MÀSTER

ATENCIÓ INTEGRAL
EN ONCOLOGIA
2a Edició
HÍBRID (SEMIPRESENCIAL)
Possibilitat de matricular-se de forma independent al :

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ (POSTGRAU)
EN ATENCIÓ INTEGRAL
A LA PERSONA AMB CÀNCER
[44 ECTS* (120 hores presencials)
No s’hauran de realitzar pràctiques ni treball final]

Del 7 d’octubre de 2022 al 29 de setembre de 2023
Sessions informatives: 17/06 a les 12.30 h (Facultat Infermeria)
i a les 15.30 h (Facultat Infermeria i per videoconferència).
DURADA I HORARI DEL MÀSTER
60 ECTS* (143 hores presencials)

*1 ECTS= 25 hores de treball de l’estudiant (hores presencials i de treball
personal).

Horari: 2 dies consecutius (divendres de 15.30 a 20.30h i dissabte de 9 a 14 h) una o dues vegades al mes, d’octubre a juny
(excepcionalment el 21 /10/22, també es farà en matí de 9 a 14 h).

www.fundacioudg.org

OBJECTIU
Assolir les competències específiques per a l’exercici professional de
l’atenció a la persona amb càncer i la seva família.
RAONS PER FER EL CURS
- Per ampliar el coneixement i les competències d’integració dels
estàndards d’oncohematologia clínica.
- Per l’enfoc centrat en la persona des d’una vessant humanística.
- Perquè amb la seva metodologia d’innovació docent i format semipresencial permet assolir les competències a partir de l’auto-gestió
de l’aprenentatge. Facilitant la conciliació laboral i formativa
- Perquè es poden fer pràctiques curriculars en centres i institucions
sanitàries referents en atenció oncològica.
- Pel seu abordatge multidisciplinari.
- Perquè està avalat per l’ICO, institut referent en càncer.
A QUI S’ADREÇA
Infermers/es, residents d’oncologia, metges/ses de primària i de
centres sociosanitaris, psicòlegs/ogues, treballadors/es socials, nutricionistes, fisioterapeutes i altres disciplines afins.
PROGRAMA
- Bases de la recerca oncohematològica
- La malaltia oncohematològica
- Procés diagnòstic
- Procés terapèutic
- Aspectes psicològics i socials
- Cures pal·liatives
- Viure amb càncer
- Pràctiques curriculars
- Treball final de màster
PRÀCTIQUES EXTERNES
Les pràctiques assistencials es realitzaran en diferents unitats d'atenció a les persones amb càncer com unitats de l'ICO, PADES...
i tindran una durada de 3 setmanes (total 110 hores), en opció de
torn de matí o tarda segons les diferents places disponibles. Hi ha
REQUISITS D’ADMISSIÓ
Titulació universitària en Ciències de la Salut i Socials (medicina,
infermeria, psicologia, treball social, fisioteràpia, dietètica i nutrició i altres afins).
PROFESSORAT
Consulta el quadre docent a: www.fundacioudg.org
PREU I FINANÇAMENT

2.490€ (màster)* / 1.870€ (diploma de postgrau)*
Possibilitat de finançament en quotes
* Inclou una assegurança d’accidents. No inclou la taxa d’expedició del títol
de la UdG

LLOC DE REALITZACIÓ
Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona

