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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21621 - Infermeria en Situacions Complexes
Crèdits 2.8 presencials (70 hores) 9.2 no presencials (230 hores) 12 totals (300 hores).
Grup Grup 10, 2S, Menorca(Campus Extens Illes)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

14:00h 15:00h Dimarts 01/10/2013 14/02/2014 C-206
16:00h 17:00h Dimarts 17/02/2014 06/06/2014 C-206

María del Carmen Alorda

Terrasa
carme.alorda@uib.es 11:00h 12:00h Dimarts 17/02/2014 06/06/2014 C-206
Verónica Lluch Garvi No hi ha sessions definides

Catalina Perelló Campaner
c.perello@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Infermeria Obligatòria Tercer curs Grau

Contextualització

Aquesta matèria forma part de la Formació obligatòria i amb ella es tanca el mòdul d’intervenció infermera, el
qual va dirigit al maneig de les situacions complexes derivades tant dels processos aguts, crònics i terminals
que poden presentar les persones al llarg del seu cicle de vida, així com els dilemes ètics que d’ells sorgeixen.

La finalitat de l’assignatura es la d’aportar al currículum acadèmic, les bases fonamentals sobre el maneig
d’infermeria de les esmentades situacions clíniques que per la seva complexitat presenten més dificultats en
la cura de les persones afectades. Per tant i per assolir-ne l’objectiu s’han seleccionats els continguts que
permetin proporcionar als estudiants, les eines bàsiques per les quals aprenguin a valorar de forma específica
als pacients i família, i així determinar les prioritats de les seves cures, a les persones de totes les edats que
requereixin ser estabilitzades, reanimades i acompanyades en el procés de morir, tant a l’entorn hospitalari
com a l’ extrahospitalari.

Els conceptes i qüestions que s’introdueixen en aquesta matèria estan relacionats amb bona part del
contingut del mòdul de formació bàsica, especialment amb les assignatures de Farmacologia i Dietoteràpia,
Comunicació i Salut, Conducta, salut i qualitat de vida i la d’Ètica. A més a més aprofunditza en els
coneixements i habilitats sobre els temes relacionats amb l’atenció de les persones que al llarg del seu cicle
vital presenten situacions agudes i cròniques que s’han treballat a la resta de matèries del mòdul d’intervenció.

També es pretén introduir als estudiants en l’aprenentatge del rol professional interdisciplinari, fonamental
per manejar de forma adequada la complexitat de les diferents situacions que es trobarà durant la realització
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de les pràctiques clíniques com són les de risc vital immediat, les urgents, les que requereixen teràpia
intensiva i cures pal.liatives.

L’assignatura es distribueix en quatre grans blocs. El primer destinat a generalitats específiques de l'atenció
d'urgències i d'emergències. El segon bloc inclou l' atenció al pacient i família en situacions d'urgència.
El tercer bloc fa referència a l'atenció a la persona i família en siutació crítica. En el darrer i quart bloc
s’introdueixen els conceptes i principis de les cures pal·liatives així com les eines bàsiques per acompanyar
a la persona i a la seva família durant el procés de morir i dol.

Requisits

Essencials
Els requisit essencials per cursar l'assignatura són els que consten en el reglament acadèmica de la UIB:

Recomanables
És recomanable que l'estudiant hagi cursat la totalitat de crèdits del mòdul d'intervenció degut a que els
continguts d'Infermeria en situacions complexes aprofunditzen en bona part dels impartits en el segon curs
i primer trimestre de tercer, especialment en les assignatures d'Infermeria en la infància i adolescència i les
de la persona adulta.

També és co-requisit per cursar l'assignatura de Pràctiques Clíniques III.

Competències

Específiques
1. Capacitat per a proporcionar cures d’infermeria individualitzades que abarquin totes les dimensions de

la persona i família( biològica, psicosocial, espiritual i cultural), sense fer judicis de valor, assegurant el
respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el secret professional (CE4).

2. Capacitat per educar, guiar, facilitar i donar suport als pacients, cuidadors i famílies per fomentar
el seu benestar ,confort, seguretat i independència i promoure el dret a la participació, informació,
responsabilitat i presa de decisions de les persones ateses, en el seu procés de salut-malaltia i de morir
(CE5).

3. Capacitat per comunicar-se de manera eficaç amb els usuaris, familiars, grups socials i membres de
l’equip (CE7).

Genèriques
1. Capacitat d’adaptació a noves situacions (CG13).
2. Capacitat per identificar problemes i prendre decisions basades en els resultats de la investigació per a

resoldre’s de forma autònoma (CG2).
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3. Capacitat per raonar de forma crítica (CG10), gestionar la informació (CG6) i organitzar i planificar les
intervencions (CG2).

Continguts

Continguts temàtics
BLOC I.. Principis bàsics en l'atenció d'infermeria d'urgències

Tema 1. Assistència prehospitalària i hospitalària d'urgències
Conceptes d’urgència i emergència . Decàleg d’assistència prehospitalària. Transport sanitari.

Estàndards de qualitat assistencial en l'atenció d'infermeria d'urgències

Aspectes ètics i legals en l'atenció d'urgències.

Tema 2. Valoració de la persona en situació d'urgències
Etapes de la recepció, acollida i classificació dels pacients( RAC)

Valoració inicial del pacient ( adult i pediàtric-nounat)

Valoració secundària del pacient (adult i pediàtric-nounat)

* Atenció a la família

Tema 3. Seguretat del pacient en unitats d'alt risc
Incidents i esdeveniments adversos en el pacient

Prevenció de la iatrogènia

BLOC II.. Atenció al pacient i família en situacions de risc vital i urgències
Tema 4. Situacions de risc vital

Pèrdua del nivell de consciència

Obstrucció de la via aèria

Shock: Fisiopatologia. Etiologia i Tipus

Aturada cardiorespiratòria: Suport Vital Bàsic (adult i pediàtric). Suport vital avançat (adult
i pediàtric)

Tema 5. Situacions d'urgències
Politraumatismes.

Intoxicacions.

Urgències ambientals

Gran cremats.

Urgències obstètriques

Farmacoteràpia d’urgències

BLOC III. Atenció a la persona i família en situació crítica
Tema 6. Valoració del pacient crític i familia

Necessitats i atenció al pacient crític i als seus familiars

Nounat en situació crítica
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Estàndards de qualitat assistencial en l'atenció d'infermeria al malalt crític

Factors d'estrés a les unitats de crítics. Síndrome confusional agut

Monitorització del pacient crític: Monitorització hemodinàmica invasiva. Accesos vasculars.
Monitorització electrocardiogràfica.

Tema 7. Suport tecnològic i farmacològic en l'atenció crítica
Ventilació mecànica invasiva (VMI).Conceptes fonamentals. Atenció al pacient amb VMI.

Baló de contrapulsació

Hemofiltració

Fàrmacs en el pacient crític

Tema 8. Situacions crítiques
Trastorns volumètrics: Excés i volum de líquids.

Atenció al pacient en lesions encefàliques i coma

Cirurgia cardíaca. Atenció pre i postoperatòria.

Coagulació Intravascular Diseminada. Sepsis. Resposta inflamatòris Sistèmica

Disfunció i fracàs multiorgànic

Tema 9. Donació i transplantament d'òrgans
Concepte de mort encefàlica

Cures del donant i atenció al seus familiars

Cures a la persona trasplantada

BLOC IV. Cures Pal·liatives
Tema 10. El procés de morir

Conceptes de malaltia terminal i cures pal·liatives. Principis de l’atenció pal•liativa.

Necessitats de la persona i família en situació terminal.

Dilemes ètics en la pràctica assistencial

Tema 11. Eines terapèutiques en l'atenció pal·liativa
Control de símptomes.Urgències en Cures Pal·liatives.

Comunicació amb el pacient i família. Comunicació en males notícies.

Cures de confort

Tema 12. L'acompanyament dels darrers dies
L’agonia i la mort

Dol en la família.

Metodologia docent



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2013-14
Assignatura 21621 - Infermeria en Situacions

Complexes
Grup Grup 10, 2S, Menorca
Guia docent B
Idioma Català

5 / 9

Data de publicació: 23/07/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Llicó magistral Grup gran (G) Mitjançant el mètode expositiu, el/la professor/a establirà els fonaments
teòrics, així com el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que
l’estudiant haurà d’utilitzar per preparar de forma autònoma els continguts.

Seminaris i tallers Resolució de
casos clínics. Cine
fòrum.Debat

Grup mitjà 2 (X) Aquestes sessions seran orientades i supervisades pel professorat amb
participació compartida (professorat i estudiants). Amb elles es pretén que
els i les estudiants aprenguin a resoldre problemes i a prendre decisions
responsables i coherents aplicant aplicant un procés del.liberatiu.

Consistiran en 4 sessions monogràfiques sobre : - Cas clínic al pacient
adult en situació crítica - Cas clínic del nounat crític - Atenció en el procés
de morir - Dilemes ètics en la pràctica assistencial. De forma prèvia a la
realització de cada seminari, es facilitarà als estudiants el material didàctic
que ha de treballar-ne a l’aula en grup.

Per les sessions de casos clínics, es presentaran els casos clínics
documentats per què els estudiants ho resolguin en grups de 4 o 5,
responent a les preguntes formulades. A més a més han de presentar
un entregable sobre una part del cas que hauran de resoldre en grup. A
les sessions de cine fòrum i debat (procés de morir i dilemes ètics) es
visualitzaran documents audiovisuals i es plantejeran qüestions que els
estudiants hauran de resoldre, analitzant i debatent en grups de 4 o 5.
L’assistència als seminaris es aconsellable per assolir de forma òptima els
coneixements necessaris per la realització de les activitats.

Avaluació Prova parcial 1
(eliminatòria)

Grup gran (G) Prova escrita amb qüestions teòriques i plantejaments dels continguts dels
mòduls 1 i 2 de la matèria.

Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els
continguts de la matèria. Tindrà una durada de 1 hora i mitja i constarà de
preguntes tipus test i curtes orientades a la resolució de situacions clíniques

Avaluació Prova parcial 2
(eliminatòria)

Grup gran (G) Prova escrita amb qüestions teòriques i plantejaments dels continguts dels
mòduls 3 i 4 de la matèria.

Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els
continguts de la matèria. Tindrà una durada de 1 hora i mitja i constarà de
preguntes tipus test i curtes orientades a la resolució de situacions clíniques

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Entrega resolució
casos clínics i de
comentari reflexiu sobre
audiovisuals en Cures
Pal.liatives

Aquesta modalitat és exclusiva pels estudiants dels programes de mobilitat. L'estudiant
haurà d'entregar la resolució dels casos clínics que es treballaran en els dos primers
seminaris sobre el pacient crític (adult i nin).

També haurà d'entregar un comentari reflexiu (4-5 fulls) sobre el material audiovisual
relacionat amb l'atenció al pacient terminal que li facilitarà el professor

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les unitats
temàtiques

L’alumne aprofundirà en la matèria de cada unitat mitjançant la bibliografia, articles i
material indicat a classe i penjat a la plataforma Moodle
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Modalitat Nom Descripció
S’hi inclou, a més a més, l’estudi personal per la preparació d’exàmens i les lectures
complementàries

Estudi i treball
autònom en grup

Preparació dels seminaris Preparació de les resolucions dels casos clínics La finalitat d'aquesta activitat es que
els estudiants entrenin les competències d'análisi, priorització i planificació de les
intervencions infermeres i de les activitats de col.laboració.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 70 2.8 23.33
Classes teòriques Llicó magistral 55 2.2 18.33
Seminaris i tallers Resolució de casos clínics. Cine

fòrum.Debat
12 0.48 4

Avaluació Prova parcial 1 (eliminatòria) 1.5 0.06 0.5
Avaluació Prova parcial 2 (eliminatòria) 1.5 0.06 0.5

Activitats de treball no presencial 230 9.2 76.67
Estudi i treball autònom individual Entrega resolució casos clínics i de

comentari reflexiu sobre audiovisuals
en Cures Pal.liatives

35 1.4 11.67

Estudi i treball autònom individual Preparació de les unitats temàtiques 155 6.2 51.67
Estudi i treball autònom en grup Preparació dels seminaris 40 1.6 13.33

Total 300 12 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l’assignatura seran valorades mitjançant l’aplicació d’una sèrie de
procediments d’avaluació. L'estudiant obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat
avaluativa, la qual serà ponderada segons el seu pes, a fi d’obtenir la qualificació global de l’assignatura. Per
superar l'assignatura l'estudiant haurà de d'obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 a cada una de les dues proves
parcials per eliminar el contingut i perquè pugui sumar-se a la resta d'activitats avaluatives (seminaris). En el
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cas dels seminaris l'avaluació solament es farà si l'estudiant ha assistit als mateixos i la nota mitja global sigui
de 5 sobre 10. L'estudiant haurà d'aprovar almanco 1 prova parcial eliminatòria per que pugui presentar-
se a l'examen de avaluació en període extraordinari (Setembre). Es a dir, cap alumne podrà recuperar el
dos parcials en el període extraordinari de setembre. En aquest període solament hi haurà la possibilitat
de recuperar un dels parcials. A la taula del present apartat es descriu per a cada procediment el tipus de
recuperació, els criteris d’avaluació i el seu pes en la qualificació de l’assignatura.

Resolució de casos clínics. Cine fòrum.Debat

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (No recuperable)
Descripció Aquestes sessions seran orientades i supervisades pel professorat amb participació compartida (professorat i

estudiants). Amb elles es pretén que els i les estudiants aprenguin a resoldre problemes i a prendre decisions
responsables i coherents aplicant aplicant un procés del.liberatiu. Consistiran en 4 sessions monogràfiques
sobre : - Cas clínic al pacient adult en situació crítica - Cas clínic del nounat crític - Atenció en el procés
de morir - Dilemes ètics en la pràctica assistencial. De forma prèvia a la realització de cada seminari, es
facilitarà als estudiants el material didàctic que ha de treballar-ne a l’aula en grup. Per les sessions de casos
clínics, es presentaran els casos clínics documentats per què els estudiants ho resolguin en grups de 4 o
5, responent a les preguntes formulades. A més a més han de presentar un entregable sobre una part del
cas que hauran de resoldre en grup. A les sessions de cine fòrum i debat (procés de morir i dilemes ètics)
es visualitzaran documents audiovisuals i es plantejeran qüestions que els estudiants hauran de resoldre,
analitzant i debatent en grups de 4 o 5. L’assistència als seminaris es aconsellable per assolir de forma
òptima els coneixements necessaris per la realització de les activitats.

Criteris d'avaluació Es realitzaran 4 seminaris que puntuaran un 40% del global de la matèria. Pel que fa els seminaris
corresponents als casos clínics, la seva puntuació serà de un 15 % del global de la matèria per a cada un d'ells.
Els seminaris dirigits al procés de morir i dilemes ètics puntuarà cada un d'ells un 5% del global de la matèria.

Els criteris d’avaluació dels casos clínics seran els següents:

Anàlisi de les dades - Identificació dels diagnòstics d'infermeria i problemes de col.laboració. Planificació i
argumentació de les activitats pertinents.

Cine fòrum. Debat: Participació activa en els debats - Fonamentació i reflexió sobre les decisions preses -
Equilibri en la participació de tots els membres del grup.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Prova parcial 1 (eliminatòria)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Prova escrita amb qüestions teòriques i plantejaments dels continguts dels mòduls 1 i 2 de la matèria.

Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els continguts de la matèria. Tindrà
una durada de 1 hora i mitja i constarà de preguntes tipus test i curtes orientades a la resolució de situacions
clíniques

Criteris d'avaluació Prova escrita corresponent als continguts dels blocs temàtics I i II. La prova consistirà en preguntes tipus test i
curtes. Correspon a un 30% del pes de l’assignatura. Els criteris d’avaluació seran l’adequació de les respostes
a les qüestions plantejades segons els continguts teòrics. En el cas de les preguntes de resposta breu els criteris
seran: - Capacitat de síntesi i de relació de continguts - Claredat i exactitud de les respostes Per obtenir el
percentatge d’avaluació corresponent (30%), l’estudiant ha d’obtenir una qualificació igual o superior a 5
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sobre 10. En cas de no obtenir aquesta qualificació, o no haver-se presentat es podrà tornar a avaluar durant
el període d’avaluació extraordinàri de setembre sempre i quan tengui aprovada la prova parcial 2.

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari B

Prova parcial 2 (eliminatòria)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Prova escrita amb qüestions teòriques i plantejaments dels continguts dels mòduls 3 i 4 de la matèria.

Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els continguts de la matèria. Tindrà
una durada de 1 hora i mitja i constarà de preguntes tipus test i curtes orientades a la resolució de situacions
clíniques

Criteris d'avaluació Prova escrita corresponent als continguts dels blocs temàtics III i IV. La prova consistirà en preguntes tipus
test i curtes. Correspon a un 30% del pes de l’assignatura. Els criteris d’avaluació seran l’adequació de les
respostes a les qüestions plantejades segons els continguts teòrics. En el cas de les preguntes de resposta
breu els criteris seran: - Capacitat de síntesi i de relació de continguts - Claredat i exactitud de les respostes
Per obtenir el percentatge d’avaluació corresponent (30%), l’estudiant ha d’obtenir una qualificació igual o
superior a 5 sobre 10. En cas de no obtenir aquesta qualificació, es podrà tornar a avaluar durant el període
d’avaluació extraordinari de setembre, sempre i quan tengui aprovada la prova parcial 1.

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari B

Entrega resolució casos clínics i de comentari reflexiu sobre audiovisuals en Cures Pal.liatives

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Aquesta modalitat és exclusiva pels estudiants dels programes de mobilitat. L'estudiant haurà d'entregar la

resolució dels casos clínics que es treballaran en els dos primers seminaris sobre el pacient crític (adult i
nin). També haurà d'entregar un comentari reflexiu (4-5 fulls) sobre el material audiovisual relacionat amb
l'atenció al pacient terminal que li facilitarà el professor

Criteris d'avaluació L' estudiant en programa de mobilitat podrà fer entrega mitjançant la xarxa, de la resolució dels casos clínics
documentats i d'un treball reflexiu sobre documents audiovisuals relacionats en l'atenció al pacient terminal
i família.

Els criteris d'avaluació del casos clínics seran els següents:

Resolució de casos: - Presentació - Anàlisi de les dades - Emissió de juici clínic - Entrega dels casos
documentats amb les respostes apropiades.

Comentari reflexiu:

Introducció

Identificació i jerarquització dels elements claus

Formulació de preguntes

Explicació sobre el propi raonament

Descripció de possibles implicacions ètiques
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Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- ENA SHEEHY. Manual de Urgencia de Enfermería. 6a ed. Madrid: Elsevier; 2006. - SALVADORES P.
Enfermería en Cuidados Críticos. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2011 -
Lockey A (coord.). Soporte Vital Avanzado. Manual del alumno (Spanish translation). Guías del ERC.
European Resuscitation Council, 2011.
- MARTÍNEZ B, MONLEÓN M, CARRETERO Y, GARCÍA BAQUERO MT. Enfermería en cuidados
paliativos y al final de la vida. Barcelona: Elsevier, 2012. MARKENSON DS. Enfermería pediátrica
prehospitalaria. Madrid: Elsevier, 2007. - NASCIMIENTO C, PANTOJA MJ. Enfermería en la unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales. Madrid: Panamericana; 2008

Bibliografia complementària

- CARPENITO L. Planes de cuidados y documentación clínica en enfermería. Madrid: Mcgraw-Hill
Interamericana;2005. - ARRANZ P, BARBERO JJ, BARRETO P, BAYÉS R. Intervención emocional en
cuidados paliativos. Barcelona: Ariel Ciencias Médicas, 2003. - BUCKMAN, R. Com donar les males
notícies. Universitat de Vic: Eumo Editorial, 1998. - FERNÁNDEZ D, APARICIO J, PÉREZ JL, SERRANO
A. Manual de enfermería en emergencia prehospitalaria y rescate. 2 ed. Madrid: Arán Ediciones, S.L. 2008.
VARIOS AUTORES. Medicina Paliativa. Barcelona: Elsevier España, S.L.; 2010 - SOLIS M. Enfermería
en Transplantes. Madrid: Difusión Avances de Enfermería; 2005 - SAUNDERS C. "Velad conmigo",
inspiración para una vida en Cuidados Paliativos. 1ªEdición en castellano de " Watch with me: inspiration for
a life in hospice care". Madrid: SECPAL i Fundació La Caixa; 2011 -GETINO M. La espera. Construcción
social de la muerte en el mundo de los cuidados paliativos. Barcelona: Laertes S.A.; 2012

Altres recursos

- Revista Enfermería Clínica. Editada per Ediciones Doyma, SA. ISSN: 1130-8621. - Revista Enfermería
Intensiva. Editada per Editorial Garsi, SA. ISSN: 1130-2399. - Revista Nursing. Editada por Elsevier España,
S.L. ISSNN: 0212-5382. htpp://www.elsevier.es/nursing. Revista de la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos. Medicina Paliativa. Madrid: Ediciones Arán, SA. http://www.secpal.com http://www.aibarra.org.
Enfermería en cuidados críticos pediátricos y neonatales. http://www.semicyuc.org/temas/formacion/guias-
de-practica-clinica/guias-de-rcp
- Revista Metas de Enfermería. Editada per DAE (Difusión Avances de Enfermería). ISSN:1138-7262.


