
L’ICO és un centre de referència en càncer amb experts de renom nacional i 

internacional. Això, juntament amb la seva important aposta per la formació, fan que 

sigui un centre docent pioner i de prestigi en l’àmbit oncohematològic. 

L’oferta formativa està distribuïda en diferents àrees de coneixement per respondre als 

interessos i les necessitats dels professionals i es desenvolupa sota diferents modalitats 

de formació i durada: des de tallers pràctics fins a màsters universitaris adaptats al nou 

espai europeu d’educació superior (EEES).  

Entitats col·laboradores: Per més informació: 

docencia@iconcologia.net 

http://ico.gencat.cat       

93 260 77 92 

Escull la teva formació 
Tota l’oferta formativa es pot 

dissenyar i impartir a mida per a 

organitzacions i institucions  

A la Unitat de Docència s’ofereix un programa d’estades formatives als centres ICO.  

Planificades, dirigides i supervisades per les diferents unitats i serveis, per tal que 

puguin respondre a les necessitats formatives dels diferents professionals que vénen a 

la nostra institució a formar-se.  

ITINERARIS FORMATIUS 
Docència 

Oncologia  

Interdisciplinària 

Infermeria 

Oncològica Cures  

pal·liatives 



Màster universitari en  

competències mèdiques 

avançades. Especialista en 

oncologia interdisciplinària. 

1500 h (60 ECTS* UB)  

 

Màster en infermeria  

oncològica.  

1500 h (60 ECTS* UB IL3) 

 

Postgrau en cures al pacient 

oncològic.  

750 h (30 ECTS* UB IL3) 

 

Atenció infermera al pacient 

oncològic.   

24 h (x crèdits CCFCPS**)  

 

Cures d’infermeria per a 

pacients oncològics i 

hematològics. On line 

50 h (7,1 crèdits CCFCPS**) 

 

Taller teòric pràctic de maneig 

de catèters i infusors (PICC/PAC) 

4 h (certificat d’assistència) 

Jornada d’infermera  

d'actualització sobre càncer  

4-6 h (crèdits CCFCPS**)  

 

Màster universitari en atenció i 

cures pal·liatives. 

1500 h (60 ECTS* UVic-UB) 

 

Assignatures obertes màster: 

• Principis de les cures 

pal·liatives. 20 h 

• Abordatge dels símptomes 

prevalents al final de la vida. 

20 h 

• Atenció psicosocial al final de 

la vida. 40 h 

• Treball en equip. 20 h 

• Ètica de l'atenció al final de la 

vida. 20 h 

• Instruments de suport al 

professional de cures 

pal·liatives. 20 h 

• Processos de pèrdua i dol. 20 h 

• Malalties avançades al final de 

la vida. 20 h 

• Abordatge avançat al pacient 

amb dolor. 40 h 

• Situacions complexes en cures 

pal·liatives. 40 h 

 

Postgrau en atenció infermera en 

cures pal·liatives.  

750 h (30 ECTS* UB IL3) 

 

Curs bàsic de cures pal·liatives. 

24 h (crèdits CCFCPS**)  

 

Principis i pràctica de les cures 

pal·liatives. On line 

60 h (10 crèdits CCFCPS**)  

ITINERARIS FORMATIUS 
Docència 

Oncologia  

Interdisciplinària 

Infermeria 

Oncològica 

Cures  

pal·liatives 

*Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitaries. 

**Sistema de crèdits europeu segons el qual 1 crèdit ECTS equival a 25 

hores de treball de l'alumne. 

Preinscripció 
Emplenar i enviar el formulari de 

preinscripció a la pàgina web: 

http://ico.gencat.cat 

http://ico.gencat.cat/


Infermeria Oncològica 

ATENCIÓ INFERMERA AL PACIENT ONCOLÒGIC   

El càncer és una de les malalties més prevalents de la nostra societat. Multifactorial, 

plurisimptomàtic i complex, el càncer afecta totes les dimensions de l'individu i la seva família.  

És per això que, en la intervenció infermera, es fa indispensable disposar d'un alt nivell de 

coneixements que permetin proporcionar cures individualitzades a cada pacient en cadascuna 

de les seves facetes: física, psicoemocional i social 

Objectius 

• Conèixer les principals malalties oncohematològiques. 

• Identificar els diferents tractaments oncològics.  

• Realitzar les cures infermeres al pacient amb malaltia oncohematològica.  

 

Metodologia 

Presencial: Exposicions teòriques i discussió de casos clínics (4 dies). 

Virtual:  Amb el suport de resolució de casos pràctics (2 mesos). 

Estada formativa: Possibilitat d’estada formativa en qualsevol centre ICO (1 setmana). 

 

Programa 

Durada 

Edicions: 

27 i 29 de març i 3 i 5 d’abril 2017 

16, 18, 23 i 25 d’octubre 2017 

 

Tardes:  

15:30h a 19:30h. 

 

 *Màxim 15 places per la 

realització del curs.  

 

Diplomat/des  

Infermeria 

. 

Presencial: 125 € 

Presencial + 

Virtual: 390 € 

Presencial + 

Virtual + Estada: 

450 € 

 

 

Professionals de l’ICO i 

altres equips de 

referència 

 

 

I. Aspectes 

introductoris 

II. Cures dels 

problemes de salut en 

càncer 

III. Estada formativa 

centre ICO 

• Formació presencial 

• 15 hores durada 

• Aules ICO Docència 

• Formació virtual 

• 50 hores durada 

• e-oncología 

• Estada formativa 

• 25 hores durada 

• Centres ICO 



Infermeria Oncològica 

Taller teoricopràctic sobre maneig de catèters i infusors  

Catèter Central d’Inserció Perifèrica (PICC) 

Port-A-Cath (PAC) 

Programa formatiu adreçat al personal infermer que intervé en el procés d'atenció del pacient 

amb càncer i que està interessat en millorar els coneixements i les habilitats relacionades amb el 

maneig dels catèters més freqüents en oncologia. 

Objectius 

• Conèixer els diferents procediments dels catèters PICC-PAC, des de la indicació, inserció, 

ús i manteniment  d’aquests dispositius.  

• Identificar les diferents modalitats d'administració contínua de medicació. 

• Adquirir coneixements i habilitats en el maneig dels catèters PICC-PAC i de dispositius 

d’infusió contínua de fàrmacs. 

 

Metodologia 

El taller té un format teoricopràctic de 4 hores de duració. 

 

Programa 

• Procediments i maneig del Catèter Central d’Inserció Perifèrica (PICC). 

• Procediments i maneig  del catèter venós central Port-A-Cath (PAC). 

• Teràpia subcutània, intravenosa i espinal: infusors, fàrmacs, càlcul de dosis, preparació i 

administració. 

• Casos pràctics, demostracions amb materials d’us habitual. 

 

Durada 

13 de febrer 2017 

Tarda de 15:30 a 19:30 h 

 

*Màxim de 15 places per la 

realització del curs.  

 

Professionals  

d’ infermeria. 

. 

30 € 

 

 

Professionals de l’ICO i 

altres equips de referència 

 

 

Lloc de realització: Aula Cancer Center. Unitat de Formació  i Docència de l’ICO. 



Cures pal·liatives 

CURS BÀSIC DE CURES PAL·LIATIVES 

Els professionals sanitaris en tots els àmbits d'atenció es troben amb pacients en situació de 

malaltia crònica, avançada i/o al final de la vida. Les cures pal·liatives  promouen una atenció 

centrada en la persona i el seu entorn com a eix de la terapèutica. En aquest curs s'aborden els 

principis generals d'aquesta intervenció multidisciplinària. 

Objectius 

• Realitzar una atenció centrada en les necessitats de la persona i el seu entorn en situació 

de malaltia avançada i/o al final de la vida. 

• Contactar amb la metodologia i les eines bàsiques de treball en l'àmbit pal·liatiu. 

• Identificar factors d'impacte emocional i dol. 

• Identificar les eines més útils del procés d'informació i comunicació de males notícies. 

 

Metodologia 

Exposicions teòriques. Sessions participatives. Presentació de situacions tipus a través de 

casos clínics. 

 

Programa 

• Necessitats dels pacients al final de la vida. Definició de conceptes. Criteris de definició de 

la situació de malaltia terminal. Patrons evolutius. Atenció basada en necessitats. 

• Atenció al pacient simptomàtic. Sistemes d'avaluació en cures pal·liatives. El dolor com a 

símptoma paradigmàtic. Símptomes neuropsicològics. Casos clínics. 

• Atenció a les emocions. Com donar males notícies. Procés d'informació i comunicació. 

Malalties cròniques i de fi de la vida. 

• Intervenció sociofamiliar. Claudicació familiar. Pacte de silenci. Dol i impacte emocional en 

el malalt, la família i l’equip. 

• Situació d'últims dies. 

• Treball en equip. Organització i recursos. Aspectes ètics de l'atenció al final de la vida: 

eutanàsia, voluntats anticipades i dilemes en la presa de decisions. Reflexions finals. 

Aplicació a la pràctica assistencial. 

 

Durada 

Edicions al maig i novembre 2017   

Tardes: de 15.30 a 19.30 h 

Maig:  8, 10, 15, 17, 22 i 24 

Novembre:  6, 8, 13, 15, 20 i 22  

*Màxim 15 places per la 

realització del curs.  

 

Metges, 

infermers/es, 

auxiliars, 

treballadors/es 

socials i 

psicòlegs. 

180 € 

 

 

Professionals de l’ICO i 

altres equips de referència 

 

 

Lloc de realització: Aules de la Unitat de Formació i Docència  de l’ICO. 


