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DIPLOMATS/DES – GRADUATS UNIVERSITÀRIS D’INFERMERIA   

PER ATENCIÓ ESPECIALITZADA 

 

TEMARI GENERAL 

1. El Model Sanitari Català 

2. El Pla de Salut de Catalunya 2016-2020: principis generals 

3. Carta de Drets i deures en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 

4. Codi d’ètica de les infermeres i infermers de Catalunya: l’ètica en la professió infermera 

i valors infermers i compromís ètic 

5. Models i teories d’infermeria. Metodologia i llenguatges infermers. Procés d’atenció 

d’infermeria 

6. La seguretat de la persona i el procés assistencial. 

Principis d’asèpsia i esterilització. Prevenció i abordatge de la infecció . Infeccions 

relacionades amb l’assistència sanitària. Aïllaments i precaucions. Riscos biològics, 

químics, físics, psicològics i socials i riscos ergonòmics. Els programes de seguretat 

clínica. Teoria de l’error humà en l’atenció de la salut. Conceptes de seguretat clínica. 

Prevenció d’errors i d’esdeveniments adversos. Seguretat farmacològica i transfusional. 

Prevenció de caigudes i lesions. 

7. Farmacologia 

Farmacologia clínica, principals grups de medicaments: generalitats, accions, usos, 

principals efectes secundaris/adversos, principals incompatibilitats. Administració de 

medicaments i cures associades a l’administració de medicaments.  

8. Ressucitació cardiopulmonar 

9. Perfil competencial. 

Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. 

Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge 

permanents. 

10.Investigació en infermeria: Metodologies d’investigació. Preparació d’un projecte 

d’investigació. Aspectes ètics 
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TEMARI ESPECÍFIC 

1. Atenció infermera a la persona en situacions d’urgència i emergència. 

2. Atenció infermera en l’embaràs i puerperi. 

3. Atenció Infermera al nen/a amb problemes de salut. 

4. Atenció infermera a la persona amb problemes cardiocirculatoris i/o respiratoris 

5. Atenció infermera a la persona amb problemes nefrourinaris i/o de l’aparell reproductor 

6. Atenció infermera a la persona amb problemes nutricionals, metabòlics i/o 

endocrinològics 

7. Atenció infermera a la persona amb problemes neurològics. 

8. Atenció infermera a la persona amb problemes musculars i esquelètics. 

9. Atenció infermera a la persona amb problemes cutanis i/o tegumentaris 

10. Atenció infermera a la persona amb problemes infecciosos i/o parasitaris 

11. Atenció infermera a la persona amb problemes digestius, hepatobiliars o pancreàtics 

12. Atenció infermera a la persona amb problemes dels òrgans hematopoètics, la sang o 

el sistema immunitari 

13. Atenció infermera a la persona amb problemes maxil·lofacials, otorinolaringològics i/o 

oftalmològics. 

14. Atenció infermera a la persona amb problemes multiorgànics/multisistèmics 

15. Atenció infermera a la persona en situació de malaltia terminal 

 
L’atenció infermera inclou coneixements d’anatomia i fisiologia, fisiopatologia, valoració de 
la persona, planificació de les cures, intervencions, avaluació, tractament farmacològic, 
educació sanitària, detecció precoç, dietètica i, tècniques i procediments associats. 
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