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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest curs pretén ............... 

 

DIRIGIT A: 

Especificar col·lectius d’interès  
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1. JUSTIFICACIÓ 

Aquest curs pretén un canvi d'actitud envers la malaltia i les persones que es troben al final de la 

vida i les seves famílies. Un altre aspecte important és fer front a les habilitats específiques pel 

control simptomàtic, així com en el treball en equip.  

Millorar l’experiència de la malaltia progressiva mitjançant la garantia de l’atenció, la promoció de 

la qualitat de vida, la dignitat, l’autonomia i el benestar dels malalts i les famílies. Adaptar-nos a les 

necessitats, desitjos i valors del malat i els seu familiars, de forma individual. 

És aplicable al principi del curs de la malaltia, en combinació amb altres teràpies específiques. 

 

DIRIGIT A: 

Personal sanitari. 
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2. OBJECTIU GENERAL 

Conèixer la història i bases de les cures pal·liatives per aprendre a definir i executar intervencions 

adequades i adaptades a cada persona, depenent de les seves característiques i del moment en que 

es troba. 

Aprendre a acompanyar a les famílies en el procés i a entendre el concepte sociocultural de la mort.  

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

• Definir la situació de malaltia avançada i terminal i alorar els canvis i els diferents 

objectius en moments diferents 

• Conèixer els principals símptomes i les seves característiques per definir sistemes 

d'avaluació objectiva i multidimensional 

• Conèixer una possible aproximació farmacològica i no farmacològica  

• Conèixer el maneig de la situació d’agonia i els objectius del cuidar  

• Reconèixer la importància de la bona comunicació i conèixer els seus principis bàsics 

• Detectar els errors més freqüents en la comunicació  

• Conèixer els objectius així com definir passos i formes d'educació pel treball amb la 

família  

Reconèixer l'impacte de la mort en el nostre entorn sociocultural, conèixer els ritus 

que l'envolten en la nostra societat i definir el concepte ampli de "espiritualitat"  
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4. CONTINGUTS DEL CURS 

UNITAT I | GENERALITATS 

Situació de malaltia avançada i terminal. Definició, principis generals i metodològics de les 
Cures Pal·liatives i eines: 

• control dels símptomes 

• comunicació – informació 

• acompanyament 

• mesures organitzaves 

UNITAT II | ELS SÍMPTOMES I LA SEVA AVALUACIÓ 

• Freqüència de símptomes i característiques generals  

• Sistemes de valoració  

• Pla terapèutic 

UNITAT III | CONTROL DEL DOLOR I DISPNEA 

• Definició 

• Freqüència 

• Actitud davant el dolor 

• Mesures farmacològiques i no farmacològiques 

UNITAT IV | CONTROL D’ALTRES SÍMPTOMES 

• Anorèxia i síndrome constitucional 

• Restrenyiment 

• Boca seca 

• Nafres 

• Nàusees i vòmits 

• Insomni/ansietat 

• Síndrome confusional 

UNITAT V | CUIDAR I FINAL DE VIDA 

• Cuidar: què és? 

• A qui cuidem? 

• Com cuidem? 

• On cuidem? 
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UNITAT VI | SITUACIÓ D’AGONIA 

• Definició 

• Signes i símptomes 

• Comunicació 

• Atenció a la família 

• Atenció a l'equip 

UNITAT VII | SUPORT EMOCIONAL 

• Elements principals d'impacte de la malaltia i la mort: a malalt, família i equip  

• Factors que afavoreixen l'impacte 

• Recursos d’afrontament davant la situació de malaltia terminal  

UNITAT VIII | COMUNICACIÓ - INFORMACIÓ 

La comunicació: 

• Tots els actes comuniquem 

• No mentir 

• La informació de tots els actes 

• La comunicació no verbal 

• Actitud d'escolta 

La informació: 

• Bases i mètodes de la informació sobre la malaltia  

• Valor terapèutic 

UNITAT IX | TREBALL AMB LA FAMÍLIA 

• Atenció a la família: Informació i comunicació 

• Participació en les decisions 

• Educació a la família 

• Mesures de disminució de l'impacte 

UNITAT X | TREBALL AMB LA FAMÍLIA 

• La mort com a procés de viure 

• La cultura i la seva influència 

• Els ritus: utilitat emocional i evolució social  

• Aspectes espirituals: el seu valor i possibilitats d’intervenció des d’infermeria  
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5. METODOLOGIA DOCENT 

Exposicions teòriques a l’aula.  

Anàlisi i discussió de casos pràctics en grup i/o individuals. 

6. AVALUACIÓ 

Per tal d'obtenir el certificat del curs és necessari haver assistit a un 80% de les sessions i es valorarà 

l’actitud participativa en les sessions. 
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Equip de Cures Pal·liatives del Consorci Sanitari de Terrassa. 

COORDINACIÓ 

Anna Junqué Jiménez 

Coordinadora de Formació Continuada de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional 

de Terrassa. 

 

8. DADES 

TOTAL HORES 30 hores (Nombre de sessions i horari a determinar per 
l’empresa) 

NÚM. PLACES 20 places 

MÉS INFORMACIÓ formaciocontinuada@euit.fdsll.cat 

 


