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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21609 - Bases Històriques, Conceptuals i Metodològiques de les Cures
Crèdits 3,36 de presencials (84 hores) 8,64 de no presencials (216 hores) 12 de totals

(300 hores).
Grup Grup 11, 1S, Eivissa (Campus Extens Illes)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

15:00h 16:00h Dimecres 01/09/2014 31/07/2015 C-201. Guillem
Cifre de ColonyaMargalida Miró Bonet

mmiro@uib.es 11:00h 12:00h Dimecres 01/09/2014 31/07/2015 C-201. Guillem
Cifre de Colonya

15:00h 16:00h Dilluns 22/09/2014 31/07/2015 35. Beatriu
de PinósRosa María Alberdi Castell

rosamaria.alberdi@uib.es 12:00h 13:00h Dilluns 22/09/2014 31/07/2015 35- Beatriu
de Pinós

Joan Ernest De Pedro Gómez
depedro@uib.es

13:00h 14:00h Dilluns 22/09/2014 14/07/2015 Beatriu de Pinos
despatx 31

09:15h 11:15h Dimarts 01/09/2014 27/07/2015 C203.
GUILLEM
CIFRE DE
COLONYARosa Miró Bonet

rosa.miro@uib.es 12:00h 14:00h Dilluns 29/09/2014 29/09/2014 C203.
GUILLEM
CIFRE DE
COLONYA

Pedro Sastre Fullana
p.sastre@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Susana Sobrino Luengo 13:00h 14:00h Dimecres 08/10/2014 31/01/2015 GC210
11:00h 12:30h Dimarts 22/09/2014 08/02/2015 Edifici Beatriu de

Pinós, despatx 25Concepción Zaforteza Lallemand
concha.zaforteza@uib.es 12:00h 14:00h Dimarts 09/02/2015 30/06/2015 Edifici Beatriu de

Pinós, despatx 25

Contextualització
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Aquesta assignatura, que forma part del  mòdul conceptual i metodològic està considerada de formació
obligatòria en el Grau en Infermeria.

Aquesta matèria aporta al currículum acadèmic l'aprenentatge de les bases històriques, conceptuals i
metodològiques de la Infermeria. Els continguts i les competències que l'estudiant treballa en aquesta
assignatura li permetran comprendre l'evolució històrica de la professió, les bases del pensament crític, i les
competències disciplinaris que són distintives de l'àrea de coneixement i de la pràctica de la Infermeria en
el sistema de salut i en la societat. Tot això, permetrà a l'estudiant assentar els fonaments per afrontar amb
major amplitud i complexitat els continguts i competències abordades en assignatures successives del grau
en Infermeria, que formen part del mòdul conceptual i metodològic, d'intervenció en salut i de pràctiques
clíniques.

Requisits

Encara que aquesta assignatura no té cap requisit oficial, ja que es tracta d'una assignatura de formació
bàsica, es considera que hi ha requisits acadèmics i personals recomanables que poden facilitar a l'estudiant
la integració d'aquest continguts i competències.

Recomanables
A nivell acadèmic es recomana que l'estudiant de grau en Infermeria disposi de coneixements, a nivell de
pregrau, relacionats amb la Història i les Ciències de la Salut. A més necessita expressar-se correctament de
forma oral i escrita en espanyol i català. També és recomanable tenir coneixements bàsics que li permetin
comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa; així com manejar les eines informàtiques bàsiques. A nivell
personal, són recomanables actituds d'interès pel coneixement científic i els aspectes relacionats amb la salut
i la problemàtica social, compromís social i ètic i capacitat d'anàlisi, síntesi i reflexió.

Competències

Aquesta assignatura té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a
continuació, les quals formen part del conjunt de competències establertes en els plans d'estudis del grau
d'Infermeria. Per assolir aquestes competències es proposen els següents objectius d'aprenentatge:

* Explicar la possible influència en el present de les diferents conceptualitzacions, valors i formes de veure
de l'activitat de cuidar que es van donar en el passat. Identificar i relacionar el concepte de salut i les cures
des d'una perspectiva històrica.

* Analitzar els aspectes socials, polítics i culturals que han influït en la pràctica de la infermeria al llarg de
la història.

* Descriure el procés de professionalització de la infermeria en el marc dels diferents nivells d'atenció de
salut, tenint en compte els elements que han influït en aquest procés.

* Identificar les competències, àmbits i funcions d'actuació del professional d'infermeria.

* Descriure els antecedents i l'estructura de l'actual model d'organització del sistema sanitari public al nostre
país.

* Descriure i relacionar les diferents fases de la metodologia científica d'Infermeria a l'atenció a les persones,
famílies i comunitats en els diferents àmbits d'atenció.
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Específiques
* Capacitat per a reconèixer els orígens, l'evolució històrica de la professió i la influència del passat per

a construir el present i projectar el futur..
* Capacitat per a reconèixer l'aportació que infermers/es realitzen des de qualsevol àmbit a la societat..
* Capacitat per a valorar, analitzar, planificar i avaluar les situacions de salut susceptibles de cures

d'infermeria tant en l'individu, família i en la comunitat amb la finalitat de desenvolupar projectes
d'educació, prevenció de la malaltia i promoció de la salut..

* Capacitat per a utilitzar i aplicar en la pràctica clínica els coneixements científics, tecnològics i tècnics
que afavoreixin la continuïtat i la complementarietat de les cures infermers..

Genèriques
* Capacitat d'anàlisi i síntesi..
* Capacitat d'organització i planificació..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts d'aquesta assignatura estan organitzats en dos blocs temàtics.

Continguts temàtics
Bloc I. Bases Històriques i professionals

Unitat temàtica 1. Història de la Infermeria: Perspectiva crítica i social

1.1 Concepte i utilitat

1.2 Etapes històriques i corrents de pensament

1.3 Influència del gènere en el desenvolupament professional

1.4 Fonts i mètodes en l’estudi de la història de la infermeria

Unitat temàtica 2. Infermeria domèstica

2.1 El concepte d’infermeria domèstica

2.2 La prehistòria o l’origen de tot: conceptes i definicions. L’evolució humana

2.3 Els pobles primitius

2.4 Les cultures arcaiques

2.5 El mon clàssic: Grècia i Roma

Unitat temàtica 3. Infermeria vocacional i altruista: La influència del cristianisme

3.1 Un canvi de paradigma: la Infermeria com a vocació religiosa

3.2 L’Edat Mitjana. Problemes de salut i institucions de cures

3.3 Cures per amor de Déu: Monacat, ordres mendicants, ordres militars i ordres seglars
d’Infermeria

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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3.4 L’Edat Moderna: El Renaixement. La reforma protestant. El Barroc i la Il·lustració

3.5 Sant Joan de Déu. Les filles de la Caritat de Sant Vicent de Paul

3.6 Religioses infermeres a Balears

Unitat temàtica 4.  Infermeria pre-professional: Els inicis de la institucionalització i
professionalització

4.1 Les revolucions industrials, científiques i demogràfiques: Repercussions en la salut

4.2 Reforma de la Infermeria en el S.XIX: Florence Nightingale i la influència de Concepción
Arenal a la Infermeria espanyola

4.3 Les infermeres als conflictes bèl·lics: Les Guerres Mundials i la Guerra Civil Espanyola

4.4 Inici de les organitzacions internacionals: Conferències Sanitàries internacionals, Creu
Roja i Consell Internacional d’Infermeria

4.5 El procés d’institucionalització de la infermeria espanyola

4.6 Primeres escoles i evolució dels títols d’Infermeria a Espanya fins a la II República:
Practicants, comares, infermeres

Unitat temàtica 5. Infermeria tècnica

5.1 Organització Mundial de la Salut i Declaració d’Alma-Ata: visió global de l’atenció
sanitària

5.2 Repercussions del franquisme a la política sanitària, educativa i drets de la dona

5.3 La Infermeria durant el franquisme: El paper de la Secció Femenina

5.4 Titulació d’Ajudant Tècnic Sanitari

Unitat temàtica 6. Infermeria professional i científica

6.1 Integració de la Infermeria a la Universitat

6.2 Diferenciació disciplinar: discursos sobre la identitat professional

6.3 Titulació de Diplomatura universitària en Infermeria

6.4 Curs d’anivellació: Homologació del títol de ATS

6.5 Models conceptuals (V. Henderson i Marjory Gordon) i taxonomies

6.6 Infermeria i l’Espai Europeu d’Educació Superior: Grau, Especialitats i Doctorat en
Infermeria

6.7 Tecnologies de la Informació i la cura: escoles de pacients, portals professionals, xarxes,
blogs

Unitat temàtica 7. Sistema de salut

7.1 Definició i desenvolupament històric i marc legal

7.2 Organització i estructura de l'actual sistema sanitari

7.3 Percepció dels ciutadans dels serveis sanitaris públics

7.4 Ordenació sanitària territorial de les Illes Balears

Unitat temàtica 8. Ordenació, competències i àmbits d’actuació
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8.1 Ordenació de l’activitat professional

8.2 Àmbits d’actuació

8.3 Competències professionals

8.4 Organitzacions professionals: Consell Internacional d’Infermeria, Organització Colegial
d’Infermeria i Col·legis professionals i Associacions científiques

Unitat temàtica 9. El mètode científic en l’atenció en salut

9.1 Model de salut centrat en el pacient : Enfocament holístic en salut

9.2 Mètode científic en Infermeria: Procés d'atenció d'Infermeria

Bloc II. Bases i instruments Metodològics
Unitat temàtica 10. Valoració individual, familiar i comunitària

10.1 Definició, objectius, fases, fonts i mètodes

10.2 Organització de les dades: Necessitat humanes segons V. Henderson i Patrons funcionals
de salut segons M.Gordon

10.3 Entrevista clínica: tipus, etapes i estratègies

10.4 Observació i exploració: escales i qüestionaris

10.5 Validació, verificació i registre de les dades

10.6 Guies de valoració

Unitat temàtica 11. Diagnòstic

11.1 Definició i objectius del procés diagnòstic

11.2 Xarxes professionals nacionals e internacionals en l'estandardització del llenguatge en
salut i la pràctica de la infermeria

11.3 Taxonomia North American Nursing Diagnosis Association

11.4 Nomenclatura diagnòstica en Infermeria: Definició, tipus i components

Unitat temàtica 12. Planificació i registre

12.1 Definició i objectius

12.2 Intervencions d’Infermeria: Nursing Interventions Classification (NIC)

12.3 Resultats de l'atenció infermera: Nursing Outcomes Classification (NOC)

12.4 Eines per a la pràctica clínica: pla de cures, guies clíniques, guies clíniques, programes
i protocols

12.5 Història de Salut del ciutadà a les Illes Balears

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial previstes a l'assignatura
amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment. Amb el propòsit
d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'estudiant l'assignatura forma part del projecte Campus Extens
Illes, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament
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universitari. Així, mitjançant la plataforma de teleeducació l'estudiant tindrà a la seva disposició una
comunicació en línia i a distància amb el/la professor/a, una calendari amb notícies d'interès, documents
electrònics i enllaços a Internet.

Volum de treball
Aquesta assignatura participa al programa de teleeducació Campus Extens. Per tal motiu, es redueix un 30%
les hores presencials, el que suposa aproximadament 36 hores. En la següent taula es presenta la distribució
d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de treball no presencial planificat.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Lliçó magistral Grup gran (G) Mitjançant mètodes expositius i participatius, el
professorat establirà els fonaments teòrics, així com el
mètode de treball aconsellable i el material didàctic que
l'estudiant haurà d'utilitzar per preparar de forma autònoma
els continguts.

73

Seminaris i tallers Discussió lectures
i activitats
proposades

Grup mitjà 2 (X) 4 sessions monogràfiques orientades pel professorat amb
participació compartida (professorat, estudiants, experts,
etc.). La finalitat d'aquesta activitat es que l'estudiant pugui
exercir tasques d'anàlisi, reflexió i discussió de temes de la
matèria en grup i que aprengui a fer feina en equip de forma
cooperativa i responsable.

De forma prèvia a la realització de cada seminari, es facilitarà
als estudiants els objectius, el contingut, les activitats
i la documentació complementària. Les activitats dels
seminaris es poden plantejar en forma de treball individual o
cooperatiu. L'assistència als seminaris es voluntària, però
aconsellable per assolir de forma òptima els coneixements i
optar al percentatge corresponent d'avaluació.

6

Avaluació Proves d'avaluació
continuada
eliminatòries

Grup gran (G) 2 proves escrites amb qüestions teòriques i plantejaments
d’aplicació dels continguts de cada un dels mòduls temàtics
de la matèria. Aquesta avaluació permetrà valorar si
l'estudiant coneix i sap aplicar els continguts que formen part
de cada bloc temàtic de la matèria. Cada prova parcial tindrà
una durada màxima de 2 hores i constarà de preguntes obertes
o tipus test.

5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les unitats
temàtiques i exàmens

Preparació de cada unitat temàtica amb les seves lectures obligatòries
i complementàries. S'hi inclou, a més a més, l'estudi personal per la
preparació d'exàmens i la resolució d'exercicis.

184

Estudi i treball
autònom individual

Preparació dels treballs
dels seminaris

Preparació dels seminaris amb les seves lectures obligatòries i
complementàries, el visionat dels films recomanats i la resolució
d'exercicis.

32

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l’assignatura seran avaluades mitjançant diferents activitats. L'estudiant
obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa, la qual serà ponderada segons
el seu pes, a fi d’obtenir la qualificació global de l’assignatura.

Per superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 a cada una de les 2
proves d'avaluació continuada, i així poder eliminar el contingut i fer mitja amb els seminaris. En el cas de
no haver superat alguna de les dues proves, i amb el requisit de que l’estudiant s’hagi presentat a les
proves d’avaluació continuada, podrá optar a la prova d'avaluació extraordinària de juliol. L'estudiant que
no s'hagi presentat a cap prova d'avaluació continuada quedarà exclòs de la possibilitat de presentar-se a
l'avaluació extraordinària.

També es podran presentar a la prova d'avaluació extraordinària de juliol l'alumnat que desitgi millorar la
qualificació. En aquest cas l'estudiant podrà augmentar o disminuir la qualificació obtinguda anteriorment a
les proves d'avaluació continuada. La prova d'avaluació extraordinària tindrà una durada màxima de 2 hores
i constarà de preguntes obertes o tipus test.

A la taula del present apartat es descriu per a cada procediment d’avaluació, la tipologia (recuperable: R, no
recuperable: NR), els criteris d’avaluació i el seu pes en la qualificació de l’assignatura.

Discussió lectures i activitats proposades

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció 4 sessions monogràfiques orientades pel professorat amb participació compartida (professorat, estudiants,

experts, etc.). La finalitat d'aquesta activitat es que l'estudiant pugui exercir tasques d'anàlisi, reflexió
i discussió de temes de la matèria en grup i que aprengui a fer feina en equip de forma cooperativa i
responsable. De forma prèvia a la realització de cada seminari, es facilitarà als estudiants els objectius, el
contingut, les activitats i la documentació complementària. Les activitats dels seminaris es poden plantejar
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en forma de treball individual o cooperatiu. L'assistència als seminaris es voluntària, però aconsellable per
assolir de forma òptima els coneixements i optar al percentatge corresponent d'avaluació.

Criteris d'avaluació 4 sessions monogràfiques orientades pel professorat amb participació compartida (professorat, estudiants,
experts, etc.). L'assistència i la participació a cada seminari contarà 0,25%. El professorat indicarà els
objectius, les activitats i el material a treballar a cada un d'ells.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Proves d'avaluació continuada eliminatòries

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció 2 proves escrites amb qüestions teòriques i plantejaments d’aplicació dels continguts de cada un dels

mòduls temàtics de la matèria. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els
continguts que formen part de cada bloc temàtic de la matèria. Cada prova parcial tindrà una durada
màxima de 2 hores i constarà de preguntes obertes o tipus test.

Criteris d'avaluació 2 proves escrites d'avaluació continuada eliminatòries amb qüestions teòriques i d'aplicació dels continguts
de cada bloc temàtic. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els continguts que
forman part de cada bloc temàtic de la matèria. L'examen parcial tindra una durada màxima de dues hores i
constarà de preguntes obertes o tipus test.

Percentatge de la qualificació final: 90%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Relació de llibres, articles, documents bàsics i complementaris per al desenvolupament del treball dels
estudiants.

Bibliografia bàsica

Bloc I:
* Martínez ML, Chamorro E. Historia de la Enfermería. Evolución Histórica del cuidado enfermero (2ª Ed).

Barcelona: Elsevier; 2011.
* Kérouac S, Pepin J, Ducharme F, Duquette A, Major F. El pensamiento enfermero. Barcelona: Masson;

1996.
* Colliere MF. Promover la vida. 1ed. Barcelona: McGraw-Hill / Interamericana de España; 1993.
* Sellan MC. La profesión va por dentro: Elementos para una historia de la enfermería española

contemporánez. Madrid: Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, 2010.
Bloc II:
* Alfaro-Lefevre R. Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería. Un enfoque práctico para un

pensamiento centrado en resultados. Barcelona: Masson; 2009.
* Johnson M, Moorhead S, Bulechek G, Butvher H y cols. Vínculos de NOC y NIC a NANDA I y

diagnósticos médicos 3/e. Soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Barcelona:
Elsevier; 2012.

* Luis MªT. Los diagnósticos enfermeros. 9ºed. Barcelona: Elsevier; 2013.
* NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación, 2012-2014. Barcelona:

Elsevier; 2013.

Bibliografia complementària

* Alfaro-LeFevre R. Aplicación del proceso enfermero. Fomentar el cuidado en colaboración. Barcelona:
Masson; 2003.
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* Alfaro-Lefevre R. Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería. Un enfoque práctico para un
pensamiento centrado en resultados. Barcelona: Elsevier-Masson; 2009.

* Almansa P. Metodología de los cuidados enfermeros. Murcia: Diego Marín Librero; 2008.
* Álvarez C. Catálogo Bibliográfico de publicaciones enfermeras (1541-1978). Madrid: Colegio Oficial de

enfermería de Madrid; 2008.
* Álvarez C. Código Enfermero Español siglo XX. Compendio legislativo. Instituto de Salud Carlos III.

Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2002.
* Bengoa R, Nuño R. Curar y cuidar. Barcelona: Elsevier-Masson; 2008.
* Berman A, Snyder S, Kozier B, Erb G. Fundamentos de enfermería. (2 VOL.). Conceptos, procesos y

prácticas. Madrid: Pearson; 2008.
* Bernabeu J. Historía de la Enfermería de Salud pública en España. Alicante: Universidad de Alicante;

2000. Disponible en: www.sehm.es/pages/investigacion/historia_enf/!
* Borrell F. Entrevista clínica. Manual de estrategias prácticas. Barcelona: Ediciones Semfyc; 2004.
* Bujosa F. (coordinador), Bauzá M Ll, Gallego G, Miró M, Moll I, Pujades JM, Vidal JM. L’Ensenyament

de les Ciències de la Salut a les Illes Balears des de la Conquesta fins a la Guerra Civil. Palma: Govern
de les Illes Balears. Conselleria de Salut i Consum. Direcció General d’Evaluació i Acreditació; 2008.
Disponible en: http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=30197

* Bulechek GM, Butcher HK, McCloskey J. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Barcelona:
Elsevier; 2009.

* Cantero ML, Hernández JM, Beneit JV. Formación e identidad enfermera en el franquismo. 1ª ed. Murcia:
Diego Marín Librero Editor; 2010.

* César L. Fundamentos de enfermería cuidados básicos centrados en las necesidades de la persona. Murcia:
Diego Marin Librero editor, 2010.

* Charrier J, Ritter B. El plan de cuidados estandarizado: un soporte del diagnóstico enfermero: elaboración
y puesta en práctica. Barcelona: Masson; 2005.

* Dancausse F, Chaumat E. La información en enfermería: transmisiones Diana: Guía metodológica.
Barcelona: Masson; 2004.

* De Francisco C. Memorias de una enfermera. Madrid: La esfera de los libros; 2003.
* Ferrer V, Medina JL, Lloret C. La complejidad en enfermería: profesión, gestión, formación. Barcelona:

Laertes; 2003.
* García C, Sellán MªC. Fundamentos teóricos y metodológicos de enfermería. Madrid: Lebosend; 2005.
* Gordon S. When Chicken Soup Isn’t Enough: Stories of Nurses Standing Up for Themselves. Ithaca,

United States: Ilr Pr; 2010.
* Hernández J, Esteban-Albert M, Moral P. Fundamentos de la enfermería. Teoría y método. Barcelona:

McGrawHill; 2002.
* Hernández JM, De Maya B, Díaz M, Giménez M. Fundamentos Teóricos de Enfermeria Teorias y Modelos.

Murcia: Diego Martín Librero; 2010.
* Hernández JM. La construcción de la enfermería como disciplina científica : una aproximación desde su

historia y sus fundamentos teóricos. Murcia: Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia; 1997.
* Iborra E. Anécdotas de enfermeras. No hay leyendas urbanas, sino sentido del humor ante la pura realidad.

Barcelona: Debolsillo; 2009.
* Karin P. Concepts of the Nursing Profession. Florence: Cengage Learning Arg; 2007.
* Kozier B. Fundamentos de enfermería. conceptos, proceso y práctica. Madrid: Pearson educación; 2008.
* Luis M.ª T, Fernández C, Navarro Mª V. De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson

en el siglo XXI. Bacelona: Masson; 2005.
* Lunney M. Razonamiento crítico para alcanzar resultados de salud positivos. Estudio de casos y análisis

de enfermería. Madrid: Elsevier Masson, 2011.
* Margaret Lunney. Critical Thinking to Achieve Positive Health Outcomes: Nursing Case Studies and

Analysis. Wiley-Blackwell, 2009.
* Martín A, Jodar G. Atención familiar y comunitaria. Barcelona: Elsevier; 2011.
* Martín Zurro, A; Cano Pérez, JF y cols. Atención primaria: conceptos, organización y práctica clínica.

Madrid : Elsevier, 2008.
* Moorhead S, Johnson M, Swanson E. Clasificación de resultados de enfermería (NOC).Barcelona:

Elsevier; 2009.
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* NANDA. Nursing Diagnoses: Definitions and Classification 2012-2014. Barcelona: Wiley-Blackwell;
2011.

* Nelson S, Gordon S. The complexities of Care: Nursing Reconsidered (The Culture and Politics of Health
Care Work). ILR Press; 2006.

* Nelson. Notes on Nightingale: the Influence and Legalcy of a Nursing Icon. ILR Press; 2010.
* Pérez Y, Ortega P, Paúl AA. Breve historia de la vida de Virginia Henderson.

Bubok; 2012. www.bubok.es/libros/217399/BREVE%20HISTORIA%20DE%20LA%20VIDA%20DE
%20VIRGINIA%20HENDERSON

* Phaneuf M. a planificación de los cuidados enfermeros: un sistema integrado y personalizado. México:
McGraw-Hill, 1998.

* Potter P.A, Perry A.G. Fundamentos de enfermería. 2 VOLS. Barcelona: Harcourt, 2001.
* Rifà R, Olivé C, Lamoglia M. Lenguaje NIC para el aprendizaje teórico-práctico en enfermería. Barcelona:

Elsevier; 2012.
* Salas MP. El reformismo social y sanitario de Concepción Arenal : una contribución a la identidad de la

enfermería contemporánea. 1ª ed. Alicante. Editorial Club Universitario; 2011.
* Salvadores P, Limia S, Jiménez R. Manual de fundamentos de enfermería: cuidados básicos. Barcelona:

Ariel, 2002.
* Siles J. Historia de la Enfermería. Alicante: Ed. Aguaclara; 2008.
* Sorrentino A, Remmert N, Gorek B. Fundamentos de enfermería práctica. Barcelona: Elsevier; 2011.
* Temes JL, Gil J. El sistema nacional de salud. Madrid: McGraw-Hill, 1997.
* Vázquez J. El proceso de atencion de enfermeria teoria y practica. Madrid: Editorial Mad, S.L, 2008.
* Vázquez P. La feminización de las profesiones sanitarias. Bilbao: Fundación BBVA; 2010.
* Wilkinson J, Ahern N. Manual de diagnósticos de enfermería. Seria Enfermería. 9ª edición. Madrid: Person

Prentice Hall, 2009.

Altres recursos

* Barómetro sanitario. Ministerio de Sanidad y Política Social http://www.msps.es/estadEstudios/
estadisticas/sisInfSanSNS/informeAnual.htm

* Blog de Suzanne Gordon, escriptora, periodista i advocada del pacient. http://www.suzannegordon.com/
* Blog de Vicenç Navarro, Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra http://

www.vnavarro.org/
* Consejo General de Enfermería http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?pagename=SiteCGE/

Page/Home_cge
* Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut http://www.msps.es/organizacion/consejointerterri/

aspectos.htm
* DVD: History of Nursing: the development of a profession. 2008. Producer: Insight Media (36 min)
* Ministerio de Sanidad y Política Social. http://www.msps.es/
* RNAO Nursing Best Practice Guidelines Program http://www.rnao.org/Page.asp?

PageID=924&SiteNodeID=523
* Web del Grup de d’Investigació d’Història de la Salut (GIHS) del IUNICS. (Veure fons i bibliografia a

projectes). Disponible en: http://www.gihs.eu/
* DVD: History of Nursing: Early Years. 2008. Insight Media/History of Nursing: The Development of a

Profession. 2008. Insight Media (35 min)


