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TEMARI CURS ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA DE PERSONES MAJORS AL DOMICILI 

 

CONTINGUTS 

1.1 El procés d'Envelliment (2h): 

    • L'envelliment. Canvis biopsicosocials. 

    • La importància sanitària de la població anciana. 

    • Els canvis que comporta l'envelliment en els diferents aparells i 

      sistemes. 

    • Evolució de l'entorn socioafectiu i de la sexualitat de la persona gran. 

    • La professionalitat i la responsabilitat durant la realització de les 

      activitats d'atenció sanitària 

    • Aplicació de les habilitats comunicatives per atendre les necessitats 

      de comunicació i de sociabilització de la persona usuària 

    • Incidència de l'envelliment en la qualitat de vida i l'autonomia de la 

      persona gran. 

    • El procés d'adaptació de la persona gran en el servei d'atenció i 

      els professionals que l'atenen. 

    • El respecte a la capacitat d'autodeterminació a la gent gran. 

1.2. Organització de l'atenció geronto-geriàtrica (4 h): 

    • Atenció primària. L'atenció domiciliària 

    • Atenció hospitalària: unitats / serveis geriatria, hospital de dia. 

    • Centres sociosanitaris 

    • Serveis socials 

 

Repàs: Presa de constants vitals (3 h) 

   Valors de les constants vitals en la gent gran. 

   Material i tècniques de determinació de constants vitals. 

 

1.3. Valoració geriàtrica integral (6 h): 

• La valoració geriàtrica integral. Valoració funció física. Índex de Barthel. 

    • Valoració capacitat funcional 

    • Valoració funció afectiva 

    • Valoració social 

    • Llei de la dependència 

 

1.4. Patologies més freqüents en la persona gran (4 h) 

       ictus 

       Parkinson 
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Alzheimer 

       Osteoporosi, artrosi 

        incontinència urinària 

 

Repàs: Mobilitzacions (5h) 

   Principis fonamentals de mecànica corporal. 

   Les posicions corporals. 

   Tècniques de traslladar i deambulació. 

 

1.5. Malalties terminals. La mort (6h) 

    • Reflexions davant la mort. Com es viu la mort en la nostra societat 

    • Cures al pacient terminal. cures pal·liatives 

    • L'agonia i la mort. Els signes de la mort 

    • Les cures post mortem 

    • El dol 

Repàs: Higiene (3 h) 

    La higiene personal. 

    Prevenció de les úlceres per pressió. 

    Actuació davant les úlceres per pressió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las formaciones del Programa de Itinerarios Laborales están financiadas por: 

 

 


