
 

 
 
 

MALALTIES NEURODEGENERATIVES 
 
 
 
 

Objectius   
Objectiu general 
Millorar la capacitat dels professionals sanitaris d’Atenció Primària en el maneig de les 

 

malalties neurodegeneratives. 
 

Objectius específics 
- Entendre el concepte, diagnòstic i seguiment de les malalties neurodegeneratives. 
- Valorar el tractament farmacològic de les malalties neurodegeneratives. 
- Conèixer les necessitats de la persona afectada de malaltia neurodegenerativa. 
- Valorar l’atenció al cuidador i la família. 
- Entendre la comorbiditat i seguiment d’aquests malalts. 
- Conèixer el maneig dels trastorns de conducta d’aquests malalts. 
- Valorar els aspectes ètics i legals de les malalties neurodegeneratives. 

 
 

Dirigit a   
 

Professionals de la medicina i infermeria d’Atenció Primària. 
 
 
 

Temari   
 

BLOC 1. Parkinson i parkinsonismes/Huntington i corees/ ELA i EM (30h) 
 

•   Parkinsonismes: Definició clínica, fisiopatologia bàsica, etiologies principals no degeneratives 
 

(vascular, farmacològic, tòxic metabòlic, hidrocefàlia). 
 

•   Malaltia de Parkinson: Epidemiologia, genètica, neuropatologia, malaltia prodròmica, 

estadis clínics. 

•   Tractament simptomàtic de la malaltia inicial: símptomes motors i no motors. Fàrmacs a 
 

evitar. 
 

•   Complicacions motores del tractament crònic: fluctuacions i discinèsies. 
 

•   Tractament mèdic convencional de les discinèsies i fluctuacions motores. 
 

 



 

•   Teràpies complexes de les complicacions cròniques del tractament. 
 

•   Tractament dels símptomes no-motors en la malaltia de Parkinson avançada: 

deteriorament cognitiu, trastorns neuropsiquiàtrics i disautonomia. 

•   Tractaments no farmacològics: Rehabilitació física, estimulació cognitiva, logopèdia. 
 

•   Educació sanitària i cures. Paper de la infermera en el maneig de la malaltia de Parkinson. 
• Altres parkinsonismes degeneratius-atròfia multisistèmica, demència amb cossos de Lewy, 

paràlisi supranuclear progressiva, degeneració corticobasal. 

•   Corea de Huntington: Etiologia, clínica, diagnòstic, tractament i pronòstic. 
 

•   Altres corees. 
 

•   Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). 
 

•   Tractament farmacològic i de suport de l’ELA. Paper d’infermeria. 
 

•   Esclerosi múltiple: Aspectes clínics, criteris diagnòstics, formes clíniques i evolució. 
 

•   Maneig terapèutic de l’esclerosi múltiple.  
• Abordatge infermer de la persona amb Esclerosi Múltiple (EM) (*aquest tema és només per 

infermeria) 
 

 
 

BLOC 2. Demència (20h) 
 

• Introducció: Deteriorament cognitiu lleu i demència. 
Clínica, criteris diagnòstics i exploracions complementàries de les demències més 
prevalents. 

 

•   Malaltia d'Alzheimer (clínica, tests cognitius i exploracions complementàries). 
 

•   Demència per cossos de Lewy. 
 

•   Variant conductual de la demència frontotemporal i afàsies primàries. 
 

•   Demència vascular. 
 

•   Prionopaties. 
 

•   Demències en altres patologies neurològiques i demències secundàries. 
 

•   Tractament de les demències: 
Tractament farmacològic (tipus de tractaments, indicacions, efectes secundaris). 
Tractament no farmacològic (tipus de tractament, indicacions). 

 

•   Símptomes conductuals i psicològics associats a la demencia: 
 Cures específiques del pacient amb demència. 

 
 
 

BLOC 3. Generalitats en malalties neurodegeneratives (10h) 
 

•   Consell genètic en malalties neurodegeneratives. 
 

•   Atenció a la família i al cuidador. 
 

•   Aspectes legals. 
 

•   Aspectes i recursos sanitaris. 
 

•   Malaltia avançada i final de vida. 
 



 

Metodologia   
 
 
 

Els alumnes es distribuiran en aules virtuals. Comptarà amb la presència d'un tutor, 
que respondrà les qüestions plantejades pels alumnes. 

 
La metodologia didàctica del curs es fonamenta en l'estudi del material didàctic. 

 
El material d'estudi està elaborat per professionals de reconeguda experiència clínica i el curs es 
realitzarà mitjançant la plataforma virtual de CAMFiC, amb accés personalitzat per a cada 
alumne. 

 
L'aula virtual és l'espai on es desenvoluparà el curs. S’hi trobarà el material didàctic amb els 
continguts, la bibliografia, els enllaços recomanats, el fòrum del curs, l'agenda de treball, les 
activitats que cal realitzar i la guia d'estudi del curs. 

 

Autors/Tutors   
 

Metges de família, infermeres, neuròlegs, treballadores socials, etc. 
 
 

Durada   
 

60 hores. 
 

Inici: 11 de noviembre de 2019 
 

Finalització: 31 de desembre 2019 
 

Valoració   
 

El curs comptarà amb exercicis d'autoavaluació, que l'alumne ha de realitzar per comprovar el 
nivell d'assoliment dels objectius docents plantejats. 

 
Per a l'avaluació del curs es tindrà en consideració la lectura del material didàctic i la resolució 
d’un exercici final d’avaluació. 

 


