
 

 

 

L’Atenció en el domicili a la persona en final de vida 

 

Objectius generals 

- Millorar les competències del metge i infermera de família en el tractament integral del pacient 

en final de vida en el domicili. 

Objectius específics 

- Tractar farmacològica i no farmacològicament  els símptomes en el pacient en final de vida i 

situació d’últims dies. 

- Conèixer els principals dispositius utilitzats al domicili per a l’administració de la medicació 

per via subcutània. 

- Acompanyar a la persona i família en el procés de final de vida. 

Metodologia 

Curs en línia en plataforma de formació educativa, Aula Virtual de la FAECAP. S’alternarà la teoria 

amb la resolució d’exercicis interactius per reforçar els conceptes, es complementa el curs amb 

material descarregable de consulta, material audiovisual, fòrums de debat i formulari de dubtes. 

Contingut 

• Unitat 1. Atenció en final de vida. 

• Unitat 2. Via subcutània. 

• Unitat 3. Situació d’últims dies i sedació. 

• Unitat 4. Acompanyament espiritual en cures pal·liatives  

• Unitat 5. Sedació. 

• Unitat 6. Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia (LORE) 

Equip docent  

Metges i infermeres de família experts en l’atenció en final de vida dels GdT Atenció Domiciliària 

(ATDOM) de la CAMFiC i GdT d’Atenció a la Gent Gran de l’AIFiCC. 

Dirigit a 

Metges i Infermeres de Família i Comunitària. 

Hores 

− 10 hores lectives. 

Preu 

− Activitat finançada pels Fons UE. 

Dates de realització 

− Data inici curs 2 de maig de 2022 

− Data finalització curs 30 de juny de 2022 

  



 

 

 

Avaluació 

Test d’avaluació dels coneixements adquirits. Qualificació final: apte o no apte. Es lliurarà un 

certificat d’aprofitament als alumnes que facin la lectura del material del curs i hagin superat 

l’avaluació final. 

Docents 

• Eduard Borreguero Guerrero. Metge de Família. Coordinador GdT ATDOM de la CAMFiC. 

• Francisco Cegri. Infermer d’Atenció Primària. Coordinador Infermeria GdT ATDOM de la 

CAMFiC. Coordinador GdT Atenció a la Gent Gran de l’AIFiCC. 

• Anna Manresa Font. Metgessa de Família. Membre del GdT ATDOM de la CAMFiC. 

 

Organitza 

− AIFiCC 

Col.labora 

− CAMFiC 

 

Acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) amb 

1,0 crèdit (09/032113-IN). 


