això fa que no vulguin assumir altres 

responsabilitats, i afegeixen que la infermeria no acaba d’assolir la 

responsabilitat  de la seva autonomia i exercir-la. També en aquesta línia 

o línies properes algunes Directores d’EU apunten que la infermera no 

creu que és un professional i indiquen que falta definició del propi paper; 

falta de pròpia identitat, però, a l'inrevés, la Directora de l’EU de Bellvitge 

UB, matisa que no és manca d’identitat sinó manca de cohesió. En 

l’opinió de la Directora d’EU del Vall d’Hebron, UAB la infermera té poc 

esperit crític. I la Directora de l’EU de Sant Pau, UAB creu que manquen 

de projectes professionals amb un clar objectiu d’atenció integral a 

l’usuari, a més de manca de pràctica reflexiva, amb això últim també hi 

està d’acord la Directora de Vall d’Hebron. Per a la Directora de Ciències 

de la Salut, de Manresa també manquen líders. Per altres Directores 

d’EU i per a la Presidenta de l’AEEQ infermera quirúrgica en actiu, hi ha 

poca unió dintre del propi col·lectiu i a més la falta d’unió entre la 
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infermeria assistencial i l’acadèmica i altres institucions professionals. A 

més el sistema sanitari imposa una visió biomèdica, on uns tenen tota 

l’autoritat i el poder de decisions i altres estan en una situació de 

sotmetiment opinen algunes Directores d’EU, i una d’elles, la Directora 

de l’EU del Vall d’Hebron, UAB afegeix que la infermera està molt 

arrelada en tots els aspectes de tractament i de mètodes de diagnòstic 

més que ser responsable de les cures d’infermeria i organitza el treball 

pensant en ella i no en el malalt, en aquest sentit la Directora 

d’Infermeria de l’H Clínic de BCN afegeix, en la seva opinió, que a les 

infermeres  els familiars les molesten; la Directora de l’EU del Vall 

d’Hebron, UAB matisa que la infermera ha estat molt habituada a rebre 

ordres i no a prendre decisions i, a més, cada vegada hi ha menys 

recursos. Per altra banda una altra experta la Directora de l’EU de la U 

Intern de Catalunya diu que el gran prestigi que té la medicina en la 

societat espanyola impedeix el creixement de la infermeria; de forma 

contraposada la Directora d’Infermeria de l’H Clínic, de BCN indica que 

hi ha una competivitat estúpida entre el metge i la infermera. També 

altres expertes opinen que l’organització dels centres sanitaris impedeix 

el progrés individual, essent la Carrera Professional una igualtat entre el 

col·lectiu, afegeixen que el propi context i en aquest, els polítics no 

donen valor al que aporta la infermera al sistema; també i la pressió 

assistencial no valora quines presències físiques són necessàries i 

s’organitza dia a dia, perquè hi hagi els mínims que es puguin necessitar 

en funció de la supervivència més que de la cura integral de l’usuari.  La 

Directora de l’EU de Sta Madrona UB indica que la infermera investiga 

poc i senyala que és degut al fet que no es pot formar, no té temps 

institucional i moltes vegades no té suport metodològic, a més apunta 

que la professió de tenir cura és complexa. 

7) En aquest mateix ordre de qüestions  els pregunto sobre els tres 

problemes que creuen que té la infermera quirúrgica (pregunta 10): em 

responen de forma força variada i de difícil síntesi: per algunes de les 

expertes pensen que té els mateixos problemes que la infermera en 

general i en opinió de la infermera quirúrgica en actiu més agreujats. 

També està en aquesta línia la infermera que té cura dels afers 
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internacionals afegeix que la infermera quirúrgica té menys 

reconeixement que la infermera en general. Tant per a algunes 

Directores d’EU com per a Directores d’Infermeria assistencials les 

infermeres quirúrgiques tenen problemes de pressió, adaptació, estrès, i 

duresa de l’àrea, problemes amb l’equip i amb el propi col·lectiu i 

cansament d’estar massa temps en el mateix lloc de treball i també 

d’intrusisme i a la vegada que, per a la Directora de l’EU de la URV de 

Tarragona, han de donar una atenció d’alta qualitat al pacient en poc 

temps. Per algunes Directores d’EU la infermera quirúrgica té poca 

participació en el procés integral del malalt, no va a veure el malalt 

prèviament, i pensen que caldria més implicació en l’anestèsia, en la 

reanimació i en l’hospitalització; i afegeixen també apuntant en aquesta 

direcció que a la infermera quirúrgica se li hauria de deixar ampliar tota 

la seva intervenció al llarg del procés permetent un millor control del 

procés i de l’atenció del pacient i un treball més significatiu i menys 

automàtic. Més distant d’aquest criteri la Directora d’Infermeria de l’H del 

Vall Hebron de BCN creu que la infermera quirúrgica és molt 

instrumentista, algunes Directores d’EU i també Directores d’Infermeria 

d’Hospital pensen que la infermera quirúrgica és molt tecnològica, 

tècnica, i fins i tot alguna d’elles apunta que en moltes ocasions li és més 

còmode no tenir en compte la resposta, el que sent i l’entorn del malalt 

quirúrgic. I posen un toc d’atenció, algunes de les expertes, en la 

implantació continua de nous canvis tecnològics que poden fer perdre la 

part més específica i pròpia de la infermeria, que és el tenir cura de la 

persona, també en aquesta línia la Directora d’Infermeria de l’H Joan 

XXIII de Tarragona (pag 221) diu que el principal problema de la 

infermera quirúrgica és: “que no sap quin és el seu client, ha perdut de 

vista l’objectiu, i els seu client no és el metge, el seu client és el 

pacient”...”això no els portarà enlloc més que a desaparèixer, perquè 

deixa de tenir sentit la professió infermera en el moment que no està al 

costat d’un pacient”. Complementant aquesta opinió algunes expertes 

tant docents com assistencials indiquen que si la infermera quirúrgica no 

sap respectar el terreny que té, desapareixerà i el seu lloc l’ocuparà un 
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tècnic. En un altre ordre altres expertes apunten cap a la necessitat que 

la infermera quirúrgica tingui una  formació Especialitzada i reconeguda  

8) També se’ls pregunta dintre d’aquest mateix bloc de qüestions el perquè 

es valorés la infermera en general què creuen que seria  prioritàri 

(pregunta 11): fonamentalment moltes de les entrevistades diuen: 

formació i acreditació,  reconeixement professional i representativitat 

social i política, també reconeixement professional per part de l’usuari i 

pel propi professional així com de les seves pròpies responsabilitats. La 

Presidenta del Col·legi professional de BCN (pag. 221) ho explícita 

clarament quan diu: ” la infermera ha de valorar-se a si mateixa, i ha de 

saber decidir i responsabilitzar-se, això són coses que a les infermeres 

els costa moltíssim, tothom diu “ no si jo ja decideixo” no és veritat, les 

infermeres no decideixen els agrada més que les manin“. Dintre 

d’aquesta línia algunes expertes posen èmfasi en què el poder real es 

demostra actuant i passa per l’augment de la coherència i responsabilitat 

entre conceptes i actuacions entre tots els professionals i les direccions. 

I a més també indiquen que la infermera cal que tingui espai i temps per 

fer la feina ben feta i a més defensen la necessitat de millorar tots 

aquells aspectes que produeixen ”burn-out” en l’activitat diària, afavorint 

la recerca i la motivació pel creixement professional, la promoció; i una 

experta hi afegeix l’ambició professional. La Directora d’Infermeria del  H 

del Vall d’Hebron indica la necessitat d’aprofitar els professionals que 

tenen llicenciatures en altres disciplines i començar  a perdre la pròpia 

endogàmia, a més creu que la infermera ha de defensar el propi treball; 

complementa tot això la Presidenta de l’AEEQ que a més pensa que la 

professió caldria que perdés trets de feminització.   

9) Dintre del mateix bloc se’ls pregunta quins aspectes creuen que 

definirien la infermera quirúrgica (pregunta 12): moltes de les 

entrevistades estan d’acord amb la següent asseveració que és una 

Infermera generalista amb preparació i competència de coneixements, 

habilitats i actituds per tenir cura del malalt quirúrgic de forma global i la 

família i que està al costat del seu procés quirúrgic abans, durant, 

desprès de la seva avaluació. I algunes expertes especifiquen que tenen 

els trets d’observació, d’escoltar, d’empatia, maduresa i equilibri, ordre, 



 395

intuïció, i humanitat, i a més per altres, reflexió i autoconeixement 

important i capacitat per poder treballar amb equip; i per la Directora 

d’Infermeria del H Clínic de BCN i la Directora de l’EU de Sant Pau, UAB 

indiquen que és més decidida, més independent i potser una mica més 

agressiva. A més per les Directores d’Infermeria de l’H Joan XXIII de 

Tarragona i del Clínic de BCN és la responsable del pla de cures del 

procés quirúrgic del pacient i de la gestió del quiròfan, i se li ha de donar 

el temps necessari per actuar i demostrar el benefici que això té. I a més 

aquesta última posa èmfasi en el fet que falta un estudi seriós que 

demostri la necessària intervenció de la infermeria quirúrgica. 

10)  A la pregunta perquè es valori a la infermera quirúrgica que creuen que 

fora prioritari (pregunta 13): coincideixen bastant en la necessitat que hi 

hagi una Especialitat, reglada i reconeguda i a més justificar el paper de 

la infermera quirúrgica per mitjà de resultats obtinguts pel seu treball 

específic i recerca;  i la representant d’afers internacionals de l’AEEQ 

(pag 102) especifica: “Reconèixer-la com a professional, com les 

anteriors (infermeres), i portar a terme una política que la infermera 

pogués desenvolupar la seva professió amb  total la seva dimensió 

perioperativa”. També moltes de les persones entrevistades estan 

d’acord que és necessari que se la valori a si mateixa en el pre, el trans i 

el post del malalt quirúrgic i gestioni aquest procés  i a més la Directora 

d’EU de Lleida creu que la infermera quirúrgica ha de gestionar l’àrea 

quirúrgica, la infermeria i el col·lectiu metge i també ha de fer recerca del 

procés quirúrgic. A més la Directora de l’EU de CS de Vic creu que seria 

necessari que els hospitals es replantegessin com aquestes infermeres 

podrien donar un millor servei als usuaris. I en un altre sentit les 

Directores de l’EU de Sant Joan de Deu, UB i la de l’EU de Bellvitge de 

BCN  opinen  que cal que es reconegui el  paper i valor afegit de la 

infermera quirúrgica dintre de l’àrea de manera que no el pugui fer ningú 

més que ella i afegeix la Directora de l’EU la Vall d’Hebron UAB 

matitzant (pag 57): “La infermera quirúrgica està molt valorada pels 

equips mèdics quirúrgics perquè veuen què és una col·laboració 

indispensable amb un estatus o un rol més definit dintre de l’àmbit 

quirúrgic que la infermera de cures de les unitats de l’hospitalització, de 
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cara a la societat està menys valorada, perquè els clients no veuen el 

seu treball, està en una àrea tancada, perquè estigues més valorada 

hauria de fer aquesta relació de la infermera amb el pacient i la família 

en l’abans i el desprès del procés quirúrgic, perquè es valorés a nivell 

social la importància  que allà dintre hi ha una infermera”  opina de forma 

semblant la Directora de l’EU de la Creu Roja de Terrassa, UAB. 

11)  Dintre del mateix bloc de preguntes se’ls qüestiona com veuen el 

mercat de treball de la infermera en el present (pregunta 14): en general 

l’opinió és molt unànime  el mercat de treball és molt dolent, però ho fan 

amb matisos diferents, les Directores d’EU Blanquerna, RLL de BCN i 

Vall d’Hebron UB ho veuen fatal perquè  la manca de treball no està 

justificada ja que consideren que llocs de treball n’hi ha però estan 

ocupats per persones no qualificades, auxiliars, produint-se intrusisme 

professional; per altra banda altres expertes es decanten per 

qualificatius com molt dolent o fatal, i a més indiquen que  no es  

compleix el “ratio” infermera - malalt europeu. De forma interessant tant 

per les Directores d’EU com per les Directores d’Infermeria assistencials 

com per les infermeres quirúrgiques en actiu opinen que el mercat de 

treball és dolent  i apunten que no es veu una política clara de recursos 

humans, no s’amplien places, i s’estalvien al mínim que es pot  cobrir 

baixes, festes i vacances de les altres professionals, es redueix la 

infermera al model mèdic on són infermeres per donar medicacions, 

prima el poder econòmic sobre qualsevol altre model d’actuació; les 

recents titulades poden estar fins a deu anys sense horari, ni feina fixa, 

amb contractes escombraries i sense contracte estable, ni clients 

concrets, pendents del mòbil i sense poder integrar-se en un equip, ni 

desenvolupar el seu rol autònom, ni el seu currículum  professional, i a 

més no es reconeix l’aportació de la infermera a la comunitat; no es 

contracta tota la gent que es necessita, i tot i això la gent va aconseguint 

treball, però les condicions d’aquest treball són molt dolentes. En un altre 

sentit la Directora de l’H Clínic de BCN apunta que no té problema de 

reclutament d’infermeres. I per a la Directora de l’H del Vall d’Hebron de 

BCN és diferent l’oferta que la demanda, l’oferta no és bona i la 

demanda hi ha la sensació que dintre d’uns anys podrien faltar 
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infermeres. També per a la Directora d’Infermeria de l’H del Mar de BCN 

el mercat de treball no és gaire bo, les infermeres tendeixen a buscar 

espais i llocs més confortables on puguin lliurar diumenges i dies festius. 

I a més la Directora de l’EU NSª del Mar, UAB pensa que és una 

demagògia dir que s’està en un moment ideal perquè la gent marxi a 

l’estranger. També en aquest sentit la Directora de l’EU RV de 

Tarragona i el Director de l’EU de Girona pensen que és fatal, a Europa 

han minvat molt les vocacions d’infermeres, perquè les han maltractat 

molt i ara han d’anar a buscar a fora aquests professionals, els països 

que n’exporten més són Espanya i Rumania, i auguren que aquesta 

realitat europea pot ser la nostra properament i aleshores  no se sabrà 

on anar a buscar infermeres, per a la Directora de l’EU de Sant Pau, 

UAB el mercat és dolent i ho complementa quan diu (pag 267): “ El tema 

és que falten infermeres en aquests països, d’acord, però l’important és, 

per què? Què està passant en cada un d’aquests països?, què està 

passant a nivell de la professió, que hi ha cada vegada menys persones 

amb interès per estudiar infermeria, estan disminuint i els que han fet 

aquesta carrera no volen treballar, tot i que les condicions són millors 

que aquí, però cal  relacionar-les amb les condicions econòmiques del 

país. Hi ha dades i evidència que la demanda per estudiar infermeria 

està baixant, està disminuint progressivament”...” i en la mida que hi hagi 

persones que van marxant a uns altres països, que com opció personal 

és bo, un altre tema és que ho hagin de fer pel fet que aquí no troben 

feina i això és dolent”..” en quatre o cinc anys estarem en una situació 

similar a aquests països”. En aquesta línia les Directores d’Infermeria de 

l’H J Trueta de Girona i de l'H A de Vilanova de Lleida diuen que ara 

veuen bé el mercat de treball, en tot cas el veuen malament en el futur. 

Per la Directora de l’EU de Sta Madrona, UB el mercat de treball 

existeix, però pensa que el sistema ha d’entendre que a més càrrega de 

treball i d’intensitat de cures es necessitarà més dotació.   

12) Per completar aquesta pregunta se’ls qüestiona com veuen el mercat de 

treball en el futur, contesten de la següent forma (pregunta 15): En 

general hi ha un sentit pessimista a curt termini que millorarà amb el 

temps, diuen que: dependrà de les polítiques econòmiques que 
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s’apliquin, tot i que passaran uns anys dolents perquè el sistema 

econòmic incideix de forma decisiva en donar l’atenció mes o menys 

adequada als malalts, aquesta opinió la tenen tant les docents com les 

assistencials;  i a més per la Presidenta del Col·legi Professional de BCN 

caldria incorporar infermeres a les institucions a la vegada que se’ls 

dóna espai de competència professional; i la representant d’afers 

internacionals de l’AEEQ afegeix que si es desenvolupessin les 

Especialitats podria tenir un altre caire; tant per Directores d’EU com per 

Directores d’Infermeria assistencial la situació canviarà quan a Espanya 

s’adonin que és una carrera imprescindible amb més qualificació i 

formació i tindrà un major reconeixement i ocupació de nous espais 

dintre de la comunitat. A més les Directores d’Infermeria de l’H Clínic de 

BCN i de l’H J Trueta de Girona veuen el futur molt malament per la 

davallada de professionals, i complementen les Directores de EU RV de 

Tarragona, Blanquerna URLL, Vª de la Cinta RV de Tortosa, Joan de 

Deu UB i Vall d’Hebron UB quan diuen que hi haurà més feina per una 

baixada demogràfica i de cansament de les infermeres i perquè els 

estudiants hauran triat altres professions més còmodes, més ben 

pagades i mes reconegudes, i a més pensen  la Directora de l’EU RV de 

Tarragona i la Directora d’Infermeria de l’H del Mar de BCN que una 

forma pitjor pot ser que els hospitals s’omplin de personal tècnic no 

professional, a més aquesta última denota una nova situació quan diu 

(pag 162): “ Jo ja començo a tenir dos tipus d’infermeres, les que 

treballen de dilluns a divendres, i que per conveni poden lliurar dissabtes  

diumenges, i les que treballen dissabtes i diumenges, les quals tenen 

poquíssima integració amb l’hospital no coneixen les  supervisores, les 

supervisores no les coneixen a elles i coneixen poc la dinàmica global 

del centre, el diumenge i dissabte són dies diferents dels d’entre la 

setmana”. I per últim la directora d’Infermeria de l’H del Vall d’Hebron 

sentencia quan diu que vindrà personal dels països més pobres de la 

Comunitat Europea i apunta que augmentarà l’oferta de contractes a 

temps parcial que possiblement faci que siguin més atractius per al 

col·lectiu femení infermer. 
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A partir de la pregunta setze fins a la trenta-tres s’entra en el bloc 
prioritari d’aquesta recerca les opinions sobre tota la formació de la 
infermera, i la infermera quirúrgica: 
La primera part es demana l’opinió de diferents aspectes de la 
formació de primer cicle, la Diplomatura  d’Infermeria: 
1) S’enceta aquest bloc amb la pregunta en la qual se’ls demanava l’opinió 

sobre si els estudis de primer cicle de Diplomat d’Infermeria són molt 

bons, bastant bons, insuficients i molt insuficients (pregunta 16): Per a 

algunes Directores d’EU són molt bons si tenen l’objectiu de fer un 

professional generalista; i quasi immediatament exposen allò que creuen 

que s’hauria de millorar en el seu entorn, per exemple per les Directores 

de l’EU Intern de Catalunya i per l’EU Vª de la Cinta RV de Tortosa les 

seves alumnes no tenen temps de gaudir d’oci, perquè durant l’estudi de 

la carrera han de fer nou-centes hores de formació en tres anys, i per 

tant han de dedicar-hi quaranta hores setmanals, i reivindiquen que el 

sistema sanitari pressiona molt al recent titulat que li exigeix atendre 

pacients molt complexes i d’alt risc just desprès d’aconseguir la titulació. 

També en aquesta línia les Directores d’EU com són de Blanquerna 

URLL, Sta Madrona UB, Bellvitge UB, Vall d’Hebron UAB, U de Lleida, 

URV de Tarragona, de CS de Vic, i NSª del Mar UAB reivindiquen que 

per la quantitat d’hores lectives, la formació integral que necessita, i la 

complexitat del tenir cura de la persona en forma global, hauria de ser 

una Llicenciatura en lloc d’una Diplomatura. La Directora de l’EU de CS 

de Manresa planteja el dilema de si educar persones per fer 

miniespecialistes o generalistes. Un altre grup d’expertes/t en el qual hi 

ha Directores d’EU d’infermeria i Directores d’Infermeria assistencial 

opinen que els estudis són bastant bons, en aquest grup incideix la 

Directora de l’EU de Sant Pau dient que és important sotmetre la titulació 

a l’avaluació feta per l’Agència de la Qualitat Universitària, i opina que és 

insuficient en relació a l’estructura de la formació de la disciplina, i 

completa (pag 269) quan diu: “ Jo vull creure que en tot el sistema 

sanitari tenim assumit un concepte de formació al llarg de la vida, una 

titulació universitària de primer cicle amb títol terminal és totalment 

contradictori amb la filosofia del propi sistema”.  Per  algunes Directores 
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d’EU d’Infermeria i per Directores d’Infermeria assistencial caldria fer el 

currículum més pràctic i tenir tutela de les infermeres en forma de 

referència hospitalària, i afegeix la Directora d’Infermeria de l’H de Vall 

d’Hebron que potser caldria un quart any de contacte entre la nova 

infermera, els malalts i també amb els equips de treball, tot i que, per a 

ella, la Llicenciatura no donaria un valor afegit a la infermera en l’àmbit 

clínic. Un altre grup opinen que aquests estudis són  bons, és significatiu 

que en aquest grup es troben tres Directores d’infermeria d’hospitals i 

una infermera assistencial; una d’aquestes Directores diu que cal que les 

noves generacions introdueixin els elements de canvi que han après i 

que no siguin fagotitzats per sistemes anàrquics de generacions 

anteriors, afegint que també les direccions tenen el compromís cap a la 

dedicació d’aquests canvis. Però la Directora d’infermeria de l’H del Mar 

de BCN  opina que aquests estudis són justos i tres expertes més, les 

quals són assistencials, creuen que hi ha un gran desfasament entre la 

realitat i el que aprenen les estudiantes. També hi ha tres Directores 

d’EU URV de Tarragona, NSª del Mar i de les CS de la U de Vic que 

pensen que aquests estudis són insuficients. I per a la Presidenta de 

l’AEEQ són molt insuficients. Indica la Directora de l’EU d’Infermeria de 

la Creu Roja de Terrassa UAB, que en el currículum de la seva Escola hi 

ha una assignatura optativa en formació de Quiròfan, mentre que la 

Directora de l’EU de Bellvitge d’UB em senyala que els estudiants de 

tercer no passen per l’àrea quirúrgica perquè en la seva Escola es fa un 

Postgrau d’Infermeria Quirúrgica (Bellvitge) 

2) També se’ls pregunta la seva opinió sobre què han aprés més les 

infermeres recents diplomades: saber (coneixements), saber fer 

(habilitats), i saber estar (actituds (pregunta 17) : és bastant unànime 

l’opinió de les Directores d’EU d’Infermeria que en les Escoles es 

potencien els tres sabers i com a generalistes, opinen, surten 

preparades. Per a un grup en què hi ha les Directores de l’EU de 

Blanquerna URLL, Vª de la Cinta de Tortosa URV, de Tarragona URV, la 

Directora d’H A de Vilanova de Lleida i la Presidenta del Col·legi de BCN 

pensen que per saber fer més (habilitats), necessiten conèixer més 

tècniques i els cal especialitzar-se i per saber estar es necessita molt de 
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temps i un autoconeixement i aprendre de bons professionals en la 

pràctica, i fins i tot per la Directora de l’EU de Sant Pau UAB (pag 270) 

diu: “ El saber estar és més complicat, el saber estar en un tema 

d’actituds, jo no tinc molt clar que es puguin ensenyar actituds, sí que 

crec que és pot ajudar a identificar, a reflexionar i probablement a ajudar 

a modificar algunes actituds, però se’m fa molt difícil aquesta part del 

saber, i va lligada a elements com és la maduració personal”, dintre 

d’aquest mateix criteri es troba la Directora de l’EU de Lleida. Un grup en 

què hi ha una Directora d’EU, dues Directores d’Infermeria assistencial i 

la representant dels afers intenacionals de l’AEEQ creuen que han aprés 

més el saber (coneixements) i a més la Directora d’Infermeria de l’H del 

Vall d’Hebron a més de pensar com les anteriors creu que l’alumna no 

integra aquest saber; també en aquest sentit la Directora de l’H del Mar i 

la Presidenta del Col·legi professional opinen que aprenen més el saber i 

el que menys les actituds, situació que creuen que és preocupant. És 

interessant connotar que cinc d’aquestes últimes persones són  

assistencials. Per la Directora de l’EU de CS de Vic pensa que aprèn  els 

tres sabers, però en la seva Escola  es fa molta èmfasi en el saber estar. 

A més la Directora de l’EU de Bellvitge m’explica la bondat de la 

temporització que porten a terme en la seva escola en la qual comencen 

dos cursos de la Diplomatura del mateix nivell, dues vegades a l’any, el 

setembre i el febrer. 

3) També en referència a la Diplomatura se’ls pregunta quins són els 

aspectes que caldria reforçar (pregunta 18): exposen en general tot un 

ventall d’aquests que sintetitzo de la següent forma: aspectes 

humanístics, d’actituds, de relació d’ajuda  i ciències del comportament, 

aspectes de més esperit crític, de presa de decisions, reflexió a la 

pràctica, judici clínic, resolució de problemes, habilitats i actituds, 

aspectes ètics, metodologia, tecnologia, treball en equip i el seu rol com 

infermera, recerca d’articles d’evidència científica, mentalitat d’estudi, 

metodologia docent, metodologia docent no tant parcialitzada, ni 

centrada en el professor. També un altre grup d’expertes entre les quals 

hi ha Directores d’EU i Directores d’Infermeria assistencial opinen que 

s’ha de millorar la relació entre el docent i el camp pràctic i a més la 
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Directora de l’EU de Sta Madrona afegeix que cal incorporar infermeres 

expertes clíniques a la docència. També un grup de Directores d’EU i 

Directores d’infermeria assistencial donen com a tret la pràctica reflexiva. 

Per a la Directora de l’EU Vª de la Cinta de Tortosa URV, la Directora de 

l’EU de Tarragona URV i la Directora d’Infermeria de l’H J Trueta de 

Girona el saber estar al costat de l’usuari i la família i la protecció del 

propi professional i relació entre equips. Per la Directora de l’EU de la 

Intern de Catalunya, la Directora de l’EU de Joan de Deu UB i per al 

Director de l’EU de Girona s’haurien d’afegir aspectes epistemològics, 

Història de la Infermeria, Filosofia i en més profunditat Models 

d’infermeria, Antropologia, Metodologia i assignatures més específiques  

i per això prolongarien la carrera a quatre anys. Per la Directora de l’EU 

de NSª del Mar UAB, de la Rovira i Virgili de Tarragona i la Directora 

d’Infermeria de l'’H Clínic de BCN pensen que cal tenir molt clar que la 

infermera quan acaba la seva diplomatura està preparada per ser una 

infermera generalista, no per anar a una Unitat  de Cures Intensives, ni a 

una Àrea Quirúrgica. Per una altra experta cal que l’estudiant sigui 

responsable del seu aprenentatge, i faci recerca dels continguts que més 

l’interessin, potser en aquesta línia la Presidenta del Col·legi professional 

apunta que seria molt important que l’estudiant quan fa l’opció de tria de 

Diplomat d’Infermeria sabés que vol dir aquesta carrera, i d’aquesta 

manera, pensa que, no hi hauria decepcions com ara. Per últim la 

Directora de l’EU de Bellvitge, UB (pag 729) em comenta un fenomen 

que apunto per ser de màxima actualitat, diu: “ són més immadurs219i 

nosaltres com a professors som més grans cada vegada més. I el 

llenguatge és més precari, amb el tema dels mòbils, ja veurem com 

escriuran en quatre dies, tens la sensació que escriuen per a ells i no per 

a tu. Jo sempre els dic que m’és igual que m’escriguin en català o en 

castellà als exàmens, el que no pot ser és que m’escriguin una frase en 

català i una altra en castellà. De vegades no saben diferenciar paraules 

molt simples, o conceptes i te’ls defineixen, però no te’ls saben 

diferenciar”. 

                                                 
219 Parla dels alumnes  
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4) En aquesta línia de qüestions se’ls pregunta quins aspectes consideren 

positius de la Diplomatura (pregunta 19):  és bastant unànime entre els 

experts/et la perspectiva holística i psicològica de la persona, amb els 

temes de relació, relació d’ajuda i comunicació propera a les necessitats 

de la població, la idea generalista del tenir cura, a més d’aprofundiments 

en temes d’ètica, i en una altra vessant la introducció a la metodologia 

científica, més coneixements, de rol autònom i de professional de la 

salut, les ganes d’aprendre. Les Directores de l’EU de la URV de 

Tarragona i de Lleida creuen que uns dels aspectes positius és la 

possibilitat que tenen de fer pràctiques en diferents centres assistencials 

com són la primària, hospitals i hospitals psiquiàtrics que els permet tenir 

un coneixement molt proper de la realitat a diferència d’altres 

professionals des del primer any. També per les Directores de l’EU de 

Creu Roja de Terrassa de la UAB, Vª de la Cinta URV de Tortosa i de la 

Universitat Intern de Catalunya pensen que uns dels aspectes positius 

és la  possibilitat de ser universitaris, que surten ben preparats però 

l’última pensa que no tenen altra vida, sols poden estudiar  

5) Seguint el mateix ordre als experts se’ls pregunta si la formació que 

reben les futures infermeres en el cicle inicial, la Diplomatura, és 

suficient per les necessitats de la seva professió (pregunta 20): val a dir 

que fora d’algunes discrepàncies, aquesta pregunta és molt unànime: 

per als experts n’hi ha prou amb aquests estudis per iniciar-se en el món 

laboral, però sense anar al cent per cent, ni anar a parar a una àrea 

especialitzada com passa sovint, ni per fer recerca en profunditat; la 

infermera  com qualsevulga professional ha de seguir preparant-se i 

estudiant. Per la Directora d’Infermeria de Joan XXIII de Tarragona si les 

actituds no estan consolidades, es poden contagiar de les actituds 

negatives que poden trobar en els centres sanitaris. Per altra banda la 

Presidenta de l’AEEQ, el Director de l’EU de la U de Girona, i les 

Directores de les EU de Bellvitge UB i de Vic pensen que no és suficient 

per les necessitats de la seva professió. Per últim  per la Directora de 

l’EU de Sant Pau, UAB (pag 271) es pregunta quines són les necessitats 

de la seva professió? “són les que el sistema realment vol? . És el que 

vol l’usuari? O és el que el gestor que ha de determinar el que hi hauria 
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d’haver? . L’usuari, vol ser curat com una persona a nivell integral? Jo 

penso que la resposta seria que sí, si realment comproves que és això i 

això és el que coincideix amb el que nosaltres pretenem que faci el 

professional infermer”.  

6) En aquesta qüestió se’ls preguntava un nou matís sobre aquesta 

formació inicial i és si és suficient per la realitat que les infermeres 

desprès tenen (pregunta 21): en aquest cas les respostes són més 

disperses, per moltes de les expertes no és suficient per la complexitat 

del pacient i en llocs especialitzats, és significatiu constatar que en 

aquest primer grup hi ha un cinquanta per cent d’infermeres 

assistencials i un cinquanta per cent de docents i a més la Presidenta 

del Col·legi de BCN afegeix que un 80% del sentir de les professionals 

és que els agradaria fer més pràctiques. Per a la Directora de l’EU de la 

U de Vic l’alumne a segon curs comença a tenir unes certes 

ambivalències respecte al model assistencial i el model que s’està 

defensant a l’ Escola i  en el tercer curs encara és qüestiona molt més el 

model que s’està defensant a l’Escola. Completen aquesta opinió dues 

Directores d’EU de la U de Vic i la de Sta Madrona UB i la  Directora 

d’Infermeria de l’H del Vall d’Hebron de BCN quan diuen que quan 

aquest recent diplomat s’incorpora a l’hospital, està absolutament 

angoixat, perquè se li exigeix una resposta immediata per a la qual no ha 

estat entrenada com la que vol l’hospital. Algunes de les expertes 

apunten com a solució suficient si tingués una infermera de referència, 

com a tutor. Hi ha tres Directores d’EU i una assistencial que pensen 

que si que són suficients aquests estudis.  Per últim, al meu entendre, és 

molt interessant com a reivindicació de la professió el que la Directora de 

l’EU del Vall d’Hebron UAB (pag 60) diu: “La realitat si, per la professió 

no, el contractador té una visió de la feina de la infermera que és la 

col·laboració, però la professió necessita que les infermeres facin 

estudis, recerca sobre les pròpies cures, quines cures es poden millorar, 

que donen dia a dia, no una tècnica d’una medicació, sinó de les cures 

pròpies, fer una avaluació del que estan fent, que es podria introduir, 

llegir el que altres infermeres han fet, tenir una autonomia per poder 

aplicar per veure quins resultats els dóna. El contractador no ho valora, 
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perquè tampoc les infermeres ho fan, si les infermeres ho fessin i 

demanessin aquests espais com a requisit potser si que el contractador 

ho valoraria com un valor afegit, perquè el resultat és la qualitat. Però la 

imatge que es té en aquest moment és la de la supervivència, la 

infermera que sàpiga tècniques, es valora moltíssim una infermera de 

Cures Intensives. I en canvi no es valora tant una infermera que està en 

una unitat que té catorze malalts que i té una relació d’ajuda, en 

persones que connecten amb ella, que es comuniquen, que necessiten 

les seves cures, i que no té una connotació amb les màquines tant 

important com a UCI i que t’avisa d’una forma diferent, i en això també té 

un valor molt important la infermera d’hospitalització”. 

1) Avançant dintre de les qüestions fetes en referència a la formació, en 

aquest cas d’estudis de segon cicle, se’ls pregunta que opinen del 

Graduat de Tècnic superior en Infermeria com a títol propi d’Universitat 

(pregunta 22): en aquesta pregunta he rebut molts diferents tipus de 

respostes que van des de l’opció d’estar en total acord a l’opció d’estar 

en total desacord amb matisos, anem a veure: per un grup d’expertes 

docents i la Presidenta del Col·legi és una bona estratègia i afegeix el 

Director de l’EU de la U de Girona que va ser pactat en la Conferència 

de Directors espanyols i aquestes sis universitats tenen el mateix 

programa. Per a la Presidenta del Col·legi de BCN i la Directora de l’EU 

URV de Tarragona220 és una bona opció, perquè és indispensable que la 

infermera es formi en la seva professió i no que hagi de fer un segon 

cicle en altres disciplines, i l’última afegeix que si en lloc de ser quatre 

Universitats que van optar per aquesta estratègia haguessin estat vint-i-

quatre i s’haguera obtingut el segon cicle en Infermeria amb el títol 

homologat, però en aquell moment sols varen ser quatre, més tard sis, i 

en el 2002 vuit, els últims afegits de Lleida, Saragossa, i l’Escola de 

l’Autònoma de Madrid. En aquesta línia la Directora de l’EU Blanquerna, 

URLL opina que sorgeix degut a la necessitat  que les infermeres els cal 

més formació que la Diplomatura no els pot donar, i per a la Directora 

d’Infermeria de l’H del Mar és bo, però si fos a fer faria una altra 

                                                 
220 La Universitat de Tarragona té aquest tipus d’estudis 
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Llicenciatura que no fos infermeria, i opina que no donaria més voltes a 

la sínia de la infermeria. En aquest sentit la Directora de l’EU de la Creu 

Roja de Terrassa UAB opina que és interessant sobretot en la recerca, 

però no és l’única opció, hi ha altres disciplines que també poden 

millorar la professió. La Directora de l’EU de NSª del Mar crítica els tres 

anys més dos, ella opina que han de ser quatre. Les Directores 

d’Infermeria de l’H Joan XXIII221 de Tarragona i la de l’H de la Vall 

d’Hebron de BCN222 pensen que no pot ser que sigui una Diplomatura  

més ampliada i la primera opina que potser caldria adreçar-lo cap altres 

aspectes més professionals, i la segona que ha estat molt interessant 

cursar part d’aquests estudis a la Universitat d’Alacant. De mica en mica 

m’adreço cap a la contraposició, per la Directora de l’EU de NSª del Mar 

és una estratègia bona que potser que no estigui donant el resultat que 

s’esperava, i les Directores de l’EU de Bellvitge UB i Gimbernat UAB en 

la mateixa línia pensen que és bo però no és suficient. Per a la Directora 

de l’EU Vª de la Cinta URV de Tortosa hi ha una dicotomia que caldria 

dissoldre i ajustar entre el Graduat o Llicenciatura i les Especialitats. Per 

la Presidenta de l’AEEQ sorgeix de la necessitat dels docents de ser 

Llicenciats, però no és una realitat per a la infermera, excepte en l’àmbit 

de la recerca. A la Directora del H J Trueta de Girona no li agrada el 

programa.  A més hi ha un grup d’expertes que tot i que li donen un gran 

valor, sobre tot a les persones que han tirat endavant  aquest projecte i 

als alumnes que s’hi preparen, els preocupa la situació acadèmica de 

reconeixement homologat d’aquest títol, mostraré aquestes opinions: la 

Directora de l’EU de Vic creu que el risc d’aquestes Universitats que han 

optat per aquesta titularitat és que no s’homologui, i afegeix la Directora 

de Joan de Deu UB que creu que no hi ha intenció d’homologar, 

almenys en un inici, i això serà un engany per als alumnes que han fet 

aquests estudis, indica també que des del Consell d’Universitats hi ha la 

idea de fer una Llicenciatura que abasti diferents Diplomats com són: 

Fisioteràpia, Podologia, Infermeria; i la Directora de l’EU de Sta Madrona 

UB i la Presidenta del Col·legi de BCN exposen que com que amb 

                                                 
221 Ha cursat en part aquests estudis 
222 Ibed 
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aquest títol no es pot fer el Doctorat, ja hi ha institucions que estan 

buscant  que els alumnes puguin fer-lo en altres països com pot ser 

Holanda. La representant dels afers internacionals de l’AEEQ i per la 

Directora de l’EU del Vall d’Hebron UAB creuen que en aquest moment 

no hi ha un lloc al mercat laboral per a aquests alumnes, i que en tot cas 

caldrà crear-los, a més per la Presidenta del Col·legi de BCN en el tema 

d’honoraris creu que no es traduirà en quasi res el reconeixement de la 

Llicenciatura; i la representant dels afers internacionals de l’AEEQ té la 

percepció que seran uns estudis per fer bonic, que a l’hora de la veritat 

no serviran per res, per ser docent i poder donar classes, però no per 

aplicar al lloc de treball, també opina que potser serien bons per fer 

recerca, però ho dubta, perquè pensa que en aquest país s’investiga 

poc; en aquesta mateixa línia la Directora d’Infermeria de l’H Clínic de 

BCN (pag 50) diu que tot i que creu que l’oferta formativa és bona 

perquè permet desenvolupar-se, pensa que l’alumne: “ha de tenir clar 

que adquirirà coneixements, però a darrera hora no tindrà la titulació 

oficial que l’habiliti per ocupar un lloc de treball, que sigui exigible en 

aquest nivell, en el dia d’avui no podem pensar en posar llocs 

d’infermeria el perfil contempli un nivell superior, perquè no existeix, per 

tant no podem fer aquesta oferta. Per tant elles també han de saber que 

no podran mai accedir a un lloc de treball superior a la Diplomatura, 

perquè no n’hi ha; que no s’han perfilat els de nivell superior. No voldria 

que la gent anés enganyada”. La Directora de l’EU de CS de Manresa 

ho veu una estafa, tot i que valora el treball i la bona fe de les persones 

que han impulsat aquest projecte, pensa que fins que no siguin uns 

estudis homologats, que siguin reconeguts professionalment i que a 

l’hora de la contractació tinguin una diferència no es veu amb cor de 

recomanar-los, de demanar dos anys més del temps dels alumnes i dels 

seus diners i del seu esforç per estar més ben formats, i es pregunta: a 

canvi de què?. Per últim la Directora d’EU de Sant Pau UAB (pag 274) 

exposa: “L’Autònoma223van fer un plantejament a més a més de molt de 

diàleg i molt en comú amb la Universitat de BCN i van decidir que no, 

                                                 
223 Es refereix a la Universitat Autònoma de BCN 
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perquè tot i que teníem molt gent interessada en fer-ho, també és cert 

que vam fer  moltes reunions i quant tothom van tenir tota la informació: 

quines garanties teníem a nivell d’homologació?. I no els podíem donar 

cap garantia d’homologació, en absolut amb la qual cosa hi va haver una 

gran majoria de les persones que fins i tot havien fet la preinscripció que 

van dir “preferim esperar” i a mi em sembla que és lògic, i a mi en 

sembla que això ho explica. D’altra banda aquí a Catalunya hi havia ja 

dues Universitats que oferten el títol propi, i pel mercat que ja hi havia... 

per les demandes que hi havia, estava suficientment cobert i no justifica 

fer una oferta de titulació a totes les Universitats quan no hi ha demanda 

per gairebé omplir-ne una, em penso que s’ha de valorar tot”. 

1) Seguint la línia de les preguntes dirigides a tenir la seva opinió sobre els 

estudis de segon cicle, se’ls pregunta si creuen que són útils els estudis 

en segon cicle en Infermeria (pregunta 23): moltes de les entrevistades 

opinen que són necessaris, útils, molt útils  a més per la Directora de 

l’EU de Sant Pau UAB l’oferta de Mestratges i Postgraus ben 

organitzada i seriosa dóna resposta a una necessitat i demanda dels 

professionals que volen una formació específica; per la Directora de l’EU 

de Sta Madrona UB són indispensables; i la Directora de l’EU de Vic 

afegeix que també és positiu encara que sigui d’una altra disciplina 

perquè reverteix en la professió encara que es desvií una mica; propera 

a aquesta línia la Directora de l’H del Mar i la de l’EU de Joan de Deu UB 

pensen que són útils però farien o han fet una altra tipus de disciplina. 

Una altra opinió, la de la Directora de l’EU de Bellvitge UB, creu que són 

útils però, pensa, que també serien igualment útils un Mestratge d’una 

durada de dos anys. I la representant dels afers internacionals de 

l’AEEQ pensa el mateix, però afegeix que no veu aquests estudis 

aplicats a la vida laboral, també, tot i que hi estan d’acord amb aquests 

estudis les Directores de l’EU de NSª del Mar UAB i la d’infermeria del 

Vall d’Hebron quan matisen que en la seva opinió hi ha d’haver nivells 

d’infermeria i no sols l’antiguitat, i l’última li preocupa el paper de 

l’auxiliar; en canvi per la Presidenta de l’AEEQ té por que hi hagi 

infermeres de primer i segon ordre, tenim molt clar que la Llicenciatura 

ha de ser per tenir cura del malalt no per donar classes d’infermeria, a 
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més per les Directores de les EU de CS de Manresa, Blanquerna URLL i 

Vª de la Cintat RV de Tortosa aquests estudis han d’abraçar les 

vessants docents, gestió, recerca i especialitats. La Directora de l’EU 

Intern de Catalunya opina que sí, i no sols un segon cicle, sinó un tercer 

i fins que no s’aconsegueixi el Doctorat no es tindrà el poder polític.  

2) En aquesta pregunta ja se’ls qüestiona directament si pensen que són 

útils els estudis de Llicenciatura en Infermeria (pregunta 24): És molt 

unànime entre els experts, tant els assistencials com els docents, que 

els consideren totalment útils, necessaris i indispensables i a més per la 

Directora de l’EU Gimbernat UAB, la Presidenta del Col·legi de BCN, la 

Directora de l’EU Joan de Deu UB, i la Directora d’Infermeria de l'H A de 

Vilanova de Lleida no s’ha de posar mai sostre a l’evolució de la 

disciplina i per la Directora de l’EU de Vic no cal sols la Llicenciatura sinó 

també el Doctorat; indica la Directora de l’EU URV que podria ser que no 

fos una Llicenciatura en Infermeria, sinó amb el títol de CS. A la 

Directora de l’EU de Sant Pau UAB el que li preocupa és que estigui 

dintre de l’entorn europeu i amb coherència en l’àmbit universitari, més 

que la quantitat d’anys o el nom que porti. Però el que no és tan 

unànime és el tipus de Llicenciatura, si ha de ser tres anys més dos o 

quatre, més doctorat, o especialitat. A aquesta mateixa experta se li 

pregunta si es podria contemplar com Diplomats i Llicenciats en 

Infermeria, i respon (pag 276): “Dintre del sistema espanyol això és així 

perquè estem en una estructura universitària contemplem primer cicle i 

segon cicle, per tant Diplomatura en Infermeria com a primer títol 

professionalitzador i Llicenciatura en Infermeria, evidentment reconeixent 

les competències laborals de la Llicenciatura i amb accés al Doctorat”. 

També en aquesta línia es troben la Directora de l’EU Blanquerna URLL, 

la Directora d’Infermeria del Vall d’Hebron UAB i la Directora de Joan de 

Deu UB  aquesta última matisa que hi podria haver una Diplomada amb 

una formació de Postgrau i una Llicenciada, amb un any 

d’Especialització. En contraposició a la Presidenta de l’AEEQ li preocupa 

que hi hagi dos tipus d’infermeres (Diplomades i Llicenciades) per tenir 

cura del malalt, quan s’està dient que la infermera necessita un segon 

cicle per tenir cura d’aquest. La Directora de l’EU NSª del Mar UAB 
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pensa que han de ser quatre anys. A la Directora d’infermeria de la Vall 

d’Hebron li preocupa que en el moment que tothom faci la Llicenciatura, 

quin serà el valor afegit que és donarà, i què hi haurà de diferent amb les 

auxiliars.  I per a la Directora d’Infermeria de l’H Clínic de BCN hi ha llocs 

que ja tenen contingut per ser ocupats llicenciats, el problema és que 

siguin reconeguts, en la mateixa línia la Directora d’infermeria de l’H 

Joan XXIII de Tarragona, el Director de l’EU de Girona i de l’EU de 

Bellvitge UB matisen que hi ha certs llocs on caldria tenir un títol 

superior,  com les infermeres que porten els programes assistencials a la 

primària, la directora d’infermeria, les docents, i/o coordinadora de 

processos quirúrgics, però per l’última pensa que no tothom que tingui 

aquest títol ha d’ocupar un determinat lloc de treball. En contraposició la 

representant d’afers internacionals i la Directora de l’EU Vª de la Cinta 

URV de Tortosa pensen que per les docents sí, però no són útils per al 

treball hospitalari, perquè ho fos caldria un canvi de política sanitària, en 

canvi són necessaris els Postgraus i l'Especialitat. Per la Directora 

d’Infermeria de l’H del Mar no són útils per tenir cura del malalt. 

1) També se’ls pregunta què opinen sobre la Formació Continuada i   

quins són els aspectes que caldria reforçar (pregunta 25): encara que 

algunes expertes incideixen en alguns apartats a reforçar, hi ha dues 

característiques que coincideixen en general moltes de les 

entrevistades, que són: que la formació estigui lligada al lloc del treball i 

que permetin a la infermera fer el seu propi currículum professional. Tot i 

això, anem a veure, caldria fer més èmfasi, segons les entrevistades, en 

comunicació, i l’ètica, coneixement personal, de relació, habilitats i 

actituds cap el malalt i la família, metodologia del treball infermer, 

diagnòstics entre altres, i a més que estigui lligada al lloc de treball, i per 

moltes expertes amb la possibilitat que la infermera pugui assolir el perfil 

professional  que vulguí, i emfatitza la Directora d’Infermeria de l’H J 

Trueta de Girona que creu que la polivalència en general és una 

equivocació, promou el “burn-out”, i contraposa que, perquè el 

professional estigui satisfet i integrat en l’equip multidisciplinar cal que 

s’especialitzi; en aquesta línia la representant d’afers internacionals de 

l’AEEQ creu necessari que en funció al lloc de treball de la infermera, 
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tingui llibertat per demanar aquella formació que ella creu que necessita i 

opina que en els centres sanitaris no es fa un estudi previ de 

necessitats, cal significar en les respostes d’aquestes dues últimes 

expertes, que són assistencials en direcció i en la base i a més es 

complementen, per altra banda quan se li pregunta  a la representant 

d’afers internacionals de l’AEEQ què és allò que dicta què és el que s’ha 

de fer als centres sanitaris (pag 105) respon: ”No ho sé ben bé, però jo 

crec que són els cursos que se subvencionen, i que no costen diners, es 

cobreix l’expedient amb allò que tens a mà, aquí fem un curset d’això 

perquè tenim aquí la gent, encara que no els interessi, però si s’ha de fer 

formació i he de justificar que s’ha fet formació, el que es tingui més a 

mà, no es fa cap tipus d’estudi de les necessitats que tenen les 

infermeres de formació”. En una altra direcció per a la Directora 

d’Infermeria de l’H Joan XXIII de Tarragona hi ha tanta varietat d’oferta 

que no sap què cal reforçar, i posa en dubte de la necessitat que hi hagi 

tanta varietat, creu necessari establir unes línies més clares, i exposa, 

per altra banda, que tot i ser molt important la recerca per la infermera, 

en aquest moment ho està fent en les seves hores lliures al no estar 

contemplat poder-ho fer en les hores de treball, per ella també caldria 

reforçar la figura de les infermeres clíniques gestores de processos. La 

Directora de l’EU Gimbernat UAB opina que hi ha una quantitat enorme 

de Cursos, Postgraus i Mestratges i s’hauria de regular molt la qualitat 

d’aquesta formació, i no com és ara una bossa de treure diners; en 

aquesta línia la Directora de l’H de la Vall d’Hebron de BCN creu que 

s’hauria de fer una revisió de tots els Mestratges de la Universitat, 

perquè no siguin una ampliació teòrica del currículum bàsic, sinó una 

formació orientada cap al món del treball, i també, creu, que tota la 

formació continuada ha d’estar dirigida cap a un enfocament pedagògic 

més interactiu i amb tutelatge que permeti a la infermera fer-li servei en 

l’àmbit clínic. Per últim afegeixen les Directores de l’EU Intern de 

Catalunya i la Gimbernat que s’hauria de tenir un mínim de formació 

continuada a l’any i que estigués regulat pel Col·legi professional, 

Universitats i altres institucions. Per a la Directora de la EU RV de 
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Tarragona i la de l’EU de Vic caldria donar tots o alguns aspectes de les 

Especialitats. 

1) Se’ls pregunta, ja centrats en el nucli de la formació de la Infermera 

Quirúrgica, si creuen que és necessària l’especialització de la 
infermera (pregunta 26): És pràcticament unànime l’opinió de les 

persones entrevistades que l’especialització de la infermeria és 

convenient i fonamental en diferents àmbits, i per tant en l’àrea 

quirúrgica es necessiten altres o més coneixements, però sense perdre 

la visió global de la persona que dóna un marc general de coneixements 

i desprès l’especialització; a més per la Directora de l’EU de Bellvitge UB  

tot allò que és especialització és pujar el nivell de la infermeria. Per a la 

Directora de l’H del Vall d’Hebron de BCN hauria de ser en malalts crítics 

o en una situació molt aguda. Per a la Directora de l’EU de Lleida la 

infermera  caldria que aprengués tot el prequirúrgic juntament amb la 

persona que és a la planta i donar suport i avaluació de la pròpia feina 

en el postquirúrgic Per a la representant d’afers internacionals de l’AEEQ 

i per a la Directora de l’EU RV de Tarragona és absolutament  necessari 

per donar un bon servei, perquè cada vegada es treballa amb pacients 

més ancians, amb més problemàtiques, amb més tecnologia i per tant 

primordial, i sempre i quan desprès hi hagi una formació continuada 

d’aquesta especialització. Hi ha d’haver especialització, però l’entorn 

sanitari ha de contemplar-les, reconèixer-les, tipificar-les segons els 

Directors de l’EU i d’Infermeria de l’H J Trueta de Girona.  La Directora 

d’Infermeria de l’H Joan XXIII de Tarragona no té clar si l’especialització 

ha de ser en un segon cicle i totalment a la inversa per la Presidenta de 

l’AEEQ i per la Directora de l’EU Vª de la Cinta URV de Tortosa 

l’especialitat es podria fer en un segon cicle. Però per la Presidenta del 

Col·legi de BCN i per la Directora de l’EU de Bellvitge UB caldria ser molt 

cautelosos en la imitació de les especialitats mèdiques, i en canvi 

s’haurien de potenciar altres que són molt necessàries com les Teràpies 

Complementaries, perquè són un camp complementari a les cures 

d’infermeria, seguin aquest  criteri la Directora d’infermeria de l’H Clínic 

de BCN (pag 51) diu ” Jo crec que en el seu dia va sortir el Decret llei de 

les Especialitats que cobria les especialitats pròpies de l’àmbit de la 
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infermeria, jo crec que hem de defugir d’intentar fer les especialitats 

lligades a les especialitats mèdiques, jo crec que això seria un error 

estratègic, ni les infermeres servim per a tot, ni el nostre camp 

d’especialitats és el mateix camp que els dels metges; aquestes 

especialitats mèdiques estan lligades al camp de l’expertia (...) però no 

d’especialitat. Les especialitats del Decret jo crec que són un bon camp 

per desenvolupar-se i no sé per quins motius, suposo que econòmics...” 

Per a la Directora de l’EU de la Intern de Catalunya una infermera 

especialista quirúrgica és la que ha fet el Postgrau de quiròfan. També 

comenten les Directores de les EU de Lleida i de Vic que en la seva 

escola hi ha Postgrau d’Infermeria Quirúrgica. I afegeix la Directora de 

l’EU de Blanquerna RLL que hi ha multitud de Postgraus i algun 

Mestratge, però que no tenen un sedàs de qualitat, hi ha postgraus en el 

mercat que estan molt bé i altres que no tant, i no sols passa en una 

especialitat i s’ha d’anar molt amb compte fins que no surti l’Agència de 

qualitat.  

1) Dintre del mateix criteri se’ls pregunta si creuen que l’especialització 

hauria de ser una part dels estudis de segon cicle. (pregunta 27) En 

aquesta qüestió sí que hi ha molta divergència d’opinions que van des  

que si pot ser l’especialització una part dels estudis de segon cicle a 

considerar-se que és una cosa a part, amb diferents matisos, com per 

exemple, les Directores d’infermeria de l’H J Trueta de Girona i Vall 

Hebron de BCN creuen que sí que podria ser. El/la Director/a de l’EU de 

Girona i de l’EU de Sant Pau de BCN no creuen que l’Especialització 

hagi d’estar inclosa dintre dels estudis de segon cicle, i a més el primer 

dels dos no veu clar que la gent faci la Llicenciatura i desprès 

l’Especialitat, pensa que podria ser una Diplomatura i una Especialitat, 

com és ara;  en aquest sentit les Directores de l’EU de Blanquerna RLL, 

de CS de Manresa, la Directora d’infermeria de l'H del Mar i la 

Presidenta del Col·legi de BCN pensen que podria ser tres anys 

(Diplomatura), més dos anys, i dintre d’aquests dos l’Especialitat; la 

Directora d’infermeria de Joan XXIII de Tarragona s’afegeix a aquest 

criteri, però pensa que no hi ha d’haver vint Especialitats, perquè si 

s’està molt especialitzat i es veu una sola tipologia de pacients, amb el 
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temps es perd la visió globalitzadora que té la infermera. Les Directores 

d’infermeria de l’H Clínic de BCN, Joan XXIII de Tarragona i la de l’EU 

de Vic pensen que no barrejarien la Llicenciatura i les Especialitats, 

perquè són dues coses diferents. Per a les Directores de l’EU de la Vall 

d’Hebron UAB, i Vª de la Cinta URV de Tortosa, la representant d’afers 

internacionals de l’AEEQ i la Presidenta del Col·legi de BCN, 

l’Especialitat podria estar en un segon cicle o en una Llicenciatura. I les 

Directores de l’EU de Bellvitge UB, Intern de Catalunya, URV de 

Tarragona i de Sta Madrona de BCN UB creuen més en l’esquema de 

l’acord de Bolonya, i el que es fa en altres països i el que es decideixi 

amb la resta de països, en què el Mestratge (Especialitats) és 

postllicenciatura, perquè, a més per a la Directora de l’EU de Bellvitge 

UB la Llicenciatura és un tema genèric, i per a la Directora de l’EU RV de 

Tarragona el seu postgrau d’infermeria quirúrgica és d’un any, però pot 

ser de dos. Les Directores de l’EU Gimbernat UAB i Creu Roja de 

Terrassa UAB declaren no tenir-ho clar, hi ha moments que pensen que 

són coses diferents i en altres moments pensen que és podria aprofitar, 

però pensen que un segon cicle en què hi hagi l’especialització i no per 

aprofundir en la pròpia professió aquest podria quedar desvirtuat. Mentre 

per a la Presidenta de l’AEEQ sí que podria ser, però, per a ella, el 

problema és que els grups de poder i de decisió intenten adaptar la 

realitat a les seves necessitats, i la realitat no s’ajusta als interessos de 

la gent que pensa.  

2) Ara se’ls pregunta, més que per la temporització, per l’essència 

d’aquests estudis i se’ls qüestiona  quines tres característiques, per 

sintetitzar-ho, caldria que tingués la formació de la infermera 
quirúrgica (pregunta 28), i responen moltes de les entrevistades/t 

d’aquesta manera: en els tres àmbits del pacient quirúrgic, el 

preoperatori, el transoperatori i el postoperatori, i a més la Directora de 

l’EU Intern de Catalunya afegeix que hi hagi centres que ho facin i 

ensenyin bé. Especifiquen quasi de forma unànime les entrevistades que 

la formació ha d’anar lligada al rol de la infermeria en coneixements i 

fonaments d’infermeria, d’anatomia i fisiologia, en comunicació i relació 

d’ajuda, i capaç de preveure i analitzar moltes situacions i necessitats 
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del pacient, saber acompanyar-lo i educar-lo, en el dolor, l’atenció a 

l’ansietat, a l’estrès i ètica de la persona i la família,  en coneixements, 

tècniques, habilitats, procediments i actituds quirúrgiques i 

anestesiòlogiques adaptades a cada una de les intervencions, en 

tècniques i actituds cap el malalt crític i reanimació, i projectes de treball 

d’intervenció. Recorda la Directora de l’EU de Blanquerna RLL que a 

més d’una bona formació i formació continuada, caldrà una bona 

formació al llarg de  la vida. Per les Directores de l’EU de Creu Roja de 

Terrassa i Gimbernat  UAB i la Directora d’infermeria de Joan XXIII de 

Tarragona a més és necessari ser capaç de valorar-se i d’erigir-se líder 

dels equips sanitaris, per ser la persona pont entre col·lectius i que 

gestiona el procés. A més la Directora de l’H Clínic de BCN pensa en 

veu alta quan es pregunta: que passarà amb la infermera amb tanta 

actuació tecnificada robòtica, caldrà que la seva funció es redefineixi o 

desapareixerà.   

1) En aquest punt es vol conèixer què hi veuen de diferent entre la 
infermera quirofanista, la infermera quirúrgica i la infermera 
perioperativa (pregunta 29) i per poder sintetitzar millor se’ls demanen 

tres diferències, que mai defineixen sinó que fan una conceptualització 

global, d’entrada és molt interessant constatar que en les seves 

respostes tot sovint confonen les tres figures evolutives de la infermeria 

(infermeria quirofanista, la infermera quirúrgica i la infermera 

perioperativa), que és de fet el que se’ls preguntava, amb tres figures de 

la infermeria dintre del propi procés quirúrgic i per tant perioperatiu 

(infermeria preoperatòria, infermera transoperatoria (esterilització, 

anestesia, instrumentista, circulant o coordinadora), i infermera 

postoperatoria (recuperació, despertar)) no evolutiu sinó temporal, que 

per altra banda jo intuïa que podia ser així, i es demostra amb escreix i 

no és una situació bona per a la professió, ja que fa difícil per poder 

entendre tota la funció i la formació de la infermera quirúrgica,  val a dir 

que aquestes són les docents i les gestores del col·lectiu i per tant les 

figures influenciadores i transmisores de l’aprenentatge als alumnes i a 
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les infermeres. A l’hora d’escriure aquests resultats crec que és 

interessant i més clarificador que jo separi aquestes confusions224. 

La Presidenta de l’AEEQ sí que defineix el que diferencia la quirofanista 

de la quirúrgica i la perioperativa com una evolució en el temps: la 

infermera quirofanista, diu, és aquella que té ordenat el quiròfan i 

l’instrumental, que està pendent del metge sense cap criteri, ni 

possibilitat de decidir res, perquè la seva formació no li donava aquestes 

eines. La infermera quirúrgica va estendre el seu àmbit de 

responsabilitat sobre el malalt quirúrgic, entenen aquest tant físic, com 

psíquic, com social. I la infermera perioperativa agafa els elements i les 

responsabilitats de l’anterior, i viu el procés quirúrgic no com un fet aïllat 

sinó com un tot que ha de passar el pacient en: el preoperatori i 

esterilització, el  transoperatori, i el postoperatori. La representant d’afers 

internacionals de l’AEEQ té el mateix criteri i matisa que a la infermera 

quirofanista no se li diu mai infermera, perquè una quirofanista és la que 

manté el quiròfan. La infermera quirúrgica ja fa cures d’infermeria. I la 

infermera perioperativa abraça tot l'acompanyament del procés quirúrgic: 

pre, trans, post.  Propera a les anteriors la Directora de l’EU de Sant Pau 

UAB, creu que la quirofanista és la que domina la part purament tècnica 

de les habilitats, i per tant per fer aquesta feina no caldria que fos una 

infermera, ja que té una absoluta dependència d’un altre a l’hora de 

perdre decisions. La infermera quirúrgica és necessari que sigui una 

professional perquè dóna un concepte de globalitat, junt amb el domini 

de les habilitats, hi ha d’haver uns coneixements, i unes actituds i ser 

capaç de prendre decisions fonamentades, és el professional infermer 

amb actuació en una àrea específica. I la perioperativa es refereix a tot 

el procés i per tant surt de l’àmbit quirúrgic, i per tant també assisteix 

l'abans i el desprès, és el concepte que complementaria allò que 

prediquem en la formació i actuació professional dirigit a la persona amb 

independència del context. També la Directora de Sta Madrona UB 

pensa el mateix que l’anterior sobre la figura de la perioperativa, quant a 

                                                 
224 Tot i que sota el meu criteri no s’ha de mai treure la paraula “infermera” davant de cap d’aquestes 
figures, en aquest cas ho faré per no fer-ho tan dens, pensi però el lector que a davant de  cada una 
d’aquestes funcions i activitats hi ha una infermera. 
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la quirofanista i la quirúrgica, per a l’entrevistada, és aquella que vetlla 

perquè dintre de l’àrea quirúrgica totes les coses estiguin a punt i de 

màxima seguretat pel pacient. En el cas de la Directora de l’EU de 

Girona la infermera quirófanista, quirúrgica i perioperativa són aquelles 

persones que estan amb el pacient que ha de ser intervingut en el 

preoperatori, en l’acte quirúrgic i en el despertar, però no ho distingeix. 

En canvi per la Directora de l’EU Blanquerna RLL, CS de Manresa i la 

Directora d’Infermeria l’H Clínic de BCN la infermera quirúrgica engloba 

en general  totes les altres, perquè ha d’atendre tot el procés quirúrgic i 

resoldre les demandes i l’acompanyament del pacient, tot i que  la 

perioperativa no la coneixen. La Directora d’infermeria l’H Joan XXIII de 

Tarragona està d’acord amb les anteriors i a més creu que hi ha d’haver 

una rotació, una corresponsabilitat temporal, on es farà cada una 

responsable d’una part del procés. La Directora d’EU del Vall d’Hebron 

creu que no hi hauria d’haver diferències, les tres hauran d’estar en tot 

en una forma permanent. Però per a ella la quirófanista és la “circulant” 

(una part de la quirúrgica i de la perioperativa) i també per la Directora 

de l’EU de CS de Manresa i la quirúrgica és la “instrumentista” (una part 

de la quirúrgica i la perioperativa).  

Per a la Directora d’EU de la Intern de Catalunya són expertes per unes 

àrees concretes, però que han de tenir una visió global del pacient 

abans, durant i desprès de la intervenció quirúrgica. Per a les Directores 

d’EU de la Creu Roja de Terrassa, NSª del Mar UAB i Vª de la Cinta RV 

de Tortosa la infermera quirófanista, la quirúrgica i la perioperativa són el 

mateix, per elles una infermera quirúrgica s’ha de responsabilitzar del 

pacient quirúrgic com a persona des que entra en una àrea quirúrgica 

fins que en surt, i això passarà en els diferents serveis que hi ha dintre 

de l’àrea quirúrgica, i que ha de lluitar per aquest espai  (en aquestes 

persones es veu claríssim la confusió explicada abans entre els dos 

col·lectius de figures). En el mateix sentit la Directora de l’EU Gimbernat 

UAB pensa que la quirúrgica  treballa molt bé, però que acabada la feina 

s’ha acabat tot (la confon amb la quirofanista). La que prepara, que 

podria fer molt més que preparar quiròfan (confon preoperatòria amb 

perioperativa (el preoperatori és una part de perioperatiu))  
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Per a les Directores de l’EU de Bellvitge UB i Vª de la Cinta de Tortosa 

RV la quirofanista està absolutament en el quiròfan, és la instrumentista i 

circulant d’abans. A més per la Directora de l’EU de Bellvitge UB la 

perioperativa és la que atén el malalt abans del procés quirúrgic (la 

confon amb la preoperatòria), i la quirúrgica és el còmput  de les tres: el 

preoperatori, el transoperatori i el postoperatori i inclou tots els aspectes 

d’aquests (confon a perioperativa). Per a la Directora de l’EU RV de 

Tarragona la quirofanista està pendent del malalt dintre de quiròfan, (la 

confon amb la quirúrgica) i fa d’enllaç amb l’anestesiòleg i el cirurgià, i la 

instrumentista (una part de la quirúrgica i la perioperativa, que la fa figura 

sola) per a l’entrevistada és molt tècnica, més pendent dels metges que 

no pas del malalt, i la perioperativa està, per l’entrevistada, l’abans 

d’entrar en quiròfan (la confon amb la preoperatòria, una part de la 

perioperativa) i el postoperatori (una part de la perioperativa), i la 

quirúrgica no ho sap. La Directora d’infermeria del Vall d’Hebron de BCN 

veu la instrumentista (confon quirofanista?, o una part de la quirúrgica i 

la perioperativa) com la infermera que instrumenta, la prequirúrgica és 

una infermera d’unitat (confon preoperatòria amb perioperativa (la 

preoperatòria és una part d’aquesta última) i, a més per l’entrevistada,  

l’atenció que es dóna al pacient en el postoperatori o despertar o 

preanestèsia no és compleix (unes parts de la quirúrgica i de la 

perioperativa). 

La Directora de l’EU Joan de Deu UB entén com la quirofanista i la 

perioperativa com les mateixes funcions, i la quirúrgica com la infermera 

que està a la planta d’enllitament o la que està en l’àrea quirúrgica en el 

pre, trans i post, diu que no ho sap. 

En el cas de la Directora d’infermeria de l’H J Trueta de Girona la 

infermera quirúrgica dóna una atenció integral, mentre que quirofanista 

és la infermera que instrumenta (confon o fusiona infermera quirofanista 

amb infermera que instrumenta, situació, tot sovint, molt corrent, són un 

part de la quirofanista, quirúrgica i perioperativa) el seu àmbit és més 

limitat en l’acte quirúrgic, és més pobre quant a infermeria i és més 

especialitzada i més tècnica. La tercera figura (perioperativa) diu que la 

desconeix. Propera a aquesta idea la Directora d’infermeria de l’H Clínic 
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de BCN diu que la infermera quirofanista és una cosa molt acotada a la 

vessant del quiròfan, i que es podria qüestionar fàcilment si podria ser 

substituït per un tècnic qualificat i creu que la “quirofanista” o la 

perioperativa (ajunta dues figures, i no parla de la quirúrgica) ha de 

garantir la cura del malalt i afegeix: (pag 52) “si veiem el malalt sols com 

un objecte, com un cotxe, que tots el van a operar, i el tornen reparat, si 

el veiem així sí que és purament tècnic, però si el veiem com l’ésser 

humà, amb tots els seus problemes, les seves angoixes, els seus 

entorns socials. Com es pot entrar una criatura petita, separar-la de la 

seva mare, estirar-la entre tots, i punxar-.li el braç com és que les 

infermeres no diem res?. Les infermeres hem de dir que les coses no 

s’han de fer així. Hem de dir “aquesta no és la manera”, incorporarem el 

pare o la mare, o que porti un nino... és un exemple. Les infermeres amb 

la nostra visió com infermeres no ho posem sobre la taula?, no ho 

denunciem, és que ja ho veiem bé?. Per què a les infermeres 

“quirófanistes” ja els sembla be? No els crida l’atenció? No els sembla 

il·lògic? com és possible? i convertir el quiròfan  en una agressió” . He 

respectat tot el discurs per ser tan eloqüent. 

La Directora de l’EU de Vic diu que ho desconeix totalment i la 

Presidenta del Col·legi de BCN pensa que no pot respondre amb 

garantia. 

1) Ja situats aquí, en aquesta pregunta l’objectiu és saber si coneixen 
el programa de formació europea de la infermera quirúrgica: 
(pregunta 30)  és enormement significatiu les respostes d’aquesta 

pregunta, i que justificaria per ella mateixa aquesta recerca per la 

transcendència de la ignorància d’aquesta formació, que introdueix una 

reflexió afegida que és que aquestes respostes les donen persones 

claus en aquest col·lectiu: així doncs moltes de les expertes no coneixen 

el programa. Altres diuen que no l’han estudiat a fons. La Directora de 

l’EU de Bellvitge UB pensa que a trets generals està bé. Per la Directora 

de l’EU de Sant Pau UAB pensa que si aquest programa s’aproxima als 

programes de l’AORN (Association periOperative Registered Nurses) 

americana i a totes les seves competències li sembla una decisió 

correcta, i si a més aquest programa europeu ha buscat la decisió 
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compartida de les infermeres quirúrgiques, s’hauria de recolzar. A més 

diu que no coneix suficientment el programa de formació europea, però 

sap que hi ha una Associació que treballa en aquesta línia, pensa que és 

bo, positiu i importantíssim que hi hagi plantejaments unificats a nivell 

Europeu, però, també opina, que sense perdre de vista desprès les 

realitats de cada context on s’han d’aplicar, i per tant creu que hi ha 

d’haver un plantejament global necessari d’unificació de criteris tant per 

al progrés de la professió com per al de l’especialització. Per a la 

Presidenta de l’AEEQ és un bon instrument sobretot per  unificar criteris, 

perquè dóna una unió d’objectius, protocols comuns i té tots els 

avantatges de poder treballar ordenadament i sistemàticament. Per últim 

per la representant d’afers internacional de l’AEEQ (pag.106) diu “El 

Core Currículum va ser concebut com un programa de mínims, perquè hi 

havia i hi ha moltes diferències en la formació arreu d’Europa, i és va 

concebre com un programa de mínims, això vol dir que les hores són les 

mínimes que es poden establir, perquè hi ha països que estan en 

aquestes hores, aleshores em sembla molt bé, perquè és un punt de 

partida important si coneguéssim que sé seguis per tot Europa; és un 

punt de partida important a desenvolupar. S’hauria de desenvolupar molt 

bé aquest programa, en el sentit que s’haurien de donar en el contingut 

totes les hores necessàries per fer tots els continguts, perquè les hores 

que ara hi ha establertes són realment justes”. 

2) Es va una mica més enllà en la qüestió i ara se’ls pregunta si aquest 

programa es podria implantar en el país: (pregunta 31) en aquest cas 

quan jo veia que a l’anterior pregunta s’havia respost que no coneixien el 

programa, no tenia cap sentit fer aquesta segona qüestió, i per tant es 

passava bastant per alt en funció a resposta anterior i en conseqüència 

es van obtenir poques respostes, tot i això hi ha persones que no han 

opinat en l’anterior pregunta i que pensen que sí que es podria implantar 

el programa per exemple la Directora de l’EU del Vall d’Hebron UAB. Per 

altra banda la Directora de l’EU de Sant Pau UAB pensa que de forma 

prèvia a la implantació s’hauria de fer una anàlisi acurada i un bon 

assessorament dels responsables i experts en l’àmbit quirúrgic. Per a les 

Directores de l’EU Intern de Catalunya i Bellvitge UB es podria implantar, 
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perquè, a més aquesta última, opina, que el treball de la infermera 

quirúrgica és un treball molt definit. La representant d’afers 

internacionals de l’AEEQ i per la Directora de Sta Madrona UB no sols 

creuen que es podria implantar en el país sinó que seria molt 

recomanable, perquè seria un procés guanyat per quan es decidissin els 

polítics a unificar la formació arreu d’Europa, també opinen, aquestes 

dues persones, que és un moment imprecís perquè s’està parlant 

d’Especialitats, de Llicenciatures, i fins i tot a Europa tampoc està 

implantat, però creu que és un primer pas per dir el que les infermeres 

volen, i que han estat capaces de fer un propi programa de formació, 

que dóna la possibilitat de treballar com una societat avançada, però 

opina que el projecte està endarrerit, perquè la societat hi ha d’invertir 

diners, pressupostos, personal qualificat, i el sistema econòmic és 

l’hegemònic que mana sobre qualsevulga dels altres i no veu la 

necessitat de la qualitat de l’assistència, només veu que s’opera molt 

però no es mesura la qualitat, ni tampoc es veu la necessitat de 

modificar-la, a més la Directora de l’EU de Sta Madrona UB creu que és 

una excel·lent idea, que les infermeres quirúrgiques s’agrupin a nivell 

d’Europa, per dir quin model volen, i que creien grups de poder en els 

organismes consultius per aconseguir aquests models.  

3) Ja quasi al final de l’entrevista se’ls pregunta quines expectatives o           
prospectives pensen que té la infermeria en general, (pregunta 32): 

en principi és bastant general l’opinió que la prospectiva és bona i que el 

present és força dolent, els qualificatius són de: positiva, optimista, 

bastant bones, bones, molt bones, i a més creuen que canviarà l’atenció 

clàssica hospitalària, els hospitals seran més especialitzats i l’atenció 

primària s’implementarà a la molta demanda del ciutadà i en  

conseqüència, molts llocs per poder treballar i afegeix la Directora de 

l’EU del Vall d’Hebron UAB on hi haurien d'haver infermeres; a més per 

la Directora de l’EU Intern de Catalunya creu que totes les professions 

tenen uns processos cíclics de baix valor, i creu que aviat es veurà la 

fase de recuperació. La Directora d’infermeria de l’H J Trueta de Girona 

creu que la situació és millor que Europa, perquè tenim més 

competències i la gent que en torna no porta una valoració gaire bona de 
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la seva experiència de l’estada. Les Directores d’EU de Vic, Blanquerna 

RLL i Sant Pau UAB són optimistes perquè pensen que a partir de 

Bolonya és possible que la infermera pugui desenvolupar els estudis de 

segon i tercer cicle de tota Europa i es pugui parlar el mateix llenguatge i 

tindrem el mateix nivell, i afegeixen les Directores de l’EU Joan de Deu 

UB i de Sant Pau UAB que la condició és la convergència europea, si es 

valora a Europa. La Directora de l’EU Vª de la Cinta de Tortosa RV no ho 

sap. En un altre sentit per a la representant d’afers internacionals de 

l’AEEQ, les Directores d’EU Blanquerna RLL, Intern de Catalunya, Joan 

de Deu UB, Sant Pau UAB i la Directora d’infermeria de l’H del Mar, el 

futur és incert perquè les perspectives a nivell laboral són i seran difícils 

perquè no es creen llocs de treball, però sí, que pensen, que ha millorat 

la consideració de la infermera i la seva necessitat en la població, però a 

més i afegeixen juntament amb les Directores d’EU de NSª del Mar i 

Sant Pau UAB que cal que pugi el nivell d’autoestima i de formació i veu 

dintre de les organitzacions. Més en aquest sentit la Directora 

d’infermeria de l’H Joan XXIII de Tarragona faria una reorganització 

sencera de la infermeria hospitalària. En un altre sentit la Directora d’EU 

de Bellvitge UB creu que falta cohesió en el col·lectiu professional per no 

respectar els diferents àmbits i no lluitar tots plegats. La Presidenta de 

l’AEEQ (pag 97) diu:  “dependrà que les veus que tenen capacitat de 

decidir dintre de l’àmbit de la infermeria siguin capaces de lluitar per la 

professió. Ara per ara les estructures són molt dèbils i les infermeres 

abandonen moltíssim la professió; és una professió que està molt poc 

considerada tant en l’àmbit laboral com el social, i les infermeres tenen 

molt poca motivació” i també la Directora de l’EU Blanquerna RLL (pag 

143) sentencia quan diu: “el dia que guanyem la batalla de ser 

professionals independents serem reconeguts i tindrem bones 

expectatives i la societat hi guanyarà amb això”  

1) La mateixa qüestió ara se’ls fa sobre quines expectatives o 
prospectives   pensa que té la infermeria quirúrgica. (pregunta 33): 

les seves apreciacions, en síntesi, van des d'un bon futur a un futur 

incert en funció de la Convergència Europea i de les actituds i canvi del 

propi professional: així doncs és un futur claríssim dintre i fora de 
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quiròfan, per a les Directores de l’EU UB i d’infermeria del Vall d’Hebron 

i  RV de Tarragona perquè es potenciarà la cirurgia de curta estada i 

serà l’única persona que tractarà al malalt; a més per a la Directora de 

l’EU Intern de Catalunya és una professió necessària per a la societat; i 

afegeix la Directora de l’EU Sant Pau UAB que, tot i la penúria laboral, 

l’índex d’inserció d’aquests professionals en l’àmbit laboral, és el cent 

per cent. Complementant el/les Director/es de l’EU de Girona, Bellvitge 

UB, Creu Roja de Terrassa UAB, Sta Madrona UB i la Presidenta de 

l’AEEQ creuen que aquelles infermeres que estiguin preparades per al 

preoperatori, per al  transoperatori i per al postoperatori seguiran sent-hi 

com atenció global, i s’afegeix, a més d’elles, la representant d’afers 

internacionals i la Presidenta del Col·legi de BCN en funció dient si 

surten o no les Especialitats, i si s’és capaç, aquesta infermera, de lluitar 

per la pròpia professió, i no posar-se al servei d’altres institucions; tot i 

això la representant d’afers internacionals de l’AEEQ té por que la 

infermera quirúrgica es quedi més estancada que la general. Les 

Directores de l’EU de Vic, CS de Manresa, Sant Pau UAB, Sta Madrona 

UB i la Presidenta del Col·legi creuen que el futur és esperançador si 

s’aconsegueixen els acords de Bolonya i que en els llocs de treball es 

valori l’aportació que pugui fer aquesta infermera com a fet diferencial 

quant a la qualitat de l’atenció del malalt, i, a més, la Directora d’EU de 

Sant Pau està convençuda que a curt termini serà una Especialitat. De 

forma més dràstica, la Directora de l’EU Vª de la Cinta de Tortosa RV 

diu que les infermeres quirúrgiques tindran el poder absolut, perquè 

depenen de la tecnologia i cada dia hi ha més coses tecnològiques, 

però afegeix la Directora d’infermeria de l’H del Vall d’Hebron que 

precisament aquesta tecnologia pot fer una transformació en el paper 

dels professionals, i afegeixen aquesta última i la Directora de l’EU 

Gimbernat UAB que és un equip de persones molt professional i molt 

limitat. Per a les Directores d’EU de NSª del Mar UAB i Joan de Deu UB 

les seves expectatives i prospectives són les mateixes que la infermera 

general amb un punt més de tecnificació. En aquest mateix sentit la 

Directora d’infermeria de l’H J Trueta de Girona diu que la infermera 

quirúrgica té moltes possibilitats perquè l’activitat quirúrgica anirà a més 



 424

per l’envelliment de la població i les patologies lligades això, el que 

necessita és tenir el fonament d’infermeria encara més fort i no tan 

limitat a quiròfan; en aquest mateix criteri la Directora d’infermeria de l’H 

Clínic de BCN creu que la infermeria quirúrgica ha de fer un 

plantejament com especialista general i no tècnic; amb més èmfasi la 

Directora de l’EU Blanquerna RLL diu, que la infermera quirúrgica té un 

bon futur si atén el pacient de forma global i no només tècnica, si sols se 

centra en el camp quirúrgic serà substituïda per tècnics, en la mateixa 

línia la Directora de l’H Joan XXIII de Tarragona, de forma més extrema, 

diu que les expectatives o prospectives de la infermera quirúrgica són 

poques si no canvia la idea que té del pacient, i si no la canvia  hi haurà 

tècnics especialitzats més barats que la substituiran, i sentencia que pot 

passar que infermeres titulades treballin de tècnics, perquè tenir el títol 

no vol dir que la feina es porta a terme; i afegeix la Directora de Joan de 

Deu UB que la infermera que instrumenta pot ser substituïda per un 

tècnic. Les expectatives o prospectives que té la infermera quirúrgica 

són desconegudes per la Directora d’infermeria de l’H del Mar. 

1) L'última pregunta de l’entrevista té com objectiu que l’entrevistada/t, 

pugui exposar les seves opinions de tres temes diferents de la 
infermera, infermera quirúrgica (a nivell professional, soci laboral 
personal, i formació continuada), des de tres perspectives diferents 
(com veu la situació actual, com preveu que evolucionarà, i quina 
hauria de ser la solució desitjada). (pregunta 34), igual que quan es va 

fer amb les entrevistades cada tema amb les seves tres respostes serà 

descrit una darrera l’altre:  

• A nivell professional de la infermera i la infermera quirúrgica com 
veu la situació actual: (pregunta 34): l’opinió general està entre que la 

situació és dolenta i a l’esperança de canvi: per algunes entrevistades la 

situació actual és moguda per diverses situacions professionals i 

laborals i cal que les institucions i els governs s’adonin que hi ha una 

professió importantíssima i un col·lectiu  cansat i desgastat i que hi posin 

mesures per solucionar el tema i que la infermera es posicioni; en el 

mateix sentit moltes de les entrevistades veuen la situació confusa, 

delicada, difícil, deteriorada, preocupant, molt malament amb precarietat 
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laboral, falta de reconeixement, davallada demogràfica, molta manca 

d’identitat professional i poca cohesió, decalatge amb els diferents 

models, falten líders, i en les institucions hi ha molta gent que no creu 

que la infermeria és una professió, tot i que reconeixen que ha 

augmentat el reconeixement en certes àrees, aquests últims anys, però 

no n’hi ha prou; fins i tot les Directores de l’EU Joan de Deu UB i Vall 

Hebron UAB creuen que aquest és un moment bastant crític, i, a nivell 

polític, la representant d’afers internacionals de l’AEEQ creu que està 

estancat; a més les Directores d’EU de Blanquerna, RV de Tarragona i 

Joan de Deu UB pensen que hi ha gent molt ben formada que no es 

poden desenvolupar per allò que estan preparats, grans professionals 

que es desmotiven i deixen la professió; a més per al Director de l’EU de 

Girona la situació és complicada, ja que el percentatge d’infermeres són 

dones amb un doble paper de professional, esposa, mare i dona, creu, 

que s'ha de donar més protagonisme als homes i dedicar-se més a la 

carrera professional, gestió, recerca i participació política, per a ell, el 

col·lectiu hi guanyaria. La Directora de l’EU de Bellvitge UB no la veu 

malament sobre tot si es desenvolupa el segon cicle, i hi ha més recerca 

i més cohesió professional. La Directora d’infermeria de l’H A de 

Vilanova de Lleida, les Directores de l’EU de Lleida, Sta Madrona UB, la 

representant d’afers internacionals de l’AEEQ i  la Presidenta del Col·legi 

són optimistes, creuen que té un camp ben delimitat, ample i amb 

expectatives per poder desenvolupar aquelles coses que la comunitat 

requereix, a més per a la Directora de l’EU de Lleida cal que també faci 

la gestió. 

• A nivell professional de la infermera i la infermera quirúrgica com 
preveu que evolucionarà: en general hi ha bastant angoixa i dubtes per 

un futur incert, tot i que es donen possibles solucions i alternatives: les 

Directores d’infermeria de l’H A de Vilanova de Lleida i el Clínic de BCN i 

de l’EU de CS de Manresa són optimistes i creuen que el nivell 

professional i personal es desenvoluparà molt, i per la Directora de l’EU 

de Lleida amb una funció més cap la gestió del procés d’atenció de 

pacient integral, a més en opinió de moltes de les entrevistades quan la 

societat s’adoni de l’actuació de la infermera, la demanaran i farà que els 
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polítics es belluguin en relació a la demanda social. Per el/les 

Director/res de l’EU de Girona, Sant Pau UAB, Sta Madrona UB, Intern 

de Catalunya i la Presidenta del Col·legi de BCN creuen que passa 

perquè la infermera es dediqui més a la carrera professional, gestió, 

recerca i participació política i prendre decisions. La representant d’afers 

internacionals de l’AEEQ pensa que cap a l’Especialitat, i per a la 

Directora d’Infermeria de l’H J Trueta de Girona i les Directores d’EU de 

Bellvitge UB i RV de Tarragona evolucionarà cap a la Llicenciatura i 

intentarà que les reivindicacions de la infermeria arribin a la població, a 

més per a la Directora de l’EU de Bellvitge UB amb un primer any troncal 

i un segon específic; per a la Directora de l’EU de Sant Pau UAB lligada 

a la formació del context europeu. I les Directores de l’EU del Vall 

d’Hebron UAB, Blanquerna RLL, Sant Pau UAB, la Directora d’infermeria 

de l’H del Mar i la Presidenta de l’AEEQ pensen que aquest moment és 

un moment crític, i que no serà fàcil sortir-se’n i per a la Directora de l’EU 

Gimbernat, Sant Pau UAB s’ha tocat fons, tot i que hi haurà canvis, però 

no de forma immediata, per a la Directora d’infermeria de Joan XXIII de 

Tarragona caldria una revolució; i per a la Directora de l’EU de Sant Pau 

UAB no està tan clar que la millora la facin al mateix temps tots els 

àmbits de la professió i a més per a la Directora de l’EU NSª del Mar 

UAB falta gent que es comprometi i per a la Directora d’infermeria de l’H 

del Vall d’Hebron i de l’EU de Sant Pau UAB falta cultura de lideratge i 

grups de pressió; també per a la Directora de l’EU Blanquerna RLL és 

possible que falti una generació, o que el problema sigui que no se la 

deixa accedir a llocs de decisió a més, segons indica la Directora de CS 

de Manresa. Per la Directora de l’EU de Vic cal una organització 

col·legial potent. 

• A nivell professional de la infermera i la infermera quirúrgica quina seria 
la solució desitjada: és difícil sintetitzar les respostes d’aquesta 

pregunta però sí que se’n trasllueix de totes, o gairebé totes,  

l’esperança de millora: així doncs les Directores d’EU de Vª de la Cinta 

RV Tortosa, de RV de Tarragona, de Sant Pau UAB i la de Sta Madrona 

UB recolzen que la infermera es cregui el que fa, que estigui motivada i 

que desenvolupi la tasca amb responsabilitat i il·lusió; per d’algunes 
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expertes caldran canvis generacionals, incorporació de noves idees i 

que hi hagi nous líders amb capacitat organitzativa i bons professionals 

que tirin endavant. I també moltes expertes opinen que caldria que hi 

hagués un reconeixement institucional i de la societat del que és la 

infermeria, afegeixen les Directores d’EU de Sant Pau UAB i Sta 

Madrona UB i les Directores d’infermeria de l’H Clínic, del Mar de BCN i 

Joan XXIII de Tarragona  i a més que la societat vegi que la infermera és 

un professional, no que fa les coses que algú li ordena, i aquesta última 

(pag 231) diu:”hem de treballar en equip, hem de treballar amb altres 

professionals, però és que nosaltres no hem d’estar en funció d’altres 

professionals, sinó treballar a un mateix nivell, això mai se’ns ha 

reconegut, però és que nosaltres tampoc ho hem reconegut”. Les 

Directores de l’EU del Vall d’Hebron, de Vic, de la Intern de Catalunya i 

d’infermeria del Vall d’Hebron opinen que el Col·legi professional cal que 

es preocupés dels problemes reals de la infermera, això i fer grups de 

pressió pot fer front a la política, i que a més les infermeres entressin en 

el camp de la política, i a més per la Presidenta del Col·legi creu que 

sumar opinions de les infermeres preceptores d’opinió i fer un projecte 

comú d’interès per a Catalunya i per a tot el país. La Directora 

d’infermeria de l’H A de Vilanova de Lleida no s’atreveix a donar solució, 

creu molt en les persones, però, pensa, que no per tothom anirà igual, 

les aportacions d’unes persones no les tindran les altres persones. La 

Directora de l’EU de Lleida creu que la infermera quirúrgica ha de valorar 

el seu espai. Per les Directores de l’EU de Bellvitge UB, Gimbernat i 

Sant Pau UAB la Llicenciatura en Infermeria, en últim cas en Ciències de 

la Salud seria important, i aleshores fer el Doctorat, o allò que es digui 

en l’entorn de Bolonya. Per la Presidenta de l’AEEQ, i les Directores 

d’EU de Ciències de la Salud  de Manresa, Sta Madrona UAB i per la 

Directora d’infermeria de l’H del Mar caldria que s’aprovessin les 

Especialitats, que s’aproximessin les Escoles d’Infermeria a les 

pràctiques als Hospitals, de tal manera que la gent que es formi tingui 

criteris per saber defensar els seus àmbits de responsabilitat i que se’ls 

pogués transmetre el saber estar, que no se centrin tant en les habilitats 

i més en acompanyar al pacient. Per a la representant d’afers 
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internacionals de l’AEEQ, i les Directores de l’EU Blanquerna RLL i RV 

de Tarragona calen llocs de treball on es treballi a gust i els que facin 

falta, que no hi hagi aquest estrès, en els blocs quirúrgics degut a la 

pròpia feina, i a la càrrega de treball, i no atendre el pacient com caldria; 

a més la Directora de l’EU Blanquerna RLL (pag 144) exposa:” Que 

s’ocupessin els llocs de treball amb la gent que realment fa falta. Jo vaig 

estar parlant amb una Directora d’hospital, no fa gaire i em deia “no, no 

la dotació de les infermeres ara és la mateixa per l’hospital””sí, però heu 

obert altres serveis i teniu el mateix nombre de gent i l’hospital ha 

crescut””si” “ i ara a més l’estada del pacient, abans era de vuit a deu 

dies i ara l’estada mitja del pacient són de cinc dies, i la càrrega de 

treball que hi havia no té res a veure amb la que hi ha, i necessites molt 

més personal; no pots parlar d’infermeres llits, sinó infermeres activitat” 

quin és el grau de dependència que tenien fa deu anys els nostres 

pacients i quin és el grau de dependència que tenen ara. El que és 

inpensable és que una infermera porti vint malalts en una estada mitja 

de cinc dies en una planta de cirurgia. I això està passant, una infermera 

i dos auxiliars, una auxiliar no té la mateixa preparació que té la 

infermera, la infermera es deu a l’equip i ha de fer altres feines. I en el 

camp de la geriatria és vergonyós”. 

• Ara es fa el mateix itinerari de pregunta però qüestiona a nivell 
socio laboral personal de la infermera i la infermera quirúrgica com 
veu la situació actual: és molt unànime que la situació actual socio 

laboral personal és molt dolenta, anem a veure: malament, difícil, de les 

pitjors èpoques, contractació precària, substitucions per dies, per hores, 

cobrint vacances, amb més i més feina, inseguretat en el lloc de treball, 

hi ha gent que porta deu anys així, i amb molt estrès i falta de promoció 

professional i econòmica, amb grans desigualtats laborals, amb 

necessitat de més lliurances, i per això hi ha moltes infermeres que 

marxen fora, a més per a la Directora de l’EU de Sant Pau UAB només 

cal veure en el dia d’avui les infermeres que estan al carrer; per a la 

Directora d’EU de Sta Madrona cal fer reformes importants. El Director 

de l’EU de Girona ho veu complicat, i afegeix, els gerents no són 

intel·ligents contractant tan precàriament, segur que es fa iatrogènia, que 
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no es tracta el malalt correctament, segur que es mal baraten recursos. 

Per a la Directora d’infermeria de l’H A de Vilanova de Lleida estem en 

una època de precarietat de mercat amb una societat canviant i 

dinàmica i que les vides professionals defensaran el que vulguin ser. La 

Directora de l’EU de Lleida i la d’infermeria de l’H Clínic de BCN parla de 

falta de reconeixement. La Directora de l’EU de Bellvitge UB té 

l’esperança que amb l’entrada a Europa es pugui equiparar la situació a 

països que estan millor, com per exemple els països nòrdics. Per a la 

Directora de l’EU de Creu Roja de Terrassa UAB és una professió de 

dones, i això significa que moltes vegades és un segon sou, i a nivell 

social la mort professional de les infermeres és jove, no hi ha moltes 

infermeres que es jubilin; la Directora d’infermeria del Vall d’Hebron de 

BCN tot i que pensa el mateix, en difereix  dient què en el nostre país, a 

diferència d’altres, la infermera no abandona la professió. Molt 

expressivament diu la Presidenta de l’AEEQ A (pag 98) : “Jo sempre dic 

que sóc responsable dels malalts dels quals puc tenir cura, però és 

l’Administració la responsable la que ha de tenir cura de tots els malalts 

quirúrgics, com que ella no pren aquesta responsabilitat, tu et veus 

assistint molts més malalts dels que pots tenir cura, i et diuen què facis 

el que puguis”.  

• A nivell socio laboral personal de la infermera i la infermera quirúrgica 
com preveu que evolucionarà: en general en el col·lectiu es percep un 

toc d’alerta pel futur immediat i a la vegada un voler de confiança, així 

doncs: per moltes/t de les entrevistades/t volen pensar de forma 

optimista, pensen que millorarà i que s’acabarà demostrant que amb 

tanta precarietat no es millora l’assistència i que es necessiten 

professionals d’infermeria reconeguts i amb un bon sistema de Carrera 

Professional, aquestes coses faran que canviïn les situacions de 

personal més estable i més especialitzat; a més per a les Directores de 

l’EU Intern de Catalunya i Sant Pau UAB en positiu perquè pitjor no pot 

anar, a les plantilles no hi poden haver menys infermeres; i, a més, per a 

la Presidenta del Col·legi cal pensar en una flexibilització d’horaris dintre 

del sistema públic i privat, perquè és un col·lectiu on el 85% són dones 

que comparteixen la responsabilitat familiar de vegades fins el 90%. Tot i 
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això, per a les Directores d’Infermeria de Girona i EU de CS de Manresa 

és un futur lent i complicat i a més per a la Directora d’EU Bellvitge UB hi 

ha un col·lectiu d’auxiliars que fa molta pressió. Per altra banda la 

Directora de l’H A de Vilanova de Lleida pensa que evolucionarà cap a 

una economia de mercat, i s’hauria d’anar cap a una exigència 

professional i un reconeixement i a més, per a les Directores d’EU Creu 

Roja de Terrassa UAB, CS de Manresa, Joan de Deu, Sta Madrona UB i 

la d’enfermeria de l’H Vall Hebron de BCN, dependrà de qüestions de 

política sanitària a nivell econòmic i que sigui capaç el col·lectiu 

d’infermeria de plantar cara i donar a conèixer el que és pot demanar al 

professional d’infermeria. Per a la Directora de l’EU de Lleida per a 

l’hospital la intervenció quirúrgica és molt important, i és important tenir 

cura d’aquest procés. La Presidenta de l’AEEQ, i les Directores d’EU de 

Vic i CS de Manresa no creuen que a curt termini hi hagi canvis, no 

saben si serà fàcil de resoldre i també en aquest sentit diu la 

representant d’afers internacionals de l’AEEQ (pag 108) “Continuarà 

igual, perquè els gestors comptabilitzen en diners, no en qualitat no en 

cures, no en pacients persones, sinó en diners, per tant s’han de fer 

moltes coses, s’ha d’operar molt i la resta és secundària, i per tant no 

posaran els mitjans perquè tu puguis millorar una sèrie de coses”. 

També diu la Directora de l’EU de Blanquerna que, a no ser que canvii, 

les catalanes seran de les infermeres més internacionals, i a més com  

que estan molt ben valorades fora, se’n van, perquè aquí així no es pot 

treballar i continua denunciant la forma precària de contracte hospitalari, 

a més per a la Directora de l’EU Vª de la Cinta de Tortosa RV tant a 

Espanya com a Catalunya arribarà un moment que la gent que vulgui 

estudiar infermeria baixarà molt; en el mateix sentit les Directores 

d’infermeria de l’H del Vall de Hebron i de l’EU de Sant Pau UAB de 

BCN creuen que en el futur hi haurà menys demanda per treballar, si no 

canvien les condicions laborals i no hi ha un reconeixement de la 

societat, segons les entrevistades, és possible que la gent s’aboqui a 

altres tipus de professions que sí que tenen un reconeixem de la 

societat, i afegeixen, que a la infermera se l’hauria de consentir en el lloc 

de treball, perquè és un treball molt dur tant físic com mental; i afegeix la 
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Directora d’Infermeria de l’H Clínic de BCN que a la llarga es 

desenvoluparà la formació professional, i la llicenciatura i en el moment 

que el mercat de treball trontolli, quan comencin a faltar infermeres, 

pujarà el salari i milloraran les condicions laborals. Per a la Directora de 

l’EU de Sant Pau UAB els equips de direcció en molt àmbits s’hauran de 

plantejar si estan al servei de la institució o dels professionals, i com 

lligar el projecte professional amb l’institucional. Amb un altre criteri, la 

Directora d’infermeria de l’H del Mar diu que hi haurà dues tipologies 

d’infermeres: les antigues, veteranes que tenen tot el confort i les noves 

que hauran de conformar-se amb eventualitat i una situació més dolenta; 

per altra banda per les Directores de l’EU RV de Tarragona i per la de 

Joan de Deu UAB tenen l'esperança posada en la convergència 

europea,  i a Europa perquè allà les coses funcionen diferents i queda 

molt clar el paper de la infermera. 

• A nivell socio laboral personal de la infermera i la infermera quirúrgica 
quina hauria de ser la solució desitjada: és força unànime per totes 

les entrevistades/t l’opinió de reconeixement social, laboral i professional 

de les infermeres, i a més si fan aportacions en aquest sentit: així doncs 

cal reconeixement polític social i laboral, reconeixement de la professió i 

de si mateixa, i les polítiques sanitàries que siguin sensibles i tinguin 

cura dels professionals d’infermeria, i a més per a la Directora de l’H J 

Trueta de Girona cal tenir eines de reconeixement institucional: 

econòmiques, formatives. Per a moltes de les expertes tant assistencials 

com docents cal que hi hagi una estabilitat laboral com la que hi ha 

d’haver en qualsevulga professió, i que la mobilitat envers altres països 

sigui per millorar; i no per necessitat de fer-ho; afegeix la Directora de 

l’EU RV de Tarragona que ha vist infermeres recents diplomades haver 

d’ingressar a Urgències per estrès, degut a la situació inhumana dels 

seus contractes, d’hores o en un dia estar en tres serveis diferents. 

Properes a aquest criteri la Presidenta del Col·legi  de BCN i la Directora 

de l’h del Mar diuen que la infermera quan s’incorpori al treball estigui 

satisfeta diàriament del que fa, i digui amb orgull que és infermera. Per a 

les Directores de l’EU de Bellvitge UB, Inter de Catalunya i la Presidenta 
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de l’AEEQ cal que hi hagi els “ratios”225 pacient/infermera correctes. En 

aquest sentit complementa la Directora de l’EU Blanquerna RLL (pag 

146) quan diu:” si invertíssim més recursos no en la sanitat, sinó en tenir 

cura, perquè en la sanitat jo crec que ja s’estan invertint recursos, però 

s’inverteix en recursos en aquell escaner que té un grau més de 

resolució, (...) jo crec que això és important, però és clar que en tenir un 

escaner que la resolució sigui cero coma cero o tenir una infermera més 

en una sala només hi ha una per vint pacients jo crec que es guanyaria 

qualitat d’atenció o de vida d’aquell pacient i segurament es recuperaria 

molt millor encara que el diagnòstic no seria tan, tant diferenciat, però 

que al diagnòstic hi hagueren arribat igual, jo crec que l'error de la 

sanitat està aquí. Que s’inverteix molt en tecnologia, perquè és això el 

que prima la societat, anar a la lluna, els coets, i això és el que valora la 

societat, bé, això és el que ens creiem que valora la societat, a l’hora de 

la veritat quan tu tens una bona cura i una bona atenció, i la gent està 

contenta amb allò i li és igual el coet, però els partits polítics apunten per 

aquí”.  La Directora d’infermeria de l’H Joan XXIII de Tarragona creu que 

no pot ser que perquè hi hagi un col·lectiu226 que no li hagi interessat 

que la infermeria tingui un segon cicle, sigui l’única professió (a més dels 

treballadors socials i mestres) que no el tingui i l’accés a un segon cicle. 

Complementa la Directora de l’EU CS de Manresa (pag 157): “ S’hauria 

de buscar una solució de diàleg i consens a nivell de la professió 

d’infermera i les forces polítiques, jo crec que aquí el govern té un paper 

a l’hora de marcar directrius. El que no pot ser és que des del punt de 

vista acadèmic, la Universitat vagi per un cantó i que desprès la 

contractació i les empreses vagin per un altre. Si volem formar 

Llicenciats, veiem això: el que suposaria a nivell de contractació, i el 

mercat, com els incorporarem, i què els demanaríem. Jo crec que la 

solució ha de ser global que no sigui parcial d’una de les àrees, perquè 

si no ens equivocarem”.  

• Ara es fa el mateix itinerari de pregunta però qüestiona a nivell de 
formació continuada de la infermera i la infermera quirúrgica com 

                                                 
225 Raó de quantitat infermeres pacients 
226 L’entrevistada mateixa indica una mica més endavan que és el de metges. 
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veu la situació actual: és un sentir general que tant la professional com 

les empreses necessiten que hi hagi una formació continuada, però que 

sigui ordenada i per uns objectius professionals de qualitat, cosa que 

denuncien que no passa avui dia. Així doncs per a la Directora 

d’infermeria de l’H A de Vilanova de Lleida i la de l’EU Creu Roja de 

Terrassa UAB és una necessitat de la infermera i de l’empresa, afegeix 

la Directora de l’EU de Bellvitge UB la infermera és autònoma en la seva 

formació, això és important. Per algunes expertes docents hi ha dos 

tipus de formació: la promoguda per les institucions i la dels propis 

professionals. La formació de Postgrau actual ve a suplir la manca 

d’Especialitat o la manca de Llicenciatura i malauradament la seva 

existència està més sustentada per la necessitat de fer currículum 

(punts) per optar a un lloc de treball, a més segons la Directora de l’EU 

de Vic s’hauria d’estimular la recerca. Per a la Directora de l’EU de 

Lleida necessitem l’Especialitat de Serveis especials, ara l’està fent la 

formació postgraduada però no és suficient, i això es traduiria en 

reconeixement; en aquest sentit (M Garcia) si el segon cicle fos una 

Especialitat, s’acabaria molta oferta de palla que no serveix per res i 

quedaria sols la formació continuada. En aquest sentit la Directora de 

l’EU Creu Roja de Terrassa UAB i la infermeria de l’H del Mar de BCN 

opinen que hi ha la sensació que dintre de les institucions sanitàries es 

reconeixen poc els postgraus, sobre tot a nivell laboral, en llocs, aquests 

estudis els ajuda a passar de nivell en la Carrera Professional; i les 

Directores de l’EU de CS de Manresa, Blanquerna RLL i RV de 

Tarragona creuen que no és bo que tota la formació del professional 

vagi a càrrec del professional, pensen que les empreses han de tenir 

interès de tenir professionals formats. Per bastants expertes hi ha molta 

oferta de formació indiscriminada, cursos bons i dolents, poc valorada, 

que caldria posar ordre i que passés per un comitè d’expertesa 

institucional que donés el vist i plau i fes una criba dels cursos, perquè hi 

ha cursos que sobre el paper semblen interessants i en canvi tenen uns 

continguts pobrissims, i són autèntics fracassos, i caldria posar ordre; tot 

i que el Director de l’EU de Girona creu que en general a Catalunya hi ha 

bastant bon nivell i en canvi té dubtes de determinats cursos en l’Estat.  
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Per a la Directora de l’H Clínic de BCN, Vall d’Hebron, l’EU Blanquerna 

RV i la representat d’afers internacionals de l’AEEQ en el dia d’avui no hi 

ha un itinerari de formació continuada o cap a l’especialitat, o per crear 

una estructura de pensament i tothom fa el que pot, i el que hi ha, és una 

oferta en el mercat que està més estructurada amb visió de negoci que 

com a desenvolupament futur de la professió. La Presidenta de l’AEEQ i 

la representant d’afers internacionals parlant de la formació de l’Empresa 

o Institució, diuen que aquestes tenen un objectiu a complir i que 

busquen gent per donar una classe magistral, que moltes vegades no té 

res a veure amb les necessitats del professional i amb la solució dels 

seus problemes. Hi ha cursos que estan bé però que no ajuden a 

millorar la qualitat de l’assistència en l’àmbit laboral. La Directora de l’EU 

Inter de Catalunya diu que el seixanta per cent de les infermeres 

catalanes fan formació continuada, les graduades els últims cinc o deu 

anys, creu que aquesta formació està poc reconeguda, i li sembla fatal 

que els hospitals facin cursos, o fas aquell Postgrau o no t’ocupen, 

tampoc li sembla bé que hi hagi Postgraus que no hi hagi algun tipus 

d’avaluació, per ella la formació ha de ser reglada acadèmicament i amb 

avaluacions, l’alumne ha d’estudiar. En aquest sentit  la Directora de 

l’EU Joan de Deu UB opina que en general no hi ha uns bons Postgraus, 

creu que se n’han fet molts per treure diners, per part de tothom, perquè, 

creu, que fins i tot les Universitats públiques, estan a preu de privada, 

perquè el professor de la pública amb el postgrau té un sobresou, i la 

Universitat això ho permet, per a l’entrevistada hi ha Postgraus bons i 

dolents, en aquest mateix sentit i  la Directora d’infermeria de l’H Joan 

XXIII de Tarragona (pag 232) apunta “Jo crec que aquesta bogeria 

d’oferta de formació que les Universitats necessiten és una font 

d’ingressos, les empreses també han de justificar la formació continua, 

perquè el seus treballadors tenen uns descomptes i els representants 

també exigeixen aquesta formació, i perquè hi ha unes necessitats de la 

pròpia empresa per formar per certes coses, està bé que hi hagi una 

formació contínua, però s’han de tenir unes idees clares del que és 

necessari i el que és sols per uns ingressos de les Universitats: 

currículum de les persones, dels docents etc però que no és necessari, 
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potser, per a la professió, jo crec que hi ha un excés d’oferta, agafes 

qualsevol diari del país i està ple d’ofertes de tot: de Mestratges, 

Postgraus, en totes les professions, és una bogeria, a més combinat 

amb Universitats Europees, Americanes que al final no saps el que estàs 

fent, però és igual, internet. Això s’ha de regularitzar, jo crec que hi 

haurà un moment que s’haurà de regularitzar”. També la Directora de 

l’EU de Sant Pau UAB (pag 282) indica:”Jo sóc molt crítica, 

tremendament crítica, perquè actualment s’ha fet una barreja, 

actualment tothom fa formació continuada, és una “gallina de los huevos 

de oro” de molts llocs. Absolutament tothom, des de qualsevulga centre, 

potser ha de ser així no ho sé.  Però jo crec que s’ha de diferenciar a 

nivell de les institucions que ofereixen aquesta formació, quin tipus de 

formació, quin tipus de formació ofereixen, quin tipus d’objectius, 

principalment hi ha d’haver una diferenciació del que significa formació 

contínua per una estructura d’una institució docent, d’una institució 

assistencial. El que a mi em sembla que el que està passant actualment 

és que hi ha una gran oferta de cursos i cursets, amb una quantitat 

d’acreditació, sense acreditació, potser s’estan polaritzant molt sistemes 

de reconeixement de papers mes que de qualitat de formació el punt 

següent que és la utilitat d’aquesta formació. Tots tenim molt clara la 

importància de l’avaluació, però continuem avaluant més l’assistència i 

aspectes quantitatius del que s’ha fet en relació a aquesta formació que 

no pas la qualitat, aspectes qualitatius d’aquesta formació o sobretot la 

utilitat posterior d’aquesta formació. Jo penso que això s’anirà regulant i 

en un context de recursos limitats com són les institucions assistencials 

especialment...” 

• A nivell de formació continuada de la infermera i la infermera quirúrgica 
com preveu que evolucionarà: en general creuen que evolucionarà de 

forma més selectiva i millor i moltes persones fan èmfasi en la necessitat 

d’Especialitats, Llicenciatura i tercer cicle com a mesura per regular la 

quantitat excessiva de cursos de formació continuada, per moltes 

expertes/t agafarà un cos i un volum en l’empresa importants, i a poder 

ser subvencionada, i perquè hi hagi un barem i a fora també cal  (del 

centre de treball) una formació molt bona, amb ordenació, prestigi i 
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acreditació; a més per a la Directora de l’EU de Vic amb un compromís 

important de les docents de les Escoles.  Per a les Directores de les EU 

de Lleida, Vª de la Cinta RV de Tortosa, RV de Tarragona i Joan de Deu 

UB si s’hagués desenvolupat l’Especialitat i el segon cicle, aleshores la 

formació de postgrau no faria falta i sols caldria fer l’actualització en 

funció del lloc de treball i a l’hospital. Per a les Directores de les EU de 

Vall d’Hebron, Vª de la Cinta de Tortosa RV, Inter de Catalunya, RV de 

Tarragona, Joan de Deu UB i Sant Pau UAB cal que es desenvolupin 

més Especialitats, que finalment tinguem una Llicenciatura i un tercer 

cicle i que el sistema exigeixi una prova de competència cada x temps. 

Pensen la Presidenta de l’AEEQ, la representant d’afers internacionals i 

la Directora d’infermeria de l’H Vall d’Hebron BCN que fa molts anys que 

tenim el mateix sistema i no es veu res que faci sospitar que hi pugui 

haver un canvi, a més per aquesta última hi ha falta de recursos, de 

persones amb formació o sistemes de  tutelatge, no hi ha llicenciades 

que puguin ajudar o són molt teòriques, tampoc per la Directora 

d’infermeria de l’H Joan XXIII de Tarragona evolucionarà gairebé perquè 

el model occidental està en crisi. La Directora de l’EU Blanquerna RLL 

opina que quan el marcat de treball estigui més equilibrat, baixarà en 

picat. 

• Per últim se’ls pregunta a nivell de formació continuada de la infermera i 

la infermera quirúrgica com seria la solució desitjada: en opinió 

general consideren que la formació continuada ben feta és molt 

important, i una manera de clarificar-la, diuen, són els itineraris 

universitaris. Així doncs per a moltes de les expertes entrevistades cal  

que es faci una formació adreçada als professionals i amb tutelatge i 

que, l’empresa també ho exigeixi. Per al Director de l’EU de Girona hi 

hauria d’haver un reconeixement de la formació continuada per part de 

tothom; i, a més, les Directores d’infermeria dels Hospitals J Trueta de 

Girona i Clínic de Barcelona i la Directora de l’EU de Sª Madrona UB 

pensen que cal que hi hagi un comitè d’experts que avali la qualitat dels 

cursos i un guiatge extrahospitalari per entitats de pes institucional. Les 

Directores de les EU de Lleida, CS de Manresa, Inter de Catalunya, RV 

de Tarragona, Vª de la Cinta de Tortosa RV pensen que cal que es 
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reconegui l’Especialitat,  la Llicenciatura, i Doctorat i a més segons 

aquesta última agafant un itinerari professional; a més per a la Directora 

de l’EU de Sant Pau UAB cal que siguin les institucions universitàries les 

que assumeixin els plantejaments de la formació continuada a nivell 

d’àmbit general, amb una certa reflexió i unificació de criteris de 

reconeixement. Per a la Directora de l’EU de Bellvitge UB cal que les 

Escoles d’infermeria es converteixin en Facultats d’Infermeria. Per a la 

Directora de l’EU de Joan de Deu UB estaria bé planificar una mica des 

de totes les entitats docents, que no hi hagués cinquanta mil postgraus 

d’allò mateix, amb qualitats dubtoses, i no que passi que entre les 

pròpies Escoles, si una treu un curs, a l’endemà o l’any següent una 

altra Escola fa el mateix curs i s’emporta el professorat, perquè li paga 

una mica més. La Directora de l’EU del Vall d’Hebron no es veu capaç 

de fer una predicció i tampoc la Directora d’infermeria de l’H Joan XXIII 

de Tarragona perquè creu que s’han perdut certs valors, i sols hi ha el 

valor del diner, la actitud competitiva i li sembla que hem pensat que era 

meravellós i hem caigut en la trampa del model americà. Per a la 

Directora de l’EU Gimbernat UAB caldria que la formació continua 

respongués a les tres preguntes, de saber, saber fer i saber estar. 
 

6.1. Conclusions finals dels resultats de les entrevistes, dintre de la 
investigació qualitativa: 

1. En referència a la situació acadèmica, professional, i socio- laboral  de 
les infermeres i infermeres quirúrgiques, que poden ser significatives 
per a la recerca: 
1.1. Es recull l’opinió general d’alerta i de perill dels experts  sobre la 

conseqüència entre el dret a la salut de tota persona i les polítiques 

sanitàries i la pressió econòmica; indicant que hi ha més el criteri de 

resoldre el problema diàriament que d’una previsió de futur, repercutint 

aquesta situació en la infermeria en la qual, segons les entrevistades, 

no hi ha cap tipus de política. 

1.2. És opinió general que tot i que l’equip multidisciplinar és imprescindible, 

és difícil una entesa entre tots els membres de l’equip, perquè no està 

clar que l’objectiu de la seva feina sigui l’usuari.  
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1.3. És molt coincident que els problemes bàsics de la infermera en general 

són  la falta de reconeixements, social, professional i laboral. 

1.4. En el cas de la infermera quirúrgica té els mateixos problemes que la 

infermera en general, i a més s’hauria de plantejar d'ampliar la seva 

intervenció al llarg del procés permetent una millor atenció al pacient i 

un treball més significatiu i menys automàtic. 

1.5. Defineixen la infermera quirúrgica com una infermera generalista amb 

preparació i competència de coneixements, habilitats i actituds per tenir 

cura del malalt quirúrgic de forma global i la família. 

1.6. En opinió elevada els experts pensen que és necessari que hi hagi una 

Especialitat, reglada i reconeguda i a més justificar el paper de la 

infermera quirúrgica mitjançant medi de resultats obtinguts pel seu 

treball específic i recerca. 

1.7. En opinió general es considera que el mercat de treball està en una 

situació dolenta, no veuen una política clara de recursos humans, no 

s’amplien places, i els contractadors s’estalvien al mínim que es pot 

cobrir de baixes, festes i vacances de les altres professionals, es 

redueix la infermera al model mèdic on hi és per donar medicacions, i 

prima el poder econòmic per sobre qualsevol altre model d’actuació; les 

recents titulades poden estar fins a deu anys sense horari, ni feina fixa 

amb contractes precaris i sense estabilitat, sense poder integrar-se en 

un equip, ni desenvolupar el seu rol autònom, ni el seu currículum 

professional. 
1.8. Hi ha un sentiment general pessimista  que el mercat de treball millori 

en el futur, i indiquen que dependrà de les polítiques econòmiques que 

s’apliquin.  
 

2. En referència a la formació de les infermeres i les infermeres 
quirúrgiques, que pot ser significatiu per la recerca: 
En referència als estudis de primer cicle de Diplomat d’Infermeria: 
2.1. No és unànime l’opinió sobre com consideren els estudis de primer cicle 

de Diplomat d’Infermeria, les seves respostes, amb arguments i 

motivacions diferents, van des de molt bons a molt insuficients. 
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2.2. Si que és bastant unànime en l’opinió de les entrevistades que en les 

Escoles Universitàries d’Infermeria es potencien els tres sabers: 

coneixements, habilitats i actituds. Tot i que apunten que hi ha un gran 

ventall d’aspectes que caldria reforçar. 

2.3. És molt unànime que els aspectes més positius de la Diplomatura 

d’Infermeria són la perspectiva holística i la psicològica de la persona, 

amb la idea generalista i propera a les necessitats de la població. 

2.4. Opinen en general les expertes/t que els estudis de Diplomat 

d’Infermeria sols serveixen per iniciar-se en el món laboral, però sense 

introduir-se en plenitud, ni anar a una àrea especialitzada, ni per fer 

recerca en profunditat, i per tant no són suficients quant a la realitat que 

desprès es troben. 

 

En referència als estudis del Graduat de Tècnic Superior en Infermeria 
com a títol propi d’Universitat, dintre dels estudis de segon cicle: 

2.5  No hi ha una conclusió unànime, i les opinions van des del total acord 

de l’existència d’aquests estudis al total desacord, però no es deixa de 

reconèixer el gran valor de les persones que han portat a terme el 

projecte, i a la preocupació de la no homologació d’aquest títol, així com 

la falta de mercat professional per aquests professionals. 

2.6  Per altra banda és unànime en les entrevistades/t que els estudis, en 

general, de segon cicle en infermeria són molt necessaris. 

 

En referència als estudis de Llicenciatura en Infermeria: 
2.7  És molt unànime entre les persones expertes entrevistades, tant les 

assistencials com les docents, que són totalment necessaris, aquesta 

opinió es complementa amb les que parlen sobre el Diplomat 

d’Infermeria que consideren que per la realitat no n’hi ha prou amb 

aquesta diplomatura.  

 

En referència a la Formació Continuada: 
2.8  Les persones expertes entrevistades opinen que la formació 

continuada ha  d'anar lligada al lloc de treball i a la vegada que permeti 

a la infermera fer el seu propi currículum professional. 
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2.9  L’opinió és pràcticament unànime que l’especialització de la infermera  

és convenient, i en el cas de la infermera quirúrgica, segur, però sense 

perdre la visió global de la persona dintre d’un marc general de 

coneixements. 

2.10 En canvi hi ha divergència d’opinions de les persones 

entrevistades  a l’hora de decantar-se per si l’especialització ha d’estar 
dintre dels estudis de segon cicle o considerar-se una situació 

formadora annexa. 

 

En referència a trets a tenir presents en la formació de la Infermera 
quirúrgica (perioperativa):  
2.11 En síntesi l’opinió de les expertes/t la formació de la infermera 

quirúrgica ha de respondre als tres àmbits del pacient quirúrgic, el 

preoperatori, el transoperatori i el postoperatori. 

2.12 És molt interessant que a l’hora de definir la infermera 

quirófanista, amb la quirúrgica i la perioperativa es constata que les 

expertes/t entrevistades/t confonen, tot sovint, les tres figures evolutives 

de la infermera (infermera quirofanista, infermera quirúrgica i la 

infermera  perioperativa) amb les figures de la infermeria dintre de propi 

procés quirúrgic i per tant perioperatiu (infermera preoperatòria, 

infermera transoperatoria (esterilització, anestesia, instrumentista, 

circulant o coordinadora), i infermera postoperatoria (recuperació, 

despertar) no evolutiu sinó temporal, i això fa que en el moment que 

intenten descriure les seves funcions son tot sovint confoses, 

superposades, intercanviades o senzillament desconegudes.  

2.13 Desconeixen molt o del tot de forma unànime les entrevistades/t el 

programa de  formació europea de la infermera quirúrgica. I per tant 

no hi ha un resultat significatiu de sí, es podria implantar o no en el 

nostre país, val a dir que aquelles persones que aventuren una resposta 

indiquen, que perquè això sigui així, cal fer pressupostos, invertir diners i 

personal qualificat, però que seria molt recomanable, perquè seria un 

procés guanyat per quan es decidissin els polítics a unificar la formació 

arreu d’Europa. 
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3. En referència a donar unes expectatives o prospectives per les 
infermeres i les infermeres quirúrgiques: 
De la infermera en general: 

3.1 Tot i que el present és dolent, la prospectiva per les infermeres en general 

és qualificada per les persones expertes entrevistades com a bones, molt 

bones. 

De la infermera quirúrgica: 
3.1 En aquest cas les opinions de les entrevistades/t sobre la infermera 

quirúrgica van  des  que té  un bon futur a un futur incert en funció a la 

Convergència Europea i a les actituds i canvi del propi professional. 
 
4. Per últim a nivell professional, se’ls demana l’opinió: 
4.1 Les persones expertes/t entrevistades veuen la situació professional actual 

de la infermera i la infermera quirúrgica com dolenta amb esperança de 

canvi. En opinió general, de com preveuen que evolucionarà,  ho veuen 

com  engoixant i amb dubtes per un futur incert, tot i que apunten possibles 

solucions i alternatives. I a l’hora de donar la solució desitjada les 

entrevistades/ta en donen moltes, però de tots elles hi ha una esperança de 

millora. 

També  se’ls demana l’opinió, la situació socio, laboral personal: 
4.2  Les persones expertes/t entrevistades veuen la situació, laboral, personal 

actual de la infermera i la infermera quirúrgica com molt dolenta En opinió 

general, de com preveuen que evolucionarà  hi ha un tot d’alerta pel futur 

immediat i a la vegada un voler confiar. I a l’hora de donar la solució 

desitjada entrevistades/t és unànime que cal reconeixement socio, laboral i 

professional de les infermeres. 

També  se’ls demana l’opinió, sobre la Formació Continuada: 
4.3  Les persones expertes/t entrevistades veuen la Formació Continuada 

actual de la infermera i la infermera quirúrgica com necessari per les 

professionals i per les empreses sanitàries, però cal que sigui ordenada i 

amb uns objectius de qualitat, que indiquen que no estan clars en el dia 

d’avui. En opinió general, de com preveuen que evolucionarà, de forma 

selectiva i millor i fent èmfasi en la necessitat de l’existència de les 

Especialitats. I a l’hora de donar la solució desitjada entrevistades/t, opinen 
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que la formació continuada de qualitat és molt important i una manera de 

clarificar-la seria amb els itineraris universitaris. 
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Conclusions finals de la recerca: 
Les Hipòtesis que plantejava en la meva investigació eren:  
1. Les apreciacions socio laborals i professionals de les infermeres 

quirúrgiques descrites en la literatura responen al que es reflecteix en els 

centres hospitalaris i en les escoles.  

2. Les infermeres quirúrgiques necessiten uns estudis especialitzats desprès 

del Diplomat en Infermeria per exercir la seva tasca segons les pròpies 

infermeres quirúrgiques,  gestores de recursos humans,  infermeres docents 

i metges/ses  

 

En referència a la primera hipòtesi: 

Les apreciacions socio laborals i professionals de les infermeres quirúrgiques 

descrites en la literatura responen al que es reflecteix en els centres 

hospitalaris i en les escoles:  

• Les persones enquestades i entrevistades/t fan referència allò exposat en 

els capítols anteriors, així doncs: el que en opinió general dels experts 

indiquen signes d’alerta i de perill sobre la conseqüència entre el dret de la 

salut de tota persona i les polítiques sanitàries i la pressió econòmica (C 

Quali punt2271.1). També els metges/ses/ses, gestores de recursos humans,  

infermeres quirúrgiques i docents (C Quan punt2281. 3) indiquen, en més o 

menys mesura que els seus hospitals es preocupen més d’atendre més 

malalts que l’atenció que reben aquests, així com de reutilitzar materials que 

són d’un sol us (fet greu que segur que repercutirà en la salut de l’usuari).  

Es tendeix, per tant, a reduir despeses més que fer un bon ús dels recursos 

existents. També aquests col·lectius creuen que en menys o més mesura 

que els seus hospitals es té més cura dels edificis i dels objectes que dels 

treballadors,  indicatiu més que evident que no se senten gaire estimats per 

la institució.   

• En referència a la situació laboral de les infermeres i infermeres 

quirúrgiques229: (C Quali punt 1. 7) és una creença general que el mercat de 

                                            
227 Conclusions Qualitatives extretes de l’entrevista,  i punts i apartats que en fa referència.  
228 Conclusions Quantitatives extretes del qüestionari,  i punts i apartats que en fa referència.   
229 Val a dir que totes les infermeres, les infermeres quirúrgiques i les gestores de recursos humans 
d’aquesta recerca són del sexe femeni, sols en els infermeres docents hi dues persones que són de sexe 
masculí.   
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treball està en una situació dolenta,  no veu una política clara de recursos 

humans, no s’amplien places, i els contractadors s’estalvien al mínim que es 

pot cobrir de baixes,  festes i vacances de les altres professionals,  es 

redueix la infermera al model mèdic on les infermeres i són per donar 

medicacions i prima el poder econòmic sobre qualsevol altre model 

d’actuació; les recents titulades poden estar fins a deu anys sense horari, ni 

feina fixa amb contractes precaris i sense estabilitat, sense poder integrar-

se en un equip,  ni desenvolupar el seu rol autònom, ni el seu currículum 

professional. Així doncs les gestores de recursos humans indiquen (C Quan 

punt 1.  2-3) que en els seus hospitals hi ha algunes infermeres quirúrgiques 

temporals, com indicatiu d’inestabilitat en el lloc de treball. També les 

entrevistades/t indiquen que les infermeres, amb facilitat, marxen a treballar 

a l’estranger, no sols per la seva millora professional que ho pot ser o no,  

sinó per les facilitats que els ofereix el mercat europeu sense d’infermeres i 

infermeres quirúrgiques, donant-se la possibilitat que en pocs anys faltin 

infermeres en el mercat català i espanyol. En general hi ha un sentir general 

pessimista que el mercat de treball millori en el futur, i creuen que dependrà 

de les polítiques econòmiques que s’apliquin (C Qual 1. 7-8). Les 

entrevistades/t fan molta èmfasi de la necessitat d'estendre l’exercici de la 

infermeria en altres contextos com són en l’atenció domiciliaria 

• Tots els col·lectius sanitaris defineixen l’àrea quirúrgica com: la zona 

d’esterilització, anestesia, quiròfan i recuperació (C Quan1. 1), sense 

discrepància,  però en general en els quiròfans dels hospitals,  tots de la 

sanitat pública230,  que s’ha fet la recerca hi ha dues infermeres per 

quiròfan,  nombre just per l’activitat que si porta a terme i pel 

desenvolupament de la pròpia professió,  més si pensem  que són hospitals 

amb cirurgia complexa que hi ha des de 5 a 20 quiròfans, dels quals de 5 a 

10 quiròfans de Cirurgia Major Ambulatòria (C Quan 1. 3). Val a dir que 

aquesta situació és molt més greu en la sanitat privada,  a on l’intrusisme 

professional sovinteja.    

• Les infermeres encara de forma general no tenen eines de promoció,  com 

pot ser la Carrera Professional. Aquesta situació de possible estancament 

                                            
230 No en la sanitat privada 
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en la seva situació de treball pot produir frustració en les infermeres i 

abandonament de la professió,  més i quan és força unànime l’opinió que 

tenen tots els col·lectius professionals (metges/ses, gestores de recursos 

humans, infermeres quirúrgiques i docents) que la infermera té 

sobrecàrrega de treball. Tot i això les infermeres quirúrgiques estan 

satisfetes de la seva feina i tot sovint continuen tenint motivació per 

aprendre (C Quan 2.  3).  

• En opinió general  els problemes bàsics de la infermeria en general són la 

falta de reconeixement,  social,  professional i laboral (C Qual 1.  3).  En el 

cas de la infermera quirúrgica, en opinió dels experts, té els mateixos 

problemes que la infermera en general, i a més s’hauria de plantejar 

d'ampliar la seva intervenció al llarg del procés permetent una millor atenció 

al pacient i un treball més significatiu i menys automàtic (C Qual 1. 4).  

• En opinió general dels experts (C Qual 1. 2) tot i que l’equip multidisciplinar 

és imprescindible,  és difícil una entesa entre tots els membres de l’equip,  

perquè no està clar que l’objectiu de la seva feina sigui l’usuari. Per altra 

banda (C Quan 1. 15) en general i, en el meu entendré, de forma 

políticament correcte tots els col·lectius opinen que  la seva relació amb els 

altres col·lectius és l’adequada.  

• En general tots els col·lectius consideren que la infermera en general és                          

poc valorada,  tot i això els metges/ses i les gestores en contraposició amb 

les infermeres quirúrgiques pensen que aquestes són més valorades que 

les infermeres en general,  aquesta opinió pot fer que augmenti la 

incomprensió entre aquests col·lectius al viure la situació de forma 

contraposada (C Quan 1. 14).   

• Els  experts defineixen com la infermera quirúrgica com una infermera 

generalista amb preparació i competència de coneixements, habilitats i 

actituds per tenir cura del malalt quirúrgic de forma global i la família (C 

Qual 1.  5). En les entrevistes m’adono que moltes de les dirigents de les 

Escoles Universitàries i de les Directores d’Infermeria coneixen poc la 

infermera quirúrgica, i per això a l’hora de diferenciar la infermera 

quirófanista,  amb la quirúrgica i la perioperativa es constata que confonen,  

tot sovint,  les tres figures evolutives de la infermera (infermera quirofanista,  

infermera quirúrgica i la infermera  perioperativa) amb les figures de la 
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infermeria dintre de propi procés quirúrgic i per tant perioperatiu (infermera 

preoperatòria, infermera transoperatoria (esterilització, anestesia,  

instrumentista, circulant o coordinadora), i infermera postoperatoria 

(recuperació, despertar) no evolutiu sinó temporal, i això fa que en el 

moment que intenten descriure les seves funcions son tot sovint confoses,  

confoses, intercanviades o senzillament desconegudes (C Qual 4. 12),  

situació greu perquè moltes d’aquestes entrevistades/t són la cúpula i les 

responsables de la gestió i docència de les infermeres quirúrgiques,  per 

tant si aquests col·lectius no tenen clara el perfil de la infermera quirúrgica,  

encara que per la infermera quirúrgica sigui molt clar li serà molt difícil 

portar-lo a terma,  potenciar-lo i desenvolupar-lo.  

• Per altra banda en els hospitals a on s’ha fet la recerca les infermeres 

quirúrgiques treballen menys d’un 50 % en un pla de compensació de 

necessitats de l’usuari (holístic) versus un pla més biològic,  tecnològic,  fet 

preocupant ja que aquest és molt més proper al propi rol de la infermera,  

cal dir que jo esperava encara menys i per tant em congratulo de la millora 

d’aquest índex (C Quan 1. 4).  

• El model  d’infermeria que es fa  ser servir més en l’hospital és el de Virgínia 

Henderson  (C Quan 1.  5 i 6).  Les infermeres quirúrgiques enquestades 

treballen aproximadament un 50% de rol autònom i un 50% de rol 

col·laborador, fet interessant per dues raons,  perquè en primer lloc el treball 

en el propi rol sense deixar de banda l’interdisciplinar dóna  fortalesa a la 

identitat professional, i en segon lloc, perquè aquesta ha evolucionat en 

positiu molt en aquests últims anys,  indicatiu que la infermera quirúrgica 

també ho ha fet com a professional.  

• Tot i que hi ha un cert interès per part de les gestores de recursos humans i 

de les infermeres docents  per la Taxonomia NANDA (North American 

Diagnosis Associación) (C Quan 1. 7) la implantació en les infermeres 

quirúrgiques no és estesa, o per falta de formació, maduració o perquè sols 

es pot usar en el rol autònom entre altres possibilitats, i per altra banda tot i 

que aquesta taxonomia té trets interessants i transportables, penso que té 

unes característiques molt anglosaxones que encorseten l’atenció a l’usuari 

i la personalitat mediterrània.  
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• Tots els col·lectius d’infermeria coneixen el que és el Burn-out (cremament 

professional),  en general per les seves respostes hi ha una bona salut 

física i psíquica,  tot i que en el col·lectiu de les infermeres quirúrgiques n'hi 

ha lògicament per l’activitat que fan, més índex d’esgotament i d’impotència,  

indicatius que tindrien que tenir present les gestores i les docents  per 

resoldre,  neutralitzar  i promoure millores.  (C Quan 1. 12).  A l’hora de 

saber quins mecanismes fan servir de millorament d’aquesta situació les 

gestores i les docents, és interessant constatar que les gestores aconsellen,  

de forma important,  que el seu personal faci coses enriquidores fora de la 

feina,  que encara que aquest consell és molt bo,  en la meva opinió,  sobre 

tot per la protecció de la salut física,  psicològica i mental de la infermera,  

dóna la sensació que es veuen impotents de fer canvis de millora en els 

llocs que són de la seva responsabilitat. Per altra banda en el cas de les 

docents la seva força va dirigida en enfortir i millorar les actituds d’identitat 

de les alumnes davant de les situacions del propi treball (C Quan 1. 14),  

però potser caldria algunes estratègiques pràctiques.   

• A nivell professional les infermeres quirúrgiques, les docents i els 

metges/ses (amb sorpresa meva) coneixen en més o menys mesura el 

Procés perioperatiu, les que el coneixen menys són les gestores de 

recursos humans,  que són aquelles que hi podrien fer molt per la seva 

implantació i temporització (C Quan 1.  8,  9 i 10).  Com a conseqüència les 

infermeres quirúrgiques fan poques  o no fan visites preoperatòries,  ni  

tampoc visites postoperatòries, per tant, i tal com ja ho han indicat els 

usuaris,  no són conegudes, ni saben quina feina fan,  ni elles poden valorar 

en profunditat el pacient que hauran d’atendre i conduir el seu pla de cures 

en l’àrea quirúrgica (C Quan 0.  1,  2 i 3), ni tampoc podran avaluar la pròpia 

feina,  que seria segur el medi per fer-la millorar,  ni tampoc se sentiran,  en 

ésser unes figures força invisibles i sense sentit aparent,  sentir-se prou 

gratificades per la feina que fan  i per tant tindran que fer un esforç per no 

deixar d’ésser una infermera i no caure en ser sols una tecnòloga,  per altra 

banda un mecanisme fàcil per fer un desgast psicològic inferior.  Per tot 

això,  la seva pròpia identificació no és unànime, i hi ha infermeres que es 

defineixen quirofanistes,  altres quirúrgiques i altres perioperatives. Com a 

conseqüència a tot això, el registre que fa la infermera quirúrgica  en 
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aquests hospitals és clarament en el transoperatori, i els registres 

preoperatoris i postoperatoris,  com procés continuador del pla de cures,  si 

es fan,  són exclusius de l’àrea quirúrgica  (sala d’anestesia o recuperació) i 

no de lligam amb el resta del pla de cures d’infermeria.  Per altra banda els 

tres registres no estan lligats a la història d’infermeria en general,  fet que 

dóna una desvinculació i una esbiaixada d’aquest col·lectiu de la resta,  amb 

les conseqüències lògiques de desconeixement i d’incomprensió per les 

dues bandes (C Quan 1. 10).  

• Encara ara les infermeres en general (quirúrgiques, docents i gestores) 

participen poc en projectes de recerca mèdica) o en tot cas ho desconeixen 

si ho fan.  Però,  sobre tot comparat,  en èpoques passades participen més 

en projectes de recerca en infermeria,  situació que segur que repercutirà en 

la seva professionalitat, ara s’hauria de veure si aquests projectes de 

recerca són desenvolupats en les seves àrees de servei, situació que 

animaria aquests col·lectius a col·laborar o a portar-ne a terme més, o 

serveixen per estar en una biblioteca i donar prestigi a unes poques 

persones (C Quan 1.  11). Per altra banda les infermeres encara col·laboren 

poc en l’elaboració de protocols (C Quan 2. 2) que encara més enfortiria la 

seva professió. Així com l'ús de l’ordinador encara està lluny d’ésser una 

eina essencial i corrent per fer el pla de cures del pacient més dinàmic a la 

vegada que eficaç i eficient per les infermeres de qualsevulgua estatus (C 

Quan 2. 1). Per altra banda hi ha el risc que a l’hora d’oficialitzar l’ordinador 

en la institució a deshora  que les infermeres quirúrgiques hagin aconseguit 

l’habilitat de registrar correctament la seva atenció al malalt,  es converteixi 

aquesta eina tecnològica en una reductora o no una bona recollidora del 

treball fet per la infermera en l’usuari.  

• En general tant les gestores,  com les infermeres docents i en menys grau 

les infermeres quirúrgiques van a cites professionals,  com son congressos,  

cursos i seminaris. En tots els casos alguna d’aquestes cites han estat 

organitzades, promogudes o finançades per la pròpia institució o altres 

institucions (com poden ser Laboratoris o proveïdors de productes (C Quan 

2.  4)  

• M’ha sorprès i preocupat la falta d’idiomes que tenen els tres col·lectius 

d’infermeria, més i quan tot sovint la literatura de la posta al dia de la 
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professió és més extensa i important en altres idiomes més que l’espanyol i 

ja no diguem el català (C Quan 2. 5). A la vegada també m’ha sorprès i 

preocupat la quantitat de professionals dels tres col·lectius d’infermeria que 

no estan subscrites a una revista de la professió (val a dir que en el cas de 

les docents (i fins i tot les gestores) és possible que la pròpia Escola 

d’Infermeria (o l’Hospital en menys grau) estigui inscrita com persona 

jurídica en alguna revista (C Quan 2. 5). De la mateixa manera,  és 

sorprenent i preocupant que hi hagi poques professionals que estiguin 

inscrites a una o a vàries Associacions professionals (C. Quan 2. 6) 

• Com a conclusió final a aquest apartat,  em congratulo que tant les gestores 

de recursos humans, com les infermeres docents i les infermeres 

quirúrgiques mai deixarien, diuen, de ser infermeres, encara que en més 

mesura deixarien de ser infermeres quirúrgiques (C  Quan1. 16).   

 

En referència a la segona hipòtesi: 

Les infermeres quirúrgiques necessiten uns estudis especialitzats desprès del 

Diplomat en Infermeria per exercir la seva tasca segons les pròpies infermeres 

quirúrgiques,  gestores de recursos humans,  infermeres docents i metges/ses.   

• En referència al primer cicle no és unànime l’opinió que tenen tant els 

enquestats/des com les entrevistades/t sobre els estudis de Diplomat 

d’Infermeria que va des de molt bons a insuficients (C Quan 3. 1) (C Qual 2. 

1) 

• Però si que és unànime l'opinió dels tres col·lectius d’infermeria enquestats 

(gestores de recursos humans,  infermeres quirúrgiques i docents) que és el 

que han après més les recents diplomades són els coneixements (saber), i 

en molta menys mesura les habilitats (saber fer) i les actituds (saber estar),  

aquesta situació és preocupant, perquè les actituds sostenen tota la praxi 

de la infermera, mentre que els coneixements i les habilitats es poden 

adquirir amb més facilitat (C Quan 3. 3). No és el mateix criteri entre el/les 

entrevistades/t (directores d’infermeria,  infermeres quirúrgiques,  infermeres 

docents, presidenta del col·legi) que opinen que es potencien els tres 

sabers: coneixements,  habilitats i actituds,  tot i que diuen que hi ha un gran 

ventall d’aspectes que caldria reforçar (C Qual 2. 2). Cal dir que dels 

aspectes més positius que troben en la Diplomatura d’Infermeria, en opinió 
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de les entrevistades/t ha estat la perspectiva holística i psicològica de la 

persona, amb una idea generalista i propera a les necessitats de la població 

(C Qual 2. 3). .   

• Insisteixen les entrevistades/t que quan les noves infermeres entren en el 

món laboral se’ls exigeix el cent per cent com si fossin professionals 

experimentats,  denuncien aquesta situació com anòmala i que no passa en 

cap altra carrera, donant com a solució tenir infermeres referents per la 

incorporació gradual d’aquest personal. És paradoxa que les entrevistades/t 

exposin aquesta situació i per altra banda sorprèn i preocupa que les 

gestores no es defineixen o no tinguin una opinió de si consideren suficient 

la formació de Diplomat d’Infermeria per les necessitats de la professió,  

perquè d’aquesta manera és difícil que tinguin un criteri del perfil 

professional necessari per l’assistència, i encara ho és més,  en el cas de 

les infermeres docents,  cal recordar que són el pilar d’aquesta educació,  ja 

que sols un cinquanta per cent aproximadament pensen que la formació 

que reben les infermeres és bastant suficient i no arriba a un trenta cinc per 

cent que la consideren suficient per les necessitats de la seva professió (C 

Quan 3. 2). Val a dir que la mateixa qüestió no s’ha fet a les infermeres 

quirúrgiques perquè en referència a la seva activitat,  és segur que la seva 

opinió serà d’insuficient, cal recordar que la formació que reben en les 

escoles en general és generalista i si no és així, la formació sobre la 

infermeria quirúrgica serà molt minsa per les competències que es 

necessiten  de més i la capacitat  del currículum escolar. Situació que 

recullen les entrevistades/t que per les quals els estudis de Diplomat 

d’Infermeria sols serveixen per iniciar-se en el món laboral,  però sense 

introduir-se en plenitud, ni anar a una àrea especialitzada,  ni per fer recerca 

en profunditat, i per tant no són suficients per la realitat que desprès es 

troben (C Qual 2.  4).  

• En referència al segon cicle: els quatre col·lectius enquestats (metges,  

gestores de recursos humans,  infermeres quirúrgiques i docents) pensen 

de forma unànime que per treballar en l’àrea quirúrgica es necessita una 

formació especialitzada (C Quan 3. 6),  la qual cosa posa sobre la taula que 

a nivell professional no hi ha cap dubte de la necessitat d’aquesta formació i 

que si aquesta no existeix és degut a qüestions polítiques de l’administració 
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sanitària,  educativa i econòmica que escapa als propis professionals però 

que repercuteix en aquests i en l’atenció que puguin donar a l’usuari.  A més 

les infermeres quirúrgiques indiquen que aquesta formació ha d’estar 

dirigida cap a l’Especialitat de la infermera quirúrgica i/o perioperativa.  

També per les entrevistades/t l’especialització de la infermera és convenient 

i en el cas de la infermera quirúrgica, segur, però sense perdre la visió 

global de la persona dintre d’un marc general de coneixements,  així doncs 

pensen que és necessari que hi hagi una Especialitat,  reglada i reconeguda 

(C Qual1. 6), per altra banda hi ha divergència d’opinions de si 

l’especialització ha d’estar dintre dels estudis de segon cicle o considerar-se 

una situació formadora annexa (C Qual 2. 9 i 10), però la demanda 

generalitzada, sigui quin sigui l’apartat,  d’altres cicles formatius d’infermeria 

és important.   

• És força important la quantitat de persones dels tres col·lectius d’infermeria 

que opinen que els estudis de segon cicle (Postgrau, Mestratge i 

Llicenciatura com a títol propi),  són útils o molt útils (C Quan3. 4), matis 

important que subratlla la demanda de més formació d’aquests 

professionals, que queda palès quan diuen que farien aquests estudis si 

fossin en millora per la seva preparació professional en front a altres 

possibilitats. Per altra banda les docents moltes d’elles tenen estudis 

superiors que segur que repercutiran en la seva activitat, com són els de 

Postgrau, Mestratges i Llicenciatures en menor part. També és unànime 

l’opinió entre les entrevistades/t que els estudis de segon cicle són molt 

necessaris.  

• Les expertes/t entrevistades/t pensen que la formació de la infermera 

quirúrgica ha de respondre alts tres àmbits del pacient quirúrgic, el 

preoperatori, el transoperatori i el postoperatori (C Qual 2. 11) 

• En referència al Graduat de Tècnic Superior en Ciència i Mètode en 
Infermeria com a títol propi d’algunes universitats,  a l’hora d'obrir una 

porta a una futura Llicenciatura,  les entrevistades/t no hi ha una conclusió 

unànime, i les opinions van des del total acord de l’existència d’aquests 

estudis al total desacord,  però no es deixa de reconèixer  el gran valor de 

les persones que han portat a terme el projecte,  i a la preocupació de la no 
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homologació d’aquest títol, així com la falta de mercat professional per 

aquests professionals (C Qual 2.  5).  

• En referència a la Llicenciatura d’Infermeria és força important la quantitat 

de persones dels tres col·lectius d’infermeria enquestats que opinen que la 

Llicenciatura és útil o molt útil,  i també en aquest cas diuen que farien 

aquests estudis sobre tot si fossin una millora per la seva preparació 

professional (C Quan 3. 5). També en el mateix sentit les entrevistades/t 

creuen que la Llicenciatura d’Infermeria és totalment necessària (C Qual 2. 

7). Tant pels estudis de segon cicle (Postgraus, Mestratges o Títol Superior 

en Ciència i Mètode en Infermeria com pels Llicenciats cal a la vegada que 

s’ordena acadèmicament que també s’ordeni laboral i professionalment,  

sinó no té sentit tenir una formació (vàlida sempre) però costosa i sense 

reconeixement social i laboral, fet que produeix frustració, desencís i 

desmotivació per continuar desenvolupant preparació professional 

• En referència a la Formació Continuada: allò primer que cal anotar és  
veure que la preparació de moltes de les infermeres quirúrgiques i gestores 

de recursos humans és l’experiència això implica aprendre l’activitat diària i 

el risc que això comporta per l’usuari i pel professional per corregir i millorar 

la seva praxi si pot i ho fa (C Quan 3. 7). Tot i això hi ha moltes infermeres 

quirúrgiques que han fet un postgrau o formació continuada, previ o 

posterior a l’experiència i possiblement per veure la necessitat d’aquests 

estudis,  això no passa esclusivament en les més joves,  perquè n’hi ha de 

totes les edats que han fet aquests estudis i consideren que els ha estat de 

força a molt útil.  Per altra banda, tot i saben el risc que comporta no tenir 

personal preparat, la institució sanitària no exigeix a tothom que faci 

aquesta formació per ocupar un lloc de treball en l’àrea quirúrgica.  Subratlla 

aquesta afirmació l’opinió que tenen les persones expertes/t entrevistades/t 

que pensen que la formació continuada ha d'anar lligada al lloc de treball i 

que,  a la vegada, li permeti a la infermera fer el seu propi currículum 

professional (C Qual 2. 8). També és prou preocupant que el col·lectiu 

mèdic en força nombre desconeix quina preparació té les infermeres en què 

estan conjuntament treballant, per altra banda opinen que les infermeres 

han d’estar preparades per treballar en varies especialitats,  això vol dir tenir 

cura d’un ventall de pacients important i complex, conjuntament amb 
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diferents equips multidisciplinars, i per tant la seva formació ha de ser 

extensa i profunda, per tant s’estableix una paradoxa, per un cantó 

desconeix la formació que té la infermera quirúrgica i per altra pensa que 

aquesta ha d’estar formada profundament.    

• En referència al Currículum de formació europea cap dels quatre 

col·lectius enquestats coneixen el Currículum de formació europea i per tant 

tampoc saben si es podria o no implantar,  en el cas dels metges/ses és 

lògic, però, de la resta de col·lectius d’infermeria no,  en part queda explicat 

pel fet que no estan, en general, subscrites a revistes, ni inscrites en 

associacions de la professió, ni se’n fa divulgació ni promoció en els centres 

hospitalaris. (C Qual 3. 8). També en el cas de les entrevistades/t moltes 

d’elles desconeixen el programa de formació europea, a l’hora de sí, es 

podria implantar o no en el nostre país,  val a dir que aquelles persones que 

aventuren una resposta indiquen, que perquè això sigui així, cal fer 

pressupostos, invertir diners i personal qualificat,  però que seria molt 

recomanable, perquè seria un procés guanyat per quan es decidissin els 

polítics a unificar la formació arreu d’Europa (C Qual 2. 13).  

 
Opinió dels enquestats/des i de les entrevistades/t sobre aspectes de les 
infermeres i infermeres quirúrgiques: 
Com a conclusió final la situació actual professional de les infermeres i les 

infermeres quirúrgiques és vista tant per les persones enquestades com per les 

persones entrevistades com a dolenta i de la mateixa manera la veuen a nivell 

socio laboral personal. En referència a la formació continuada en general 

creuen que ha de millorar, algunes pensen que n’hi ha molta i no del tot de 

qualitat i altres que en falta però de qualitat.  

Els enquestats i les entrevistades/t pensen que la situació professional 

evolucionarà cap a un futur incert i amb manca de professionals, perquè creuen 

que si la situació socio laboral personal no canvia les infermeres marxaran a un 

altre país, però, degut aquesta situació i a altres components,  s’anirà valorant 

la professió, i aquesta anirà a millor. En referència a la formació continuada tots 

els col·lectius opinen que millorarà, i fan èmfasi en la necessitat de les 

Especialitats,  segon cicle i Llicenciatures.  
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Per últim la solució desitjada per la professió, segons els enquestats/des i 

entrevistat/des passa per millores de promoció professional, un lloc definit 

dintre del rol quirúrgic,  un reconeixement del propi paper i de les Especialitats.  

La solució desitjada a nivell socio laboral personal la situen en millores socials,  

reconeixement socio laboral i professional de les infermeres i infermeres 

quirúrgiques. Per últim la solució desitjada de la formació continuada passa per 

formació de qualitat amb itineraris universitaris, que interessi, innovadora, útil 

finançada pel centre de treball relacionada amb els llocs de treball i amb el 

perfil dels professionals.    
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Límits de la recerca: 
Encara que s’intenta fer les coses el millor possible,  una vegada quasi a la fi 

de la recerca,  i amb una visió de perspectiva d’aquesta,  una s’adona 

d’aquelles coses que segur es podrien millorar o que hi ha tingut problemes i 

que en futures recerques s’haurien de plantejar de forma diferent,  com són: 

• En referència a les persones enquestades: algunes de les persones que 

haguera estat molt interessant la seva opinió per ser docents molt properes 

al tema no han volgut o no han pogut fer-ho,  no donant cap argument  per 

no fer-ho,  senzillament no han respòs.   

• Haguera estat molt interessant poder aconseguir més respostes al 

qüestionari de l’usuari,  però per indicació i responsabilitat de les persones 

que en tenien cura i meva es passava aquelles persones que la seva 

resposta pogués produir la menys molèstia al seu estat de salut.   

• Tot i no haver cap mancança en la representativitat dels hospitals en què 

s’ha passat l’enquesta perquè complien tots els requisits exigits,  si,  sé 

haguera pogut accedir amb més facilitat a més centres la mostra encara 

fora més representativa.   

• Tot i que aquesta recerca demostra i recull  la demanda de la necessitat de 

la formació de la infermera quirúrgica adreçada al pacient quirúrgic,  

aquesta no es portarà a terma si les administracions polítiques i 

acadèmiques no ho creuen oportú.  
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Línies de recerca futura: 
 
De fet la recerca ha obert la porta a possibilitats futures de recerca i recerca per 

la formació, algunes d’aquestes poden ser les següents:  

• Estudi macro de la formació de la Infermera Quirúrgica en l’Estat espanyol 

dintre de la sanitat pública i concertada. 

• Estudi macro de la situació i formació de la Infermera Quirúrgica dintre de la 

sanitat privada. 

• Estudi sobre la història i la formació de la infermera quirúrgica a Europa. 

• Estudi del perquè els Postgraus a Catalunya en referència a l’Estat 

espanyol 

• Estudi dels itineraris currrículars dels Postgraus existents. 

• Estudi de seguiment de la d’introducció del procés perioperatiu a Catalunya: 

avaluació i resultats. 

• Estudi de com introduir la formació dirigida a l’atenció del procés 

perioperatiu en els postgraus d’Infermeria Quirúrgica,  i en el seu moment 

l’Especialitat, o estudis de segon o tercer .  

• Estudi de com introduir en aquests mateixos estudis, la Formació del 

Currículum Europeu com a formació bàsica necessària en opinió de les 

Associacions Europees.  

• Estudi de la introducció i desenvolupament dels estudis basats en el 

Currículum Europeu que es posin a terma a Catalunya, comparació amb 

l’Estat espanyol i amb Europa. 

• Estudi de com introduir o transformar els crèdits lectius a la convergència de 

Bolonya en aquest context d’estudis.  
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Propostes i actuacions de formació: 

• Caldria fer un estudi i pla de formació de com preparar a l’usuari per ser 

client de la sanitat (pública i privada),  la qual cosa hauria de fer-se des de 

les escoles dintre del sistema educatiu fins a l’ancianitat, dintre de 

l’educació d’adults, seguint el criteri de la LOGSE i de lleis actuals com la 

LOU i la LLUC d’educació al llarg de vida, i una part de la vida és tenir cura 

de la salut i dels mitjans que hi ha per protegir o curar aquesta, sobretot en 

referència a recursos humans, i en situacions d’ingrés hospitalari i de 

processos d’aguts com són les intervencions quirúrgiques.  

• Fer una divulgació formativa del procés perioperatiu a les infermeres 

quirúrgiques futures perioperatives de Catalunya.   

• Fer una divulgació formativa del currículum europeu a les infermeres 

quirúrgiques futures perioperatives a Catalunya.   
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