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DIPLOMATS/DES – GRADUATS UNIVERSITÀRIS D’INFERMERIA   

PER ATENCIÓ SOCIOSANITARIA 

 

TEMARI GENERAL 

1. El Model Sanitari Català 

2. El Pla de Salut de Catalunya 2016-2020: principis generals 

3. Carta de Drets i deures en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 

4. Codi d’ètica de les infermeres i infermers de Catalunya: l’ètica en la professió infermera 

i valors infermers i compromís ètic 

5. Models i teories d’infermeria. Metodologia i llenguatges infermers. Procés d’atenció 

d’infermeria 

6. La seguretat de la persona i el procés assistencial. 

Principis d’asèpsia i esterilització. Prevenció i abordatge de la infecció . Infeccions relacionades 

amb l’assistència sanitària. Aïllaments i precaucions. Riscos biològics, químics, físics, psicològics i 

socials i riscos ergonòmics. Els programes de seguretat clínica. 

Teoria de l’error humà en l’atenció de la salut. Conceptes de seguretat clínica. Prevenció d’errors i 

d’esdeveniments adversos. Seguretat farmacològica i transfusional. Prevenció de caigudes i 

lesions. 

7. Farmacologia 

Farmacologia clínica, principals grups de medicaments: generalitats, accions, usos, principals 

efectes secundaris/adversos, principals incompatibilitats. Administració de medicaments i cures 

associades a l’administració de medicaments. 

8. Ressucitació cardiopulmonar 

9. Perfil competencial. 

Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. 

Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge 

permanents. 

10. Investigació en infermeria. 

Metodologies d’investigació. Preparació d’un projecte d’investigació. Aspectes ètics 2 
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TEMARI ESPECÍFIC 

 
1. Conceptes generals de demografia 

2. Teories de l’envelliment 

3. Procés fisiològic d’envelliment 

4. Envelliment saludable 

5. Envelliment i malaltia 

6. La persona gran fràgil. Valoració geriàtrica integral. Escales de valoració en la persona 

gran 

7. Les persones grans amb síndromes geriàtrics. 

8. Ferides cròniques en la persona gran: Lesions adquirides relacionades amb la dependència; 

úlceres de l’extremitat inferior: venoses, de etiologia isquèmica i peu diabètic; tractament de les 

ferides cròniques; Monitorització de les ferides cròniques; nutrició i ferides cròniques; 

9. Dolor en la persona gran 

10. Processos oncològics en la persona gran 

11. Alteracions cognitives en la persona gran 

12. Cirurgia en la persona gran 

13. Situacions agudes d’urgència en la persona gran 

14. Processos crònics en la persona gran: Diabetis mellitus, dislipèmia, malaltia de Parkinson, 

Insuficiencia enal, Disfagia, Hipertensió arterial, Anèmia i Restrenyiment  

15. Alteració dels òrgans dels sentits en la persona gran 

16. La sexualitat en la persona gran 

17. Cuidador informal de la persona gran 

18. Principis bioètics aplicats a les cures en la persona gran 

19. Persona gran depenent. Llei de la dependència. 

20. Model d’atenció centrat en la persona gran .Recursos Sociosanitaris a la persona gran 

amb problemes geriàtrics. Polítiques de salut i geriatria 

21. Valoració i cures infermeres en la persona gran amb procés de malaltia terminal 3 
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