
 
 

FULL D’EXAMEN              Nota:............. 
 

Avaluació  de l’assignatura Infermeria Geriàtrica 
Grup Matí (Examen tipus B)  
(Alumnes d’avaluació única) 

 
 
Cognoms.........................................................    Nom..................... 
 
 
Les preguntes tipus tests que no duguin l’enunciat “justifiqui la resposta”, només 
tindran una resposta correcte. (La puntuació d’aquestes serà de 0,5). 
 
Les preguntes que portin l’enunciat “Justifiqui la resposta” hauran d’anar acompanyades 
de l’explicació corresponent en l’espai reservat a aquesta finalitat, després de cada 
resposta. Per considerar-la vàlida haurà de estar encertada la resposta correcte i ser 
coherent amb l’explicació que es doni. La puntuació d’aquestes serà 1 punt.  Si 
l’explicació és incompleta o incorrecte la pregunta es puntuarà amb 0 punts. 
 
La resolució correcte del cas pràctic proposat tindrà una puntuació de 2 punts. 
  
Les preguntes fallides restaran una part de la nota. 
 
 

1. El Model d’Atenció Sòcio-sanitària a Catalunya: 
a) Respon a una necessitat de l’Institut Català de la Salut de descongestionar 

els hospitals de tercer nivell  
b) Està pensat per aportar solucions a la situació d’augment de la població 

més gran de 65 anys. 
c) Respon a una necessitat d’atenció integral a la població amb 

problemes crònics, independentment de l’edat 
d) Respon a la necessitat d’atenció social que tenen les persones grans 

dependents i que no es poden donar des d’un altre estructura 
JUSTIFIQUI LA SEVA RESPOSTA 

 
 
El modelo de atencion sociosanitaria responde de manera integral e integrada a la 
enfermedad de la  población idnependientemente de su edad desde sus 4 lineas de 
trabajo: Geriatria, Alzheimer, enfermedades neurologicas que pueden cursar con 
discapacidad y atencion al final de la vida. Este modelo impulsa una atencion de 
cobertura maxima, continuada, y  de forma equitativa bajo unas acciones eficaces y 
sostenibles, dicha asistencia prestada tiene que ser accesible, flexible y ha de 
contemplar las diferentes necesidades. 
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2. Els centres de dia dins el Model d’atenció sòcio-sanitària: 

a) Són unitats d’internament que donen resposta a les necessitats de les 
persones grans amb problemes de dependència i a les famílies cuidadores.  

b) Són unitats que presten atenció integral orientada a l’estimulació i el 
manteniment de les capacitats de les persones grans en qualsevol 
situació de dependència. 

c) Són unitats destinades a oferir serveis comuns a persones grans que viuen 
soles en el seu domicili, durant unes hores del dia 

d) Són unitats que ofereixen atenció continuada durant totes les hores del dia 
i de la nit a totes aquelles persones grans dependents i a les famílies 
cuidadores. 

JUSTIFIQUI LA SEVA RESPOSTA  
 
Son centros de un horario limitado, desde la manñana hasta ultima ora de la tarde y de 
lunes a viernes. La atencion que se presta es integral y esta orientada a la estimulacion y 
mantenimiento de las capacidades cognitivas, motrices y de relacion, para lo k cuenta 
con profesionalesespecializados en rehabilitacion, animacion sociocultural, terapia 
ocupacional...dichos dentros precisan de una coordinacion que recae en una enfermera. 
 

3. Segons els estudis actuals quan és parla d’un augment de l’envelliment en una 
determinada població, se li associen unes determinades conseqüències, com ara: 

a) La necessitat d’establir uns sistemes de centralització de recursos per 
poder distribuir-los equitativament en tot el territori. 

b) La necessitat de descentralitzar els serveis socials i sanitaris dirigint-
los cap el marc territorial de referència.  

c) La necessitat de planificar les accions que controlin l’augment desmesurat 
de la població més gran de 65 anys, per tal de que no es produeixin 
desequilibris en el territori. 

d) La necessitat de establir un control de la despesa econòmica generada per 
les pensions per jubilació. 

JUSTIFIQUI LA SEVA RESPOSTA  
 
 
El aumento del numero de personas muy ancianas , se asocia con un aumento 
proporcional del uso de servicios sanitarios y sociales. Lo que ha dado lugar a k las 
politicas orientadas hacia la tercera edad de los diferentes paises de la union europea, 
hayan tenido k descentralizar los srvicios sociales y sanitarios hacia el marco territorial 
de referencia, ya que así las personas ancianas pueden abordar el sistemasanitario con 
menos dificultad. 
 

4. Entre els canvis produïts al sistema cardio-circulatori atribuïts al envelliment, 
destaquem: 

a) La disminució de la freqüència cardíaca en resposta a l’exercici o a 
l’estrès.  

b) La pèrdua de capacitat de regeneració dels capil·lars i per tant  la 
disminució del seu nombre i de la seva elasticitat. 

c) La disminució de la duració de la contracció ventricular associada a la 
disminució del to vasomotor. 

d) Totes són certes 
5. Els canvis atribuïts al procés d’envelliment afecten a la intel·ligència de l’ancià: 

a) Transformant les seves reaccions habituals i fent-los més dependents. 



b) No és poden apreciar canvis en la intel·ligència de les persones que  
puguin associar-se a l’edat dels individus. 

c) Només apareixen canvis associats a la intel·ligència cristal·litzada perquè 
aquesta està relacionada amb l’experiència i la reflexió. 

d) L’enlentiment de les capacitats intel·lectuals dels individus és un 
factor clau en els canvis que s’associen a l’envelliment.    

6. Entre les activitats que figuren a continuació, destaqui les que proposaria per 
prevenir la immobilitat en la gent gran: 

a) Evitar les mesures de restricció física, com ara les subjeccions.   
b) Exercici físic, hidratació i el control de la incontinència. 
c) Controlar l’ús de medicaments, especialment sedants o hipnòtics. 
d) Totes són certes 

JUSTIFIQUI LA SEVA RESPOSTA 
 
Normalmente, la inmobilidad en el anciano supone un miedo terrible a caer, a hacerse 
daño y que nadie les pueda socorrer, también por afecciones urinarias, fecales, por 
verguenza,  incluso es capaz de restringir las acciones de la vida diaria manteniendo al 
anciano sin moverse durante horas. En este caso debemos evitar las medidas de 
restriccion fisica como por ejemplo las sujeciones con el fin de no limitar al anciano en 
sus capacidades, si no ayudarle en todo momento a recuperar su independencia y 
autonomia, recomendar ejercicio fisico, hidratacion i controlar la incontinencia, la cual 
es un punto importante en la inmovilidad del aciano, y controlar el uso de 
medicamentos sobretodo los hipnoticos o sedantes, ya que éstos pueden agravar dicha 
situación, pudiendose caer, tener confusion aguda.. 
 

7. Entre els factors que caracteritzen les malalties en la població gran, podem 
assenyalar: 

a) Pluripatologia amb tendència a simultaneitjar diversos processos 
aguts  

b) La tendència dels processos a cronificar-se i produir limitacions 
orgàniques i funcionals 

c) Els factors psicològics i socials que sempre apareixen associats a la 
dependència que acompanya qualsevol procés de malaltia en aquest grup 
d’edat. 

d) El dolor, la debilitat i la tendència a la dependència que s’associa a tots els 
processos de malaltia crònica en les persones més grans de 65 anys  

 
JUSTIFIQUI LA SEVA RESPOSTA 

 
En las personas ancianas, lo habitual es la presencia de varios procesos conjuntos ya que 
la existencia de una enfermedad predispone a la aparicion de otras. El organismo 
anciano que ya sufre una patologia, evidencia una menor capacidad de respuesta frente  
auna nueva noxa desestabilizadora, ya sea interna o externa, lo que requiere un 
sobreesfuerzo tanto fisico komo psiquico que merma evidentemente la capacidad de 
adaptacion a ese nuevo proceso, entonces es cuando aparece una afección secundaria 
que agudiza o agrava la original. 
 
 
 

8. Entre les causes que poden generar confusió aguda a les persones grans 
destacaríem: 

a) La pèrdua de referents en l’entorn 



b) La por a caure 
c) Les infeccions urinàries de repetició especialment en els homes grans 
d) Totes són certes 

JUSTIFIQUI LA SEVA RESPOSTA 
 
Una de las causas que pueden generar confusion aguda en el anciano son las infecciones 
urinarias de repeticion especialmente en los hombres ancianos, sobretodo si presentan 
hipertrofia prostatica. 
 

9. Quan parlen d’ancià fràgil ens referim a: 
a) Totes aquelles persones més grans de 75 anys que pateixen malalties 

cròniques i estan institucionalitzades  
b) Totes aquelles persones que pateixen malalties cròniques i viuen en el seu 

domicili acompanyades d’un altre persona gran. 
c) Tots els major de 75 anys que prenen medicació 
d) Totes les dones més grans de 75 anys que han patit una hospitalització 

recent, viuen soles en el seu domicili i segueixen un o varis tractaments 
farmacològics. 

JUSTIFIQUI LA SEVA RESPOSTA 
 
Anciano fragil es una persona  generalmente de mas de 75 años que sufre una o mas 
enfermedades que le producenalgun riesgo de incapacidad, o una cierta incapacidad 
leve, k sigue tto farmacologico (uno o varios), k vive en la comunidad, solo o en 
compañia de alguna persona mayor, k ha sufrido cambio reciente de domicilio o k ha 
estado hospitalizado en los ultimos doce meses, k precisa atencion profesional 
domiciliaria y cuyos recursos socioeconomicos son limitados. 
 

10. Quins podria considerar objectius diana  en els programes de preparació per la 
jubilació? 

a) Projectar el futur econòmic, establint un pla de pensions amb alta 
rendibilitat a curt termini 

b) Descansar, viatjar i oblidar-se de les activitats de la vida diària 
c) Aprendre a ocupar el temps, projectar el futur econòmic i tramitar el 

carnet de jubilat.  
d) Conèixer els possibles problemes de salut, aprendre a ocupar el temps 

i projectar el futur financer 
 

11. Entre les causes més freqüents de la confusió aguda en les persones grans 
podríem identificar: 

a) Demències i AVC 
b) Infeccions urinàries i reaccions adverses de medicaments 
c) Dèficit vitamínic associat a desnutrició en l’inici dels processos de 

demència 
d) Canvis ambientals i incontinència urinària 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cas pràctic a resoldre 
El Sr.Joan B., un home de 66 anys, va ser diagnosticat de la malaltia de Parkinson fa ara 
4 anys. Durant els primers 2 anys, l’absència de moviments voluntaris, els tremolors del 
costat esquerre del cos i la rigidesa es van controlar amb medicació (Amantadine).  
El tratamiento se interrumpió cuando el Sr. Juan experimentó una caída grave y se 
descubrió que tenía temblores bilaterales, deterioro de los reflejos posturales, y postura 
flexionada y rígida. Comenzó a tomar carbidopa-levodopa (Sinemet), con un alivio 
parcial de estos síntomas. 
 
El Sr. Juan tiene una escritura de letra menuda e ilegible; parpadea con poca frecuencia; 
su habla es monótona, de tono bajo y difícil de entender; tiene rostro de máscara, la piel 
oleosa y una sudación excesiva. Tambien manifiesta fatiga, dolor y rigidez 
musculoesqueléticos, insensibilidad y hormigueo de las extremidades, utilización del 
water cada hora para “evitar mojarse” y edema bilateral en los pies cuando los ha tenido 
en posición declive durante un corto período de tiempo. Tiene dificultades para tragar 
algunos alimentos, presenta estreñimiento episódico y  está deprimido. 
 
Hace 6 meses se trasladó al domicilio de su hermana viuda porque necesitaba ayuda 
para controlar algunas actividades de la vida diaria. Aunque niega problemas de 
memoria, el cliente obtuvo una calificación baja en el examen de estado mental, 
mostrando déficit tanto en la orientación reciente como de la memoria. 
 


	JUSTIFIQUI LA SEVA RESPOSTA
	JUSTIFIQUI LA SEVA RESPOSTA
	JUSTIFIQUI LA SEVA RESPOSTA

	JUSTIFIQUI LA SEVA RESPOSTA

