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Llengua per a tot
i per a tothom

+
Anem
d’urgències
Llegir per parlar, llegir per aprendre

LLEGIU PARLEU

Conversa

{

Diuen que els metges, fan lletra de metge, creieu que quan es comuniquen amb nosaltres ho fan
de manera clara i entenedora?
Quan parlem de salut associem aquesta paraula al benestar físic. La podríeu aplicar a altres
àmbits: salut emocional, ambiental...

{

Abans de llegir

{ Després de llegir

1

Heu hagut d’acudir algun cop a urgències? Creieu que aquest servei
acostuma a estar saturat? En quina mesura us sembla que han afectat les
retallades en la sanitat pel que fa a l’atenció i assistència a l’usuari?

2

Sou usuaris de la sanitat pública o de la privada? Intenteu fer-ne una
comparació. Quins avantatges i inconvenients creieu que les caracteritzen?

3

Heu entès què li passava al pacient de l’informe que heu
llegit? Proveu d’explicar-vos l’un a l’altre la malaltia del
pacient sense usar el vocabulari tècnic del document.

4

Sou del tipus de persona que us automediqueu, que sou el vostre propi metge,
que escolteu el vostre cos perquè el coneixeu o, en cas contrari, us considereu
porucs, hipocondríacs i al primer símptoma aneu al metge?

5

En molts hospitals hi ha associacions de voluntaris que fan més agradable l’estada
dels pacients. Coneixeu els pallassos hospitalaris? Creieu que riure guareix?

6

Sabíeu que a l’Hospital Sant Joan de Déu hi ha una unitat canina amb
finalitat terapèutica per als nens i nenes hospitalitzats? Què en penseu
d’experiències alternatives d’acompanyament d’aquest tipus?

{

7

Els hospitals acostumen a ser espais molt neutres pel que fa a l’ambientació.
Cada vegada més, però, s’habiliten espais per fer més agradables les estades dels
pacients. Si fóssiu dissenyadors, com habilitaríeu les habitacions, sales d’espera,
passadissos...? Per què?

Lectura
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d’urgències
HOSPITAL CREU TARONJA
INFORME D’URGÈNCIES
Carretera de la Salut, s/n
1234 Mart

Data informe:

26/09/2012

DIAGNÒSTIC
LIMFAGITIS AGUDA
Pacient de 43 anys d’edat, sense al·lèrgies medicamentoses reconegudes ni hàbits tòxics.

MOTIU DE LA CONSULTA
Pacient amb lesió al peu dret. Placa cel·lulítica, dolor i edema al dors del peu.
Acut sol al servei d’urgències perquè no millora l’estat de l’extremitat. Ha realitzat 5
cicles d’antibioticoteràpia oral.
ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA
Limfangitis aguda

+

Dr. Gaietà Ermengol Lletraferit
Núm. de col·legiat: 000-00001-0
Metge resident de cirurgia general

Preparació de l’activitat
 Llegeix el text de lectura diverses vegades i preveu les
dificultats que pot tenir.
 Consulta l’apartat «Informació per preparar aquesta
lectura» que trobaràs tot seguit. Obtindràs informació
sobre l’autor o el tipus de text que es presenta.
 Al final d’aquesta pàgina hi ha un apartat amb enllaços
a webs on, si ho vols, pots ampliar informació.
 Recorda que entre tu i l’aprenent heu de compartir
un codi per quan calgui fer evident algun error durant la
lectura.

INFORMACIÓ PER PREPARAR AQUESTA LECTURA
En aquesta activitat llegireu un informe mèdic
d’urgències. A partir de la lectura d’aquest document
podreu intercanviar opinions sobre la salut, sobre l’estat
de la sanitat i altres temes que us suggereixi la informació
de l’informe. Les sales d’espera dels hospitals, de vegades,
són una petita rèplica de la societat...
DURADA DE L’ACTIVITAT 1h.

 És important respondre totes les preguntes de l’apartat
«Abans de llegir».
Per fer la lectura amb l’aprenent segueix les pautes que es
donen en el document de presentació del material (http://
www.gencat.cat/llengua/llegirperparlar).
Recorda que l’objectiu és llegir en parella i fer conversa a
partir de la lectura.

Ampliació de la informació
SEM: Sistema d’Emergències Mèdiques. Sanitat respon:
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.d4e38b9cb651e7ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vg
nextoid=4f375142a611f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4f375142a611f2
10VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
Servei Català de la Salut:
https://salut.gencat.cat/pls/catsalut/cawpk940.inici

www.gencat.cat/llengua
www.cpnl.cat
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