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La formació de postgrau
en línia per als professionals

Especialització

Infermeria Neurològica
Treballar com a personal d’infermeria requereix una constant actualització de coneixements per garantir unes cures de qualitat, i cada
vegada més el personal d’infermeria necessita que aquests coneixements siguin específics d’una àrea concreta de la medicina. Les
malalties neurològiques són molt prevalents i cada vegada es requereix més personal d’infermeria que, juntament amb el neuròleg,
atengui els pacients afectats per aquestes malalties, que solen implicar un seguiment continu i, sovint, pròxim.
En aquesta activitat assistencial, la irrupció de nous tractaments neurològics amb vies d’administració diferents de l’oral (subcutànies,
endovenoses, infusions contínues) ha suposat un gir radical en el món de la neurologia, un àmbit en el qual el personal d’infermeria
s’ha fet imprescindible. Per això, aquest programa d’especialització d’Infermeria Neurològica omple un buit formatiu important en
les tasques de personal d’infermeria.

Objectius i competències
Els objectius de l’especialització d’Infermeria Neurològica són
els següents:

•
•
•
•
•
•

Ampliar coneixements, tant teòrics com pràctics, pel que
fa al paper de la infermeria en l’àrea de la neurologia.
Aprofundir en diferents patologies neurològiques, com la
malaltia de Parkinson, l’esclerosi múltiple, la demència o
l’ictus.
Conèixer les característiques de les patologies més
freqüents, les intervencions terapèutiques i les cures de la
infermeria.
Desenvolupar plans de cures específiques en neurologia.
Desenvolupar actituds de relació terapèutica amb
pacients, familiars i professionals.
Conèixer les indicacions i els mecanismes d’acció
de les diferents teràpies utilitzades en les malalties
neurològiques.

Les competències són les següents:

•
•
•
•
•
•
•

Posseir coneixements bàsics de neurologia.
Analitzar i sintetitzar casos clínics neurològics.
Tenir els coneixements científics adequats que permetin
el desenvolupament professional en el camp de la
infermeria neurològica.
Conèixer els diferents fàrmacs utilitzats en cadascuna de
les malalties neurològiques.
Interpretar la diversitat social i cultural i el paper que
exerceix l’alimentació en les malalties neurològiques.
Elaborar un pla dietètic per als pacients amb malalties
neurodegeneratives segons les seves necessitats
individuals.
Adquirir la formació científica bàsica aplicada a la
nutrició humana i la dietètica en les seves diferents

•
•

manifestacions per ser capaços de formular hipòtesis i
recollir i interpretar informació per resoldre problemes,
seguint el mètode científic i comprenent la importància
de les limitacions del pensament científic en matèria
sanitària i nutricional.
Elaborar adequadament, des de la infermeria, un pla de
cures neurològiques.
Posar en pràctica principis de salut i seguretat, inclosos
la mobilització i el tractament del pacient, el control
d’infeccions, els primers auxilis bàsics i els procediments
d’emergència.

A qui s’adreça
Aquest programa està dirigit principalment a:

•
•

Professionals de l’àmbit de la salut, com metges, personal
d’infermeria, logopedes, fisioterapeutes, etc., i de la
gestió de la salut pública.
Titulats de graus relacionats amb les ciències biològiques.

Sortides professionals
Un cop superada l’especialització, l’estudiant tindrà
coneixements especialitzats en infermeria neurològica per
dur a terme:

•
•

Processos assistencials (medicina, infermeria).
Recerca en l’àmbit de la biologia i la sociologia.

Especialització

Direcció acadèmica
Antonia Campolongo Perillo
Infermera especialista en trastorns del moviment al Servei
de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Presidenta i coordinadora nacional del Grup Espanyol
d’Infermeria de Trastorns del Moviment (GETM SEDENE) de
la Societat Espanyola d’Infermeria Neurològica (SEDENE) del
2015 al 2019. Coordinadora d’un equip format per neuròlegs,
personal d’infermeria, neuropsicòlegs, dietistes i tècnics
de radiodiagnòstic per assegurar la qualitat dels diferents
assaigs clínics que es desenvolupen a la Unitat de Trastorns
del Moviment del Servei de Neurologia de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.

Professorat
Dra. Berta Pascual Sedano
Especialista en Neurologia, doctora en Medicina i metgessa
adjunta de la Unitat de Trastorns del Moviment de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau. El seu treball assistencial està
dirigit fonamentalment a la gestió de tractaments avançats
en pacients amb malaltia de Parkinson, i compta amb una
àmplia experiència en docència i desenvolupament de
projectes d’investigació.

Professorat col·laborador
Elena León, Mireia Montserrat Roses, Dr. Ignacio Aracil
Bolaños, Dra. Marina Guasch Jiménez, Cristina Izquierdo,
David Iglesias Villanueva i Rosalía Horno Ocaña.

Programa acadèmic

Crèdits ECTS

Aquesta especialització de 12 crèdits està formada
per tres assignatures:
Fonaments bàsics de neurologia

5

El paper de la infermeria en la neurologia:
demències, Parkinson, ictus
i esclerosi múltiple

5

La nutrició en les malalties neurològiques

2
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