Temari laborals D1 Auxiliar Sanitari ESTABILITZACIÓ
PART GENERAL I ESPECÍFICA: 7 Temes
Tema 1
El Sistema Català de Serveis Socials. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. El
Decret 14212010, d'11 d'octubre, pe1 qual s'aprova la Cartera de serveis socials. La Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència.
Tema 2
El Pla individual d'atenció interdisciplinària dirigida a cobrir les activitats de la vida diària i
fer-ne el seguiment. L'atenció centrada a la persona i la programació d'activitats per part de
l'equip interdisciplinari. Qualitat dels serveis prestats i satisfacció deis usuaris.
Tema 3
Les funcions de l'auxiliar en les intervencions d'atenció física a les persones residents.
Atenció a la higiene personal i manteniment de l'ordre i les condicions higienicosanitàries de
l'habitació de la persona resident.
Tema 4
Les funcions de l'auxiliar en l'atenció sociosanitària a les persones residents. Col·laboració
amb l'equip sanitari per a realitzar les actuacions de caire sanitari. Utilització d'ajudes
tècniques. Mobilitzacions, contencions i transferències. Prevenció d'accidents. Atenció a
malalts terminals. Acompanyament a la mort i al dol. Col·laboració i auxili en tasques
d’infermeria per a realitzar les actuacions de caire sanitari. Administració de medicació per
via oral, rectal o tòpica. Tècniques d'emmagatzematge, conservació i disposició de materials
clínics i productes sanitaris.
Tema 5
L'alimentació adreçada a la gent gran. Característiques de l'alimentació equilibrada i
saludable. La ingesta d'aliments segons les necessitats nutricionals i alimentàries de les
persones grans. Canvis fisiològics en el procés d'envelliment, dificultat de deglució i disfàgia.
Tipus de dietes habituals a les residencies de gent gran.
Tema 6
Els principals síndromes geriàtrics. Immobilitat. Inestabilitat i caigudes. Incontinència urinària
i fecal. Deteriorament cognitiu.
Tema 7
La documentació bàsica de treball. Principals protocols i registres (Acollida i adaptació,
incontinències, caigudes, contencions, lesions per pressió, higiene personal).

