
     
 

 
 

 Formació de formadors:  
Avaluació, seguiment i tractament del 
malalt postictus 
 
Objectiu 
 
Objectius generals: 
 

Capacitar als  participants per que puguin donar a conèixer als professionals d ’Atenció 
Primària l'adequat seguiment del malalt postictus en fase estable 

 
Objectius específics: 
 

 Millorar el control dels principals factors de risc de la malaltia cerebrovascular 
(prevenció secundària) 

 Facilitar el coneixement dels principals problemes post ictus i el seu tractament 
(prevenció terciària) 

 Donar a conèixer la funció i els objectius de la rehabilitació en la malaltia 
cerebrovascular i definir els adequats criteris de derivació dels pacient en fase crònica 

 Donar a conèixer escala PostStroke Checklist (PSC)  i la seva utilitat 

 Difondre el paper d'infermeria i de treball social en la malaltia cerebrovascular 
 

Contingut i Durada 

Curs de 4 hores 
 

Part A: Conceptes bàsics sobre l’abordatge del pacient amb malaltia cerebrovascular en fase 
crònica  (2 hores) 
 

 Introducció i justificació, epidemiologia de la malaltia cerebrovascular. Indicadors  del 
4art Audit . 

 Prevenció secundària:  factors de risc i objectius de control. Prevenció secundària de 
l’hemorràgia cerebral. 

 Principals problemes postictus: funcionalitat,mobilitat, dolor, comunicació, 
espasticitat, disfàgia, incontinencia, trastorns de l’ànim, deteriorament cognitiu, 
sexualitat, conducció de vehicles,  familiars i cuidadors. 

 Paper d´infermeria en el control del pacient post ictus en Atenció Primària. 
 Necessitats de rehabilitació a llarg termini:  criteris d'adequada derivació als serveis 

especialitzats. Utilitat de l’escala Poststroke Checklist 
 El treball social en el seguiment de malalts postictus. Retorn a casa, suport 

social,recursos, concepte de capital social. Prescripció social  
 

Part B: Casos clínics (2 hores)   

 

http://www.tscat.cat/


Metodologia 
 
Sessions teòrico-pràctiques amb un component important d’actualitzacions i  casos clínics  
Les 4 hores de formació de formadors es sintetitzaran en una sessió de 2 hores  als centres. 
Durant el curs  els alumnes rebran  material per consultar i per poder fer les sessions.  
 

Equip Docent 
 
Membres del Grup  

Cristina López Mompó, Ana Rodríguez Campello, Berta Catarineu Almansa, Agustín 

Torrequebrada Giménez, Esther Duarte Oller, Ignacio López Pavón 

Dirigit 
 

Als metges i metgesses  d’AP  de tot el territori català. Participants que desprès seran els 
formadors de les  repliques del curs als territoris . 

Places: 35 
 

Data, seu i horari 
 

 
Sessions 
12/06/2017 
Hora inicial: 15:30 h 

Hora final: 20:00 h 
 

Lloc de realització: Acadèmia de ciencies mèdiques de Girona 
Adreça de realització: 
c/Campcardós, 37-39 
17006 Girona 

 
 
                                                                                                                              Patrocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
* Podeu consultar l’estat  de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat 


