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INTRODUCCIO

L

a saint i la malaltia sun conceptes constru'tts socialment i culturalment i

la seva interpretacio individual i col•lectiva determina maneres dilerents

d'afrontar el proces de sal at i malaltia. L'any 2002 vam dissenyar un estudi

descriptiu transversal en qUatre col•lectius comunitaris amb la ftnalitat de coneixer

quip era el seu concepte de saint. Els resultats van mostrar que la saint ds an con-

cepte multidimensional i aria segons cis grups. Conscients que seria intcressant

ampliar I'estudi i confirmar la validesa dels resultats, Iany 2005 vam dissenyar an

estudi similar.

MATERIAL 1N1ETODE

Al curs 2004-05, grups de 3 alumncs d'infermeria tutoritzats per 3 protessores, van

demanar a Hens, adolescents, homes, dones mestresses de casa, petsones grans,

immigrants, met-es, infermeres, odontolegs i estudiants de medicina, d'infermeria.

podologia i odontologia, que definissin el concepte de salut amb paraules clan. Per
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a I'analisi de Ies dades , es an calcular frequencies i percentatges en ICS variables

quaIitatives, i per a ICS variables quantitatives rang, mitjanes i desviacio estandard.

I a v an agrupar ICS paraules clan en categories i es \ an analitzar les 10 paraules mes

repctides en cada grup.

RFsUI;1'A7-S

V'an respondre I kd pcrsonc, i CS vall rccollir a624 par,niIc, cl; iu quc olcricn una

dimcnsi6 multidimensional i rica del concepte do salut. per al mctUe i I'c,tudiant do

medicina, Id saIut es tonamentalment I'absencia de malaltia i tambe la prevencio:

per a I'odontuleg I I'estudiant d ' odontologia, Cs alimentaci o saludahle : per a les

infermeres i ICS estudiants d'intcrmeria , es hcnestar i tclicitat: per als cstudiants

dc podologia es amorL per AS Hens es jugar i hrindar : per als adolescents es I'amor

i la practica de I'esport : per als homes es yitalitat: per a les mestresses de casa es

Iclicitat: Per a les pcrsones grans es ahscncia de malattia: i per als immigrants es

diners i leina.

DIS('USSIO

I: Is estudiants (IC ciencies de Ia salUt hall apres un concepte (IC ,aInt Iligat a tin en-

I<tcanient educatin i professional (Iiferenciat. mentre que, per a la resta (IcIs grups,

Ia saint es relaciona amb Ia satisfacciti de Ies sever necessitate, que sun diferents

seUons I'edat, Cl see i la situacio individual.


