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ATENCIÓ I MANEIG DEL PACIENT  

AMB TRASTORN DE CONDUCTA 
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1. JUSTIFICACIÓ 

En tots els àmbits sanitaris podem trobar-nos amb pacients de difícil maneig, molts dels quals 

poden haver estat diagnosticats d’un trastorn mental, i és això el que dificulta el maneig i l’atenció 

per part de l’equip assistencial. Però, de vegades, el pacient pot presentar alteracions de la 

conducta que, sense arribar a ser diagnosticat com a “trastorn mental” pot afectar el seu procés 

de salut i l’evolució del seu ingrés o la seva estada residencial. Aquests pacients molt sovint s’han 

identificat com a “pacients difícils” i el seu maneig s’ha convertit en un repte per als professionals 

assistencials.  

Aquest curs pretén proporcionar coneixements teòrics i pràctics sobre les principals patologies 

psiquiàtriques per garantir una millor atenció als pacients diagnosticats de trastorn mental, a més 

de proporcionar eines als professionals per al maneig dels pacients amb alteració de la conducta 

ingressats en unitats o centres residencials, no necessàriament relacionats amb la salut mental. 

 

DIRIGIT A: 

Professionals assistencials que tracten amb usuaris amb trastorn mental:  

 Auxiliars d’infermeria 

 Infermers/eres 

 Terapeutes ocupacionals 

 Treballadors/res socials 

 Educadors/res socials 

 Gerocultors/res 

 Cuidadors/res 
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2. OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén facilitar la relació entre el personal assistencial i el pacient amb trastorn mental, 

mitjançant el coneixement teòric i la comprensió de la patologia, el maneig de les diferents 

habilitats i tècniques de comunicació.  

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

Al finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de: 

 Identificar el pacient amb trastorn mental. 

 Aprendre aspectes psicopatològics relacionats amb els trastorns mentals més comuns: 

trastorns psicòtics, trastorns afectius, trastorns de personalitat i trastorns d’ansietat. 

 Aprendre el maneig bàsic dels pacients diagnosticats de trastorn mental. 

 Adquirir els coneixements de les tècniques comunicatives per millorar la relació 

terapèutica amb el pacient diagnosticat de trastorn mental. 

 Potenciar l’abordatge de les “conductes problemes” durant l’atenció dels pacients. 

 Millorar la relació entre companys de feina i afavorir el treball en equip. 

 

4. CONTINGUTS DEL CURS 

UNITAT I | IDENTIFICACIÓ DE LA PATOLOGIA PSIQUIÀTRICA 

 Principals trastorns psiquiàtrics: 

o Trastorns psicòtics: trastorn esquizofrènic, trastorn delirant 

o Trastorns afectius: trastorn depressiu i trastorn bipolar 

o Trastorn d’ansietat 

o Trastorn de personalitat; clúster A, clúster B, clúster C 

 Exemples pràctics i exercicis 

UNITAT II | CONDUCTES PROBLEMES I ABORDATGE VERBAL 

 Conductes problemes: conducta suïcida, conducta hostil, conducta manipuladora, quadres 

confusionals 
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 Consideracions especials: tractament amb clozapina i carbonat de liti 

 Efectes secundaris greus: síndrome neurolèptica maligne, acatísia, distonies 

 Estils comunicatius 

 Contenció verbal: tècniques comunicatives 

 Actituds bàsiques per la millora de les habilitats de relació 

 Actituds desaconsellables pel maneig del pacient amb trastorn mental 

 Exemples pràctics i exercicis 

 

5. METODOLOGIA DOCENT 

S'impartiran seminaris teòrics utilitzant material audiovisual i seminaris pràctics amb tallers i 

exercicis d'aplicació en grup. 

 

6. AVALUACIÓ 

Es realitzarà una prova escrita tipus test al final del curs, per comprovar els coneixements 

adquirits. 

Per obtenir el certificat del curs és necessari haver assistit a un 80% de les sessions i haver superat 

la prova final tipus test. 
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Maria Teresa Sanz Osorio 

Infermera especialista en Salut Mental, Escuela Universitaria de Huesca.  

Màster oficial en Investigació i Innovació en Cures d’Infermeria, UAB. 

Postgrau en Salut Mental, UB. 

Màster en Gerontogeriatria, UB.  

Docent dels cursos impartits al CST “Atenció al pacient agressiu” i “Atenció integral del pacient 

immobilitzat” des de l’any 2010.  

Docent del curs impartit al CST “Atenció al pacient difícil a urgències” (2011) i “Atenció al pacient 

difícil en l’àmbit penitenciari” (2013). 

Col·laboradora dels grups de treball Tabac i Salut Mental de l’ICO i Caigudes i Contencions del 

Departament de Salut de la Generalitat.  

Participació en múltiples activitats científiques, conferenciant en congressos nacionals i 

internacionals. Membre de comitès organitzadors en seminaris, jornades i congressos. 

Col·laboradora en comitès científics de congressos nacionals. Diverses publicacions d’articles i 

guies d’actuació.  

Experiència professional dins de l’àmbit penitenciari durant un any i l’àmbit de la salut mental 

durant 25 anys a la unitat d’Aguts i Hospitalització Parcial de Salut Mental del CST. 

Atenció al pacient de difícil maneig, pacient privat de llibertat i pacient psiquiàtric tant agut com 

en períodes d’estabilització clínica.  

 

COORDINACIÓ 

Anna Junqué Jiménez 

Diplomada universitària en Infermeria. Universitat de Vic. Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis 

d’infermeria. Universitat de Barcelona. Diploma de Postgrau en Cures Integrals a les Persones amb 

Malalties Renals. EUIT. Màster en Prevenció de Riscos Laborals (Ergonomia, Higiene Industrial i 
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Seguretat ). 

Compagina la seva activitat assistencial com a infermera nefrològica del Consorci Sanitari de 

Terrassa amb la Societat Europea d’Infermeria Nefrològica EDTNA/ERCA com a única representant 

nacional, Brand Ambasssador.  

Participació en múltiples activitats científiques, conferenciant en múltiples congressos nacionals i 

internacionals, membre de comitès organitzadors en seminaris, jornades i congressos. 

Col·laboradora en comitès científics de congressos nacionals i internacionals, publicacions de 

diversos articles a revistes científiques. Membre del comitè experts/editorials a la revista de 

Enfermería Nefrológica. 

 

 

8. DADES 

TOTAL HORES 8 hores (2 sessions de 4 hores) 

NÚM. PLACES 20 places 

 


