PROGRAMA COMPLET

CURES AUXILIARS EN GERIATRIA

Durada: 20 h
Modalitat: en línia

Presentació del curs
L'esperança de vida en els últims 20 anys ha millorat notablement a causa de la
millora en els serveis sanitaris i socials, però, al mateix temps, l'envelliment de
la població augmenta les malalties cròniques i la dependència.
Al llarg del curs es descriuen els diferents rols dins els àmbits d'atenció
domiciliària i residencial, en què identificarem les diferents responsabilitats i
competències en diferents àrees per saber com actuar en cada cas.
En aquest sentit, l’auxiliar realitza intervencions col·laboratives de forma
autònoma, per delegació de la infermera i/o els membres de l’equip. Tot i així,
desenvolupa la seva activitat com a integrant d’un equip interdisciplinari i més
concretament, com a membre d’un equip d’infermeria.
Descriurem les tècniques més utilitzades on prioritzarem la posició del
professional auxiliar i la seguretat del pacient en el moment de la mobilització.
A més, coneixerem com donar suport a la marxa i els diferents tipus de marxes
patològiques que hi han per tal d’aportar seguretat a l’hora de realitzar la
deambulació.
Tot i que trobarem diferències segons els protocols del centre o institució on es
treballi, la unificació de criteris d’actuació garanteix l’equitat de cures i assegura
la qualitat de l’atenció.
En resum, els professionals i els propis usuaris han de saber identificar signes
d'alerta que massa sovint es passen per alt quan haurien de ser motiu de
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consulta per iniciar tractaments i canvis d'estils de vida que garantissin el seu
compliment, sempre i quan fossin receptats per professionals de la salut.

Objectius


Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes
relacionats amb la cura i atenció al pacient geriàtric.



Humanitzar el tracte amb el malalt sabent donar resposta a les
demandes d'atenció en residències, centres de dia i ajuda domiciliària.



Capacitar als treballadors del sector en l'atenció bàsica a la gent gran
des del punt de vista integral.



Adquirir un coneixement ampliat i profund sobre les necessitats del
pacient i de les persones depenents.

Metodologia
La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés
formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.
Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on
trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que
faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els
participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.
A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –
casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en
pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió
d’un tutor expert en la matèria.

Continguts
MÒDUL 1: ASPECTES GENERALS D’INFERMERIA I GERIATRIA
1. Discapacitat i dependència
2. Principals patologies en les persones grans: síndromes geriàtriques
MÒDUL 2. ROLS DE L’AUXILIAR
1. Competències generals de l'auxiliar
2. Competències específiques de l'auxiliar
3. L'auxiliar i l'atenció familiar
MÒDUL 3. MOBILITZACIÓ DEL PACIENT DEPENDENT I DEAMBULACIÓ
2

1. Mobilització del pacient dependent
2. Tècniques de mobilització
3. Deambulació i tipus de marxa
MÒDUL 4. ACTUACIONS DAVANT SITUACIONS D’URGÈNCIA
1. Urgència i emergència.
2. Procediments i protocols d’actuació

Per a més informació
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.84 Romina Cortés rcortes@ucf.cat
www.ucf.cat

Aquest curs s'ha posat en marxa mitjançant el
finançament del Contracte Programa Sectorial del
Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de
Catalunya.
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