
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Serveis socioculturals i a la comunitat

Atenció higiènica
CFGM.APD.M03/0.21

Atenció higiènica





Aquesta col·lecció ha estat dissenyada i coordinada des de l’Institut Obert de Catalunya.

Redacció de continguts: Vicent Bañuls Talamantes

Primera edició: febrer 2021
© Departament d’Educació

Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca




Atenció higiènica 5 Atenció higiènica

Introducció

En el mòdul Atenció higiènica del cicle formatiu Atenció a persones en situació
de dependència es treballen els coneixements bàsics i les eines, estratègies i
tècniques per a un desenvolupament correcte de la tasca professional dels tècnics
en atenció higiènica a persones en situació de dependència. En aquest mòdul es
pretén fomentar l’aprenentatge de coneixements relacionats amb les intervencions
higièniques bàsiques per satisfer les necessitats de manteniment de les condicions
higièniques de les persones amb dependència. També és fonamental conèixer els
diferents protocols d’actuació segons les necessitats de cada usuari i saber registrar
les dades i les incidències.

Cal tenir en compte que el tècnic en atenció a persones en situació de dependència
intervé amb els col·lectius de gent gran, persones amb disminució física, psíquica
i/o sensorial, persones amb malalties, atenent les seves necessitats des de l’àmbit
sanitari i assistencial tant en l’àmbit domiciliari com en institucions.

Aquest material respon als continguts del currículum LOE d’aquest cicle i està
estructurat d’acord amb les unitats següents:

La unitat 1, “Higiene personal”, es divideix en dos apartats. El primer apartat es
titula “La pell: malalties i lesions” i tracta continguts relacionats amb l’anatomia,
la fisiologia i les principals lesions de la pell, així com les ferides i les úlceres
per pressió. El segon apartat, “La higiene de les persones en situació de
dependència”, aprofundeix en les necessitats d’higiene de la persona usuària en
diferents situacions: la higiene bàsica, la higiene en situacions d’incontinència, la
cura dels productes ortoprotètics, la cura del sondatge vesical i de l’ostomia i les
cures postmortem.

La unitat 2, “Higiene de l’entorn”, està dividida en quatre apartats. En el primer
apartat, “Prevenció d’infeccions”, s’expliquen les mesures i els procediments que
el tècnic en atenció a les persones en situació de dependència ha de seguir per
minimitzar el risc d’infeccions. El segon apartat, “Neteja, desinfecció, esterilit-
zació i gestió de residus”, tracta sobre els principals procediments d’higiene que
s’han de dur a terme en l’entorn perquè aquest sigui segur, i també com s’han de
gestionar els diferents tipus de residus que es poden generar en l’atenció a una
persona usuària. El tercer apartat, “Higiene ambiental. L’habitació de l’usuari”,
se centra en l’habitació de la persona usuària, i més concretament en les accions
que ha de dur a terme el tècnic perquè sigui un entorn agradable i segur. El quart
apartat, “Recollida i transport de mostres biològiques”, se centra en els principals
procediments de presa de mostres biològiques.
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Resultats d’aprenentatge

Higiene personal

1. Organitza les activitats d’higiene de les persones en situació de dependència
relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.

2. Duu a terme activitats d’higiene i neteja personal analitzant les necessitats
i condicions de la persona en situació de dependència.

3. Fa el control i seguiment de les activitats d’atenció higiènica a persones
en situació de dependència analitzant els protocols d’observació i registre
establerts.

Higiene de l’entorn

1. Organitza les activitats d’higiene de l’entorn de la persona en situació de
dependència relacionant-les amb les seves característiques i necessitats.

2. Duu a terme activitats d’higiene de l’entorn seleccionant els procediments
i materials amb criteris d’eficàcia, prevenció i seguretat.

3. Fa el control i seguiment de les activitats d’higiene de l’entorn de la persona
en situació de dependència analitzant els protocols d’observació i registre
establerts.
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Continguts

Higiene personal

Unitat 1

Higiene personal

1. La pell: Malalties i lesions

2. La higiene de les persones en situació de dependència

Higiene de l’entorn

Unitat 2

Higiene de l’entorn

1. Prevenció d’infeccions

2. Neteja, desinfecció, esterilització i gestió de residus

3. Higiene ambiental. L’habitació de l’usuari

4. Recollida i transport de mostres biològiques


