Malalts terminals i cures pal·liatives
1a Edició
Codi: 224317
Tipologia: Curs subvencionat
Crèdits: 0.00
Idioma: Català
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Horari: Divendres 7 octubre de 17 a 21h Aula 35A Facultat Infermeria Dimarts 11 i 18 octubre de 9 a 13h per Zoom Divendres 21
d'octubre de 16 a 21h Aula 35A Facultat Infermeria Dimarts 25 d'octubre de 16 a 20h Aula 38 Facultat Infermeria Divendres 28
d'octubre de 9 a 13h per Zoom
Lloc de realització: Facultat d'Infermeria i la resta a través de la plataforma Zoom
Places: 30

Preus i descomptes
Preu: 0 €

Beques
Informació beques

Presentació
La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en molts sectors econòmics, persistint la incertesa sobre la
plena capacitat de recuperació de l'ocupació i, fins i tot, del manteniment de l'ocupació en determinats sectors, fet que requereix un
desplegament continu de mesures extraordinàries de caràcter social i econòmic. Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases
reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per requalificar persones treballadores ocupades finançats amb
fons REACT EU.
De fet, partint de les dades de l'Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat, les xifres de la conjuntura socioeconòmica del
2020 i 2021 mostren les conseqüències de la paràlisi econòmica motivada per la Covid-19.
No obstant, les xifres d'ocupació i desocupació de 2021 s'han de relativitzar pel nombre d'Expedients de Regulació Temporal
d'Ocupació actius, la seva evolució futura, molt influenciada pel tancament d'activitats i les restriccions, influiran molt en l'evolució
de les xifres d'ocupació i desocupació i la formació és un factor clau pel desenvolupament d'aquestes competències que permetin un
increment de la productivitat.
La creixent importància de la formació al llarg de la vida, la creixent rotació en el mercat de treball així com la constant necessitat
d'adaptar-se als canvis en el desenvolupament de l'activitat professional estan fent que la formació al llarg de la vida sigui quelcom
vital per la millora de l'ocupabilitat i la competitivitat.
La Comissió Europea va plantejar la necessitat d'implementar mesures de recuperació i resiliència en els Fons Estructurals i
d'Inversió Europeus per fer front a l'impacte de la crisi de la COVID-19. Així, el 28 de desembre es va publicar el Reglament (UE)

2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020, pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 en
matèria de recursos addicionals i s'implementen disposicions per tal de proporcionar assistència per facilitar la reparació de la crisi
en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar-se per a una recuperació verda, digital i
resilient de l'economia (REACT EU).
En aquest sentit, es preveu una actuació, mitjançant programes de formació per a la requalificació de persones treballadores
ocupades, que té com a objectiu la millora de l'ocupabilitat i la competitivitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat
socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les empreses. Aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia de la Comissió
Europea d'adaptar les competències de les persones a les necessitats de la transformació digital, que els hi pot permetre propiciar la
transformació en el sector en el que treballa o facilitar la seva incorporació a un altre sector gràcies a les competències digitals. Per
altra banda, contribueix a la resiliència social i econòmica.
L'actuació contempla els programes de formació per a la requalificació professional de persones treballadores ocupades, que
incorporen accions formatives d'especialitats de l'oferta de formació no formal alineades amb els pilars dels REACT EU consistents
en la recuperació verda, digital i resilient de l'economia.
També hi podran accedir les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La
participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.

Objectius
Objectius generals
Conèixer el concepte de malaltia terminal.
Identificar com a unitat a tractar la persona atesa i la seva família.
Objectius específics
Identificar els efectes secundaris al tractament farmacològic.
Adaptar les cures a la persona atesa segons la planificació dels professionals sanitaris, adequant-se a la situació del pacient.
Conèixer els drets de la persona i el document de voluntats anticipades.
Reconèixer les etapes del dol i com es presenten en la persona atesa i la família.

A qui s' adreça
a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en
l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de
formació professional per a l'ocupació.
b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els
períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o
persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.
c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte aliena incloses en el règim general
de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònoms, el del mar i a aquelles
altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.
d) Les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La participació de les persones
treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.
Nota: la consideració de persona treballadora ocupada o desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de
la formació.

Requisits d'admisió
Persones treballadores: Cal presentar la capçalera de l'última nòmina rebuda, o bé, el rebut de l'última quota d'autònoms.

Persones en situació d'atur: Cal estar inscrit/a al SOC i presentar el Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació
(DARDO).
Cal residir o treballar a Catalunya.

Pla d'estudis
Malalts terminals i cures pal·liatives
1. La persona amb malaltia terminal i la família
2. Fases de la malaltia en el final de la vida
3. La planificació de les cures a la persona moribunda
4. Els efectes secundaris al tractament en el pacient oncològic en el final de la vida
5. El document de voluntats anticipades
6. Les fases del dol segons Elizabeth Kübler-Ross

Titulació
Certificat d'Aprofitament (haver superat la prova d'avaluació i complir un mínim del 75% d'assistència) o Certificat d'Assistència.

Sistema avaluació
- 75% d'assistència obligatòria.
- Superar una prova avaluativa/examen
- La puntuació final aconseguida s'expressarà en termes d'Apte/ No Apte.

Quadre docent
Direcció
Coordinació
Professorat
Cristina Bosch Farré
Diplomada en Infermeria a la Universitat de Navarra l'any 1997 i LLicenciada en Psicologia a la UNED l'any 2006. Doctora per la
Universitat de Girona l'any 2016. Màster en Medicina tropical i salut internacional a la Universitat de Barcelona l'any 2001 i Màster
en Promoció de la Salut a la UdG l'any 2012. He fet varis postgraus (Urgències, Oncologia, Docència).
Des del juliol del 1997 al setembre del 2009: infermera assistencial a diferents hospitals. El 2005 vaig obtenir la plaça d'estatuària a
l'Hospital Germans Trias i Pujol, i posterior trasllat a l'Hospital Dr Josep Trueta. La meva pràctica assistèncial ha estat en l'àmbit
hospitalari, els darrers anys als serveis d'urgències i onco-hematologia.
Entre l’any 2001 al 2008 he treballat en 13 projectes diferents a l’Àfrica, en emergències humanitàries amb l’ONG Metges Sense
Fronteres.
Des del 2009 professora a temps complert al Departament d'Infermeria.

David Cámara
Diplomat universitari en infermeria, màster en promoció de la salut, expert universitari en bioètica clínica assistencial, postgrau de
sexualitat humana, especialista en gestió de serveis infermers i doctor per la Universitat de Girona.

És membre de l'Equip de Recerca en Infància, Adolescència, Drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV), grup consolidat
del Govern de Catalunya.
Actualment és professor investigador ordinari al departament d'infermeria de la facultat d'infermeria de la Universitat de Girona i
realitza docència sobre sexualitat, gènere i bioètica del que és responsable de l'assignatura “Ètica i legislació en l'atenció
d'infermeria”.
Forma part del Comitè d'ètica de investigació clínica i medicaments (CEIm) de Girona, del Comitè d'ètica assistencial de l'Hospital
Santa Caterina de Girona i de la comissió assessora en perspectiva de gènere de la facultat d'infermeria.

Esther Lazaro
Formació professional : Diplomada en Infermeria ( Universitat de Barcelona)2010, Màster en Malalt Crític i Emergències (
Universitat de Barcelona, Hospital Clínic)2012, Màster Oficial en Recerca Clínica ( Universitat de Barcelona, Hospital Clínic)2014.
Màster de Recerca i innovació en cures d’infermeria ( Universitat Autònoma de Barcelona, Vall d’Hebron)2015. . Instructor en
Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació. Isovital. Barcelona . Formació continuada amb cursos acreditats de Cronicitat i Cures
pal·liatives, entre d’altres. Curs acreditat de Lideratge i gestió en Infermeria.
Experiència professional : Infermera assistencial des de 2010-2016. : Infermera assistencial a l’Hospital Clinic de Barcelona.
Oferint assistència en les unitats de Onco-hematologia, Unitats de Cures Intensives i paral·lelament a Barnaclinic ( Unitat
Pluripatològica).
Des de 2016 i actualment treballo com a Gestora de Casos en l’àmbit d’atenció primària, atenent pacients crònics complexes i
pal·liatius.
Experiència Docent : Durant els anys 2016 a 2019 Professora associada de la Universitat Ramon Llull, Facultat de Ciències de la
Salut, Blanquerna De 2020 fins a l’actualitat professora associada a la Universitat d’infermeria de Girona.

Ainhoa Videgain Vázquez
Psicóloga General Sanitaria. Especialista en Psicooncología y Cuidados Paliativos. Duelo y trauma.
FORMACIÓN ACADÉMICA
• Licenciada en Psicología, itinerario clínico, Universidad Autónoma de Barcelona (Junio, 2002).
• Master Psicooncología en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
• Máster en Counseling de duelo y pérdidas Modelo Integrativo Relacional. Institut Psicoterapia Integrativa Relacional (IPIR).
• Posgrado en Atención Integral a personas con enfermedad avanzada. Universitat Abat Oliba CEU. (250 horas
lectivas).(2008-2009).
• Certificación en psicoterapia integrativo-relacional en los procesos de duelo. IPIR (Instituto Integrativo-relacional en pérdidas,
duelo y trauma), Barcelona. (2009-2011)
• Dignity Therapy Workshop, en Winnipeg, Manitoba (Canadá). Impartido por el Dr. Harvey Max Chochinov. Cancer Care of
Manitoba, Dignity in care y University of Manitoba. (Junio 2010)
• Posgrado en Counselling Integrativo-Relacional en duelo y pérdidas. IPIR (Instituto Integrativo-relacional en pérdidas, duelo y
trauma), Barcelona. (2012-2013)
• Formación en EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing). Nivel I. Organizado por: EMDR Institute, INC.
Barcelona. (enero 2013)
• Formación en EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing). Nivel II. Organizado por: EMDR Institute, INC. Madrid.
(julio 2013)
• Nivel 1 Psicoterapia Sensoriomotriz. Desregulación afectiva, defensas de supervivencia y memoria traumática. Sensorimotor
Psychotherapy Institute, en Instituto Carl Rogers, Barcelona (2017-2018).
• Nivel 2 Psicoterapia Sensoriomotriz. Procesamiento emocional, atribución de significado y reparación del apego. Sensorimotor
Psychotherapy Institute , en Instituto Carl Rogers, Barcelona (2018, en curso).

*La direcció es reserva el dret de modificar l'equip docent, si fos necessari, per garantir el nivell de qualitat i categoria professional.
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Lloc
Presencial Aula 35A
Facultat Infermeria
Plataforma Zoom
Plataforma Zoom
presencial Facultat
Infermeria Aula 35A
Presencial Facultat
Infermeria Aula 38
Zoom

Inici matí

09:00

Fi matí

13:00

Inici tarda
17:00

Fi tarda
21:00

09:00
09:00
16:00

13:00
13:00
21:00

16:00

20:00

