Com millorar la pràctica professional en la
resposta a la demanda d’ajuda a morir
Aula virtual
Dedicació estimada de 4 setmanes
10 de gener de 2022 a 9 de gener de 2023

Objectius
General
•

Oferir als professionals eines que facilitin l’acollida, abordatge i gestió del procés
de prestació d’ajuda a morir, entenent que com a col·lectius sanitaris tenen
l’obligació de respondre a un nou dret de la ciutadania.
Específics
•
•
•
•
•
•

Identificar el rol dels professionals en el marc de la llei i reforçar els
aspectes principals del procés de sol·licitud d’ajuda a morir.
Donar suport i una correcta atenció al pacient, a la família i l’entorn, tant en
l’eutanàsia com en la sedació pal·liativa.
Facilitar el procés deliberatiu en resposta a la demanda de prestació a morir
amb el coneixement i la gestió dels documents DVA i PDA.
Fer front a les dificultats o conflictes que poden donar-se en situacions
especials en els cuidadors i famílies que puguin posar en risc la salut i cura del
pacient en el final de la vida.
Identificar l’aplicabilitat de la deliberació ètica en la gestió de la demanda
d’ajuda a morir per acompanyar les persones en la seva decisió sense
vulnerar els seus drets.
Reconèixer i afrontar les emocions negatives que poden sorgir en
moments d’intensitat emocional i aplicar les eines que són útils per
l’autocura dels professionals.

Contingut i durada
Mòdul 1: Llei d’eutanàsia.
Mòdul 2. Bona praxi assistencial
Mòdul 3. Eines d’expressió voluntats
Mòdul 4. Eines de comunicació
Mòdul 5. Dimensió ètica i l’atenció a la demanda d’ajut a morir
Mòdul 6. Autocura i gestió de les pròpies emocions
Avaluació i diploma
Durada: 11 hores
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Metodologia
Curs online en plataforma de formació educativa, a l’Aula Virtual de la CAMFiC. S’alternarà
informació teòrica escrita amb resolució de casos pràctics i imatges. Cada mòdul inclou un
apartat teòric en format SCORM que inclou exercicis interactius intercalats per reforçar els
conceptes explicats, així com materials complementaris descarregables de consulta, fòrum
de debat i formulari de dubtes.

Equip docent
Coordinadora: Dra Esther Limón.
Autors:
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Tutores:
Esther Limón Ramírez
Cristina Lasmarías Martínez

Dirigit a
Metges i metgesses, infermers/res d’Atenció Primària.

Inscripcions
Mitjançant el botó “Inscriu-te” que trobeu en el
següent enllaç: http://w.camfic.cat/ajudaamorir

C/ Diputació 316, CP: 08009, Barcelona Tel: 93 301 17 77 Fax: 93 245 37 52

www.camfic.cat

C/ Diputació 316, CP: 08009, Barcelona Tel: 93 301 17 77 Fax: 93 245 37 52

www.camfic.cat

