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Presentació del curs   

Un pacient inestable és aquell que pot presentar uns signes vitals que fluctuen 
o bé uns signes vitals extremadament alts o baixos i que li comencen a fallar els 
mecanismes compensatoris del cos. 

La importància que el professional de l'assistència sanitària sàpiga realitzar una 
bona valoració i posterior presa de decisions recau en el fet de detectar 
anticipadament qualsevol signe o símptoma advers que es pugui traduir en un 
trastorn, risc o lesió per la persona i en conseqüència en un estat d’inestabilitat, 
així com l’actuació a portar a terme. 

Per altra banda, l'atenció sanitària comporta tractar amb persones malaltes i 
això implica una relació interpersonal molt important que requereix una 
comunicació eficaç entre pacient i professional i també entre professionals, és a 
dir, un bon treball en equip. Aquest procés de comunicació ens facilitarà 
aconseguir complicitat amb els pacients i guanyar-nos la seva confiança. 

 

 

 

CURES BÀSIQUES  
PER AL PACIENT INESTABLE 

PROGRAMA COMPLET 

Durada: 20 h 

Modalitat: en línia 
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Objectius  

 Donar eines als i les participants per aplicar les cures adequades amb 
una garantia de qualitat en l’atenció al pacient inestable. 

 

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, qüestionaris, lectures, 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: valoració del pacient inestable 

1. Valoració primària 

2. Valoració secundària 

3. Revaloració 

 Mòdul 2: patologies del pacient inestable 

1. Competències de l’auxiliar d’infermeria en els diferents àmbits 

sanitaris 

2. Manifestacions clíniques d’inestabilitat de la salut del pacient 

3. Primers auxilis 

 Mòdul 3: comunicació amb el pacient i familiars 
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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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