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Activitats docents

Sessions realitzades

—  Com administrar-se 
correctament el tractament 
amb insulina.

—  Cuidar el cuidador.

—  Rebosteria i diabetis.

—  Com es pot combatre l'insomni 
amb teràpies naturals?

—  L'hàbit de dormir sense 
medicació. 

—  El restrenyiment en la gent 
gran.

Materials didàctics 
—  Tríptic “Guia per a l'ús 

d'inhaladors amb càmera”  
(els materials següents estan 
en procés de revisió).

—  Tríptic Guia per a l'ús 
d'inhaladors sense càmera.

—  Tríptic guia per a l'ús de 
colostomies.

Activitats de recerca

Participació en jornades i congressos
—  Presentació de comunicació 

en les Jornades “És possible el 
sobreenvelliment actiu? Teixint el 
futur” celebrades a Salt els dies 21 
i 22 d'octubre de 2016, amb el títol  
“Disseny de materials educatius 
per a persones grans amb el model  
Health Literacy ".

—  Presentació d'una comunicació 
oral al IV Congrés Internacional 
i X Nacional de l'Associació 
d'Infermeria Comunitària, 
celebrada a Burgos el 7 
d'octubre de 2016, amb el títol 
de “Recomanacions perquè el 
material de suport educatiu sigui 
eficaç amb els nostres pacients”.  

Projectes de recerca  

—  Durant el curs 2016-2017 s'ha 
realitzat el projecte de recerca: 
“Innovació metodològica. Millorant 
l'adquisició de la competència de 
lideratge en educació per a la salut 
en estudiants en Infermeria”.

Treballs de final de grau realitzats

—  Durant el curs 2016-2017 la 
professora Marian Cerezuela ha 
dirigit quatre TFG d'estudiants 
en Infermeria, que porten per 
títol: “Estudi descriptiu sobre una 
intervenció educativa en població 
adolescent d'estudiants de l'ESO”.

Treballs de final de màster

—  Treball final de màster d'Ana Yuste 
Font (infermera de la Unitat AIDIR): 
“Intervenció educativa a familiars 
i cuidadors informals d'ancians 
amb demència i desnutrició sobre 
el risc de broncoaspiració per 
disfàgia.
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Balanç de la Unitat 2016-2017

Origen de la demanda 
a la Unitat

Infermeria

Logopèdia

Medicina

I. transició alta

La Unitat en xifres    
2016-2017

Visites realitzades  504
Beneficiaris 141
Seguiments telefònics 144
Sessions impartides 7 
Materials didàctics creats 7
Tallers realitzats 2 

Marges d’edat 
dels pacients atesos

Edat (91-99) 

Edat (80-89) 

Edat (70-79) 

Edat (60-69)

Edat (50-59) 

Motius de consulta més 
prevalents

Maneig del pacient amb inhaladors 29
Maneig del pacient amb disfàgia 63
Maneig del pacient ostomitzat 4
Maneig del pacient diabètic 
insulinodependent 22
Atenció i cures en l'adherencia  
al tractament 3

Dades des de l’obertura el 2015

Nombre d’alumnes  
en pràctiques

(2014-2015) 

(2015-2016) 

(2016-2017) 

*escala de l’1 al 3

A. Entorn on fem el taller. 
B. Materials i recursos emprats. 
C. Interès sobre el tema. 
D. Claredat de la informació. 
E. Comprensió de la informació. 
F. Utilitat del taller.  
G. Tracte rebut. 
H. Considera que ha d’aprendre 
més sobre la tècnica?  
I. Les seves expectatives 
d’aprenentatge s'han complert? 
J. Recomanaria la Unitat?

Satisfacció dels usuaris de la Unitat AIDIR en el temps
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