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Presentació del curs   

És molt important que tots els professionals de la sanitat tinguin coneixement 
de la terminologia mèdica que s’utilitza en el dia a dia de la seva feina per tal 
d’assolir un bon desenvolupament de la tasca. Tant és així, que ens porta a 

proposar aquest curs per tal d’assolir-ne la pràctica. 

En primer lloc, cal tenir en conta que les pròpies paraules ja ens poden donar 
pistes del tema del qual estem parlant, per tant, iniciarem la formació amb les 
arrels que formen les paraules i la informació que ens donen els prefixos i 

sufixos. 

Les tècniques exploratòries són una part molt important de la terminologia 

mèdica i per aquesta raó revisarem les més importants una per una.  

Finalment analitzarem la terminologia utilitzada per cada especialitat. 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ A LA TERMINOLOGIA 
SANITÀRIA 

PROGRAMA COMPLET 

Durada: 16 hores 

Modalitat: en línia 
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Objectius  

 

 Integrar la terminologia sanitària dins la tasca dels assistents al curs. 
 

 Entendre i agilitar cada una de les tasques. 
 

 Millorar la relació entre professionals. 
 

 Millorar els serveis dirigits als nostres pacients. 
 

 Remarcar la importància del secret professional i la confidencialitat. 

 

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 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 i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els 

instruments formals d’avaluació.  

 

Continguts  

 

Mòdul 1. Principals recursos per formar paraules 

1. La construcció de les paraules 

Mòdul 2. Exploracions complementàries 

1. Radiografia simple 

2. Radiografies amb contrast 

3. Tomografia axial computada (TAC, TC o escàner) 

4. Ressonància magnètica (RM, RMN) i ecografia 

5. Altres proves complementàries 

Mòdul 3. Terminologia per a la descripció topogràfica del cos humà 

1. Aparell osteoarticular 

2. Oftalmologia 

3. Dermatologia 
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4. Aparell respiratori 

5. Otorinolaringologia 

6. Ginecologia 

7. Mama 

8. Obstetrícia 

9. Aparell digestiu 

10. Endocrinologia 

11. Neurologia 

12. Aparell cardiovascular 

13. Urologia 

14. Andrologia 

 

Per a més informació  

Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.84 Romina Cortés rcortes@ucf.cat 

www.ucf.cat 
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