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RESUM 
Amb la finalitat de poder adequar la formació postbisica a les demandes dels professio- 
nals d'infermeria i a la vegada donar resposta a les necessitats actuals del sistema sociosa- 
nitari, s'han ofert des de l'any 1991 a 1'Escola Universitaria d'Infermeria (EUI) de la Uni- 
versitat de Girona (UdG) diferents programes de postgrau. 

L'objectiu de l'estudi és conbixer el perfil dels professionals matriculats en aquests pro- 
grames de postgrau. Es un estudi descriptiu retrospectiu en el qual la població estudiada la 
constitueixen el total d'estudiants matriculats en els postgraus des del curs 1991-92 fins al 
curs 1994-95. 

Els resultats obtinguts mostren que el nombre més alt d'alumnes matriculats correspo- 
nen a professionals d'infermeria graduats en els darrers cursos. Pel que fa a la seva pro- 
cedkncia, majoritiriament treballen en centres hospitalaris de les comarques de Girona. 

RESUMEN 
Con la finalidad de poder adecuar la formación postbásica a las demandas de 10s profesiona- 
les de enfermeria y a la vez dar respuesta a las necesidades actuales del sistema sociosanita- 
rio, se han propuesto desde el a80 1991 en la Escuela Universitaria de Enfermeria (EUI) de la 
Universidad de Girona (UdG) diferentes programas de postgrado. 

El objetivo del estudio es conocer el perfil de 10s profesionales matriculados en estos pro- 
gramas de postgrado. Es un estudio descriptivo retrospectivo en el que la población estudiada 
la constituyen el total de estudiantes matriculados en 10s postgrados desde el curso 1991-92 
hasta el curso 1994-95. 

Los resultados obtenidos muestran que el mayor número de alumnos matriculados corres- 
ponden a profesionales graduados en 10s Últimos afios. En cuanto a su procedencia, mayorita- 
riamente están trabajando en centros hospitalarios de las comarcas de Girona. 

ABSTRACT 
The School of Nursing at Girona University has been offering different postgraduate courses 
since 1991 in order to meet the demand fom professional nurses for in service training and to 
keep abreast with the ongoing needs of our health system. 

The aim of this survey is to determine the professional profile of the students enrrolled on 
these postgraduate courses. 
All students enrrolled between 1991-1992 to 1994-1995 have been included in the survey. 

The results obtained show that most students enrrolled on the courses are recently qualified 
professional nurses, most of whom are presently employed in hospitals in the province of 
Girona. 
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La formació postbasica en infermeria es fa necessiria a causa dels canvis socials, 
sanitaris, polítics, científics i tbcnics que es donen constantment en el nostre 
medi. 

És des d'aquesta perspectiva, i juntament amb la demanda i necessitat dels pro- 
fessionals d'infermeria per adquirir nous coneixements i10 actualitzar-los, que 
17Escola Universitiria d71nfermeria (EUI) des de l'any 1991 inicia una proposta de 
formació en arees específiques d'infermeria, mitjansant programes de postgrau, per 
tal de donar resposta a aquesta necessitat i a la vegada complir l'objectiu de 1'Esco- 
la de donar una formació continuada i més especialitzada als professionals. 

L'oferta de programes de postgrau des de l'any 1991 fins al 1995 ha estat la 
següent: 

- Metodologia de la Recerca (curs 1991-92) 
- Alimentació i Nutrició (curs 1992-93) 
- Infermeria en Salut Comunitaris (cursos 1992-93, 1993-94) 
- Atenció d'Infermeria al Malalt Crític (cursos 1993-94, 1994-95) 
- Atenció Prehospitalaria Urgent (cursos 1993-94, 1994-95) 
- Infermeria Pediatrica (curs 1994-95) 
El nombre de places ofertes ha estat de 25-30 estudiantslprograma, i s'ha obtin- 

gut una bona resposta per part dels professionals, ja que en cada una de les edicions 
s'ha completat la matrícula. 

És per aquest motiu que, vista la bona acceptació i pensant en noves propostes, 
ens plantegem aquest estudi per tal de conbixer el perfil dels professionals que s'hi 
matriculen amb la finalitat de mantenir lYinteri:s i a la vegada augmentar la qualitat 
d'aquesta formació. 

És un estudi descriptiu, retrospectiu. 
La població estudiada la constitueixen un total de 262 estudiants matriculats en 

programes realitzats a I'EUI des del curs acadi:mic 1991-92 fins al 1994-95. 
Les dades s'han obtingut de les llistes de preinscripció dels alumnes dels dife- 

rents programes de postgrau. 
Les variables estudiades són: sexe, any de finalització dels estudis, lloc de tre- 

ball, curs acadkmic en qui: es matriculen i programa de postgrau realitzat. 
Les dades han estat tractades utilitzant el programa estadístic SPSSX6.0. 

RESULTATS 

Del total de la població estudiada (262), el 95,4% són del sexe femení i el 4,6% són 
del sexe masculí. 

Respecte a l'any de finalització dels estudis, el 34,4% correspon a professionals 
que s'han graduat durant els Últims cursos (taula I). 
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Taula I. Any de finalització dels estudis d'lnfermeria. 

Quan es matriculen en els programes de postgrau treballen en centres hospitalaris el 
67%, en centres d'atenció primkia el 27%, en altres h b i t s  el 6% i un 4% no treballa. 

El nombre d'estudiants matriculats s'ha incrementat notablement en el curs 
1994-95 (grific I). 

RAny finalitzaci6 estudis 

I 

I 
Grafic I. Estudiants matriculats en 
programes de postgrau per anys I 
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Grtific Il. Estudiants matriculats en els 
programes de postgrau 

Ha realitzat el programa de Salut Comunitaris un 24%, el d'AtenciÓ d7Inferme- 
ria al Malalt Crític i Atenció Prehospitaliria Urgent un 19,8% en cada un, el d'Aii- 
mentació i Nutrició un 13,4%, i el dYInfermeria Pediitrica i Metodologia de la 
Recerca un 11,5% respectivament. 

De la mateixa manera que en els estudis de postgrau hi ha un 5% d'estudiants 
matriculats del sexe masculí, podem veure que es manté el mateix percentatge en 
els estudis de pregrau. 

A la vista dels resultats es detecta una tendkncia creixent en la matricula dels 
programes de postgrau d'estudiants graduats en els darrers anys. Aquest fet creiem 
que és degut: 

- Ai sistema d'accés al mercat laboral basat, en la necessitat d'acreditar un curri- 
culum. 

- A l'interks d'adquirir un nivell d'especialització. 
La majoria d'estudiants de postgrau procedeixen de centres hospitalaris, aspecte 

que creiem que no és significatiu, ja que és en aquest imbit on hi ha més volum de 
professionals contractats. 

Observem que majoritiriament treballen en centres de les comarques ,de Girona. 
El fet que el programa d'infermeria en salut comunithria tingui un percentatge 

més elevat és degut al desplegament de la reforma d'atenció primiria i a l'incre- 
ment de llocs de treball que aixi, comporta. Per tant, s'obren noves expectatives als 
professionals d'anys d'experibncia en centres hospitalaris i, a la vegada, una neces- 
sitat de formació per poder-hi accedir. 
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Respecte als cursos oferts s'ha confirmat que els hmbits de formació especialit- 
zada tenen una demanda equilibrada. Cal tenir present aquest fet en propers cursos 
per tal de donar resposta a aquestes necessitats de formació. 

Volem expressar el nostre agrai'ment a Josep Brito, cap de Secretaria Acadbmica i 
Econbmica de I'EUI, per haver-nos facilitat l'obtenció de les dades academiques. 
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