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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

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

2

BIBLIOGRAFIA:
Temari genèric:
• Departament de Salut. Disponible a:
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/model_sanitari_catala/ Direcció General de
Planificació en Salut. Departament de Salut. Pla de salut 2016-2020. Disponible a:
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/pla-de-salut-2016- 2020/
• Departament de salut. Carta de Drets i deures en relació amb la salut i l’atenció
sanitària. Disponible a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-desalut/ drets_i_deures
• Consell de Col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya. Codi d’ètica de les
infermeres i infermers de Catalunya. Disponible a: https://www.coib.cat/caes/
actualitat-professional/codi-etica.html
• Consejo general de Enfermería. Código deontológico de la Enfermería Española.
Disponible a: https://www.consejogeneralenfermeria.org/index.php/serviciosjuridicos/
legislacion/finish/13-normativa-colegial/292-codigo-deontologico-dela- enfermeria-espanola
• Raile, M. Modelos y teorias en enfermería. Barcelona: Elsevier, 2014.
• Romero M, Juvé E, Fabrellas N et al. Glosario de términos de metodología y lenguajes
enfermeros. Disponible a: http://hdl.handle.net/2445/63294
• Alfaro-LeFevre R. Aplicación del proceso enfermero: fundamento del razonamiento clínico (8a
ed.) Barcelona:Wolters Kluver Health, 2014.
• Zabalegui A, Lombraña M. Administración de medicamentós y cálculo de dosis. Barcelona:
Elsevier/Masson, 2014.
• Generalitat de Catalunya. Seguretat dels pacients. Disponible a:
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/professionals/recursos_relacionats
• Guías de resucitación cardiopulmonar 2015 del Consejo Europeo de Resucitación: puntos clave.
Fernánde I, Urkía C, Lope J, Escudier J, Manrique I,de Lucas N et al. Rev Española de Cardiología
2016 vol: 69 (6) pp: 588-594 4
• Lleixà-Fortuño M, Montesó-Curto P. Investigació en infermeria: teoria i pràctica. Tarragona:
Universitat Rovira i Virgili, 2015

3

Temari específic

• García-Hernández M, Martínez Sellares R. Enfermería y envejecimiento.Barcelona. Elservier,2012
• Organización Mundial de la Salud (OMS) Informe mundial sobre envejecimiento
(resumen). Disponible a
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186471/1/WHO_FWC_ALC_15.01_sp a.pdf?ua=1
• Polo ML, Martínez MP, Ruiz MP. Teorías sobre el envejecimiento: una visión actual.
Gerokomos.2002. 13(2):70-74
• Abizanda P,Gómez-Pavón J, Martin I y Baztán JJ. Detección y prevención de la fragilidad: una
perspectiva de prevención de la dependència en las personas mayores. Med Clin (Barc).
2010;135(15):713–719 Disponible en:
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-deteccionprevencionfragilidad-una-nueva-S0025775309008422
• Fernández E. Estévez M. La valoración geriátrica integral en el anciano fràgil hospitalizado:
revisión sistemática gerokomos 2013; 24 (1): 8-13. Disponible en:
http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v24n1/revision.pdf
• Programa Salut a Casa de la Generalitat de Catalunya disponible a :
http://www.gencat.cat/salut/botss/pdf/salut_a_casa.pdf
• García Fernández F, Soldevilla Agreda J y Torra i Boy J. Atención integral de las heridas crónicas.
2a. Ed. Madrid, 2016
• Llei de dependència. disponible a :
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia
• Rodriguez, P.(2013). La atención integral centrada en la persona. Informe Portal
de Mayores, num 116. Madrid. Disponible en: 5
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/fundacionpilaresatencionintegral-09-2013.pdf
• Bullich-Marín I,et al.Recursos sociosanitarios en Cataluñaa. Situación actual.
Rev Esp Geriatr Gerontol. 2017. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.regg.2017.01.002

4

• Envejecimiento en red. Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud
2016-20. Disponible en:
https://envejecimientoenred.wordpress.com/2016/10/05/estrategia-y-plande- accion-mundialessobre-el-envejecimiento-y-la-salud-2016-2020/
• Organización Mundial de la Salud. Acción multisectorial para un envejecimiento saludable
basado en el ciclo de vida: proyecto de estrategia y plan de acción mundiales sobre el
Envejecimiento y la salud . Informe de la Secretaría.
69.ª asamblea mundial de la salud. 22 de abril de 2016. Disponible en:
http://envejecimiento.csic.es/documentos/blog/WHO(2016)ProyectoA6917AccionMultisectorialEnvejecimientoSaludablePlanAccion.pdf
• Martínez B, Monleón M, Carretero Y, García-Baquero M. Enfermería en cuidados paliativos y al
final de la vida. Barcelona. Elservier,

5

