
Curs d’Atenció al pacient pal·liatiu  
i/o en el final de vida 

Presentació
La població envelleix i la mirada a l’atenció aguda de les malalties necessita ser canviada per l’atenció a 
la cronicitat i al final de vida tan en el domicili com en els centres d’atenció sanitària. 

La millora de l’atenció de pacients en fase avançada i terminal és un dels reptes que té plantejats la nostra sanitat des 
de la dècada dels 90 (SECPAL) i actualment és reconeguda per la Unió Europea com crucial. Sent així la prioritat és desen-
volupar un canvi de mirada cap al pacient pal·liatiu, o que es troba al final de vida, que porti als professionals cap a l’excel·lència 
en les cures pal·liatives.

Aquest curs es basa en el model de Frank Ferris (2002), segueix els conceptes i principis de la SECPAL i  utilitza l’instrument NECPAL- 
CCOMS per a la Identificació de Persones en Situació de Malaltia Avançada- Terminal. 

Objectius
• Identificar la reproducció de creences sobre la mort que 

limiten l’aplicació de cures pal·liatives de manera efectiva. 
• Adquirir recursos de comunicació davant el final de vida. 
• Prendre consciència de la importància del treball en equip i la 

multidisciplinarietat en situacions complexes.
• Identificar propostes per al canvi que puguin ser aplicades en 

el lloc de treball.

Programa
• Modalitat presencial. 
• Número mínim de participants: 8; màxim: 12.
• El curs serà 100% pràctic. 

Continguts
• Conceptes: cures pal·liatives, pacient pal·liatiu i terminal.
• Valoració del pacient i família.
• Maneig dels símptomes, tractament farmacològic i mites al 

voltant del tractament.
• Final de vida: Sedació.  Conceptes, indicacions i 

responsabilitats.
• Comunicació en les cures pal·liatives.
• El treball en equip multidisciplinari.

Agenda del curs

Horari Torn matí Horari Torn tarda Continguts

09:00 - 09:15 15:00 - 15:15 Benvinguda 

09:15 - 09:45 15:15 - 16:45 Prebriefing

09:45 - 10:00 16:45 - 17:00 Cas 1

10:00 - 10:30 16:00 - 16:30 Debriefing cas 1

10:30 - 10:45 16:30 - 16:45 BIODESCANS

10:45 - 11:00 16:45 - 17:00 Cas 2

11:00 - 11:30 17:00 - 17:30 Debriefing cas 2

11:30 - 11:45 17:30 - 17:45 Cas 3

11:45 - 12:15 18:45 - 18:15 Debriefing cas 3

12:15 - 12:30 18:15 - 18:30 BIODESCANS

12:30 - 12:45 18:30 - 18:45 Cas 4

12:45 - 13:15 18:45 - 19:15 Debriefing cas 4

13:15 - 13:30 19:15 - 19:30 Tancament del curs



Calendari propers cursos

Punts Claus
• Les accions formatives segueixen la metodologia del Institute 

for Medical Simulation (IMS), ja que aquest serà impartit por 
educadors acreditats per aquest organisme.

• Rebràs un diploma acreditat per la SESSEP i expedit pel 
Campus Docent Sant Joan de Déu.

Director/a
Dra. Esther Insa
Professora Titular Campus Docent Sant Joan de Déu (adscrit 
a la Universitat de Barcelona). Instructora en simulació clínica 
por el Hospital Virtual Valdecilla Santander i  acreditada pel Pro-
grama de Simulació del Boston Children’s Hospital – Harvard 
Medical School (BCHSP). Coordinadora del Centre de Simulació 
Sant Agustí -  Campus Docent Sant Joan de Déu.

Facilitador/a
Dra. Esther Insa Calderón

Dra. Judith Serna Mont-ros

Especialista en Medicina Familiar i Comunitària des de 2003. 
Especialista en cures pal·liatives per la Universitat de Harvard, al 
Massachusetts General Hospital, USA. Estada de 2004-2007. 
Des de 2007 sóc la responsable de la Unitat de Suport i Cures 
Pal·liatives del servei d’Oncologia Mèdica de la Vall d’Hebron, 
on atenem pacients ingressats i pacients a l’àmbit de consultes 
externes. 

Dates de propers cursos Torn Horari

6 de juny 2018 MATÍ 09:00 - 13:30 h

6 de juny 2018 TARDA 15:00 - 19:30 h

Curs d’Atenció al pacient pal·liatiu  
i/o en el final de vida

Participants
El programa està dissenyat per a personal sanitari (metges, 
infermeres i auxiliars d’infermeria) d’una mateixa institució que 
vulguin o sentin la necessitat d’analitzar el model d’atenció al 
pacient pal·liatiu o en el final de vida i entrenar la comunicació, el 
treball en equip i multidisciplinar, la gestió de situacions biològi-
ques, emocionals, socials i espirituals complexes en situacions 
de cures pal·liatives.

Cost i pagament
Cost: 1.600 € per institució

El pagament es farà mitjançant transferència bancaria al compte 
ES19 2100 3887 0102 0001 9559 (important posar el nom i 
cognoms). L’import de la matrícula no será retornat en cap cas 
un cop comença el curs. 

Per a més informació

Esther Insa
Directora del Curs
simcenter@santjoandedeu.edu.es    

Per a inscripcions

Cassy Valenzuela
Tel. 93 280 09 49 · Ext. 24504
cvalenzuela@santjoandedeu.edu.es

Matrícula i lloc de realització
Adreça

Centre de Simulació Sant Agustí                                            
Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Sant Boi de Llobregat
C/ Antoni Pujadas, 42
Edifici Sant Agustí - 2º planta


