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Introducció

En el mòdul Terminologia clínica i patologia aprofundireu en el coneixement de
la terminologia mèdica, que s’inclou en el grup dels llenguatges d’especialitat.
Aquests neixen en el moment en què les diverses disciplines científiques es desen-
volupen i necessiten donar nom al conjunt d’elements (eines, conceptes, processos,
experiments...) que fan servir per vehicular les activitats pròpies de cada àrea de
coneixement (biologia, química, matemàtiques, medicina...), elements als quals
podeu tenir accés com Tècnics en Documentació i Administració Sanitàries.

La terminologia medica neix en el moment en què les diverses disciplines
científiques es desenvolupen i necessiten donar nom al conjunt d’elements (eines,
conceptes, processos, experiments. . . ) que fan servir per vehicular les activitats
pròpies de cada àrea de coneixement (biologia, química, matemàtiques, medici-
na. . . ).

Tots els llenguatges d’especialitat comparteixen unes característiques comunes.
Per exemple, la temàtica és molt especialitzada, la finalitat de la comunicació és
objectiva (cal descriure la realitat de forma empírica), la precisió dels termes és
important, la necessitat de relació entre la comunitat científica internacional és
fonamental.

El perfil professional del títol de tècnic o tècnica superior en Documentació
i Administració Sanitàries queda determinat en es competències professionals,
personals i socials d’aquest títol que corresponen a aquest mòdul com:

• Reconèixer la terminologia clínica dels documents sanitaris en relació amb
els processos patològics i la seva atenció en els serveis sanitaris.

En la primera unitat formativa, “El llenguatge de les ciències de la salut”,
veureu l’estructura i formació desl termes clínics, descrivint les seves unitats
etimològiques i relacions. Aprofundireu en el reconeixement de l’estructura i
l’organització generla de l’organismes humà, descrivint components, relacions i
alteracions..

En la segona unitat formativa, “Fisiopatologia de sistemes i aparells”, identifi-
careu els trastorns del sistema cardiovascular,respiratori,digestiu i genitourinari.

Així mateix, relacionant-los amb els processos fisiopatològics d’aquests sistemes
ja que aquest coneixement és cabdal per a la vostra tasca professional.

De cara a superar el mòdul, a més d’aquests continguts, disposeu dels exercicis i
les activitats, així com d’altres recursos recollits a les referències, que us han de
permetre complementar tot el que s’ha explicat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

El llenguatge de les ciències de la salut

1. Determina l’estructura i formació desl termes clínics, descrivint les seves
unitats etimològiques i relacions.

2. Reconeix l’estructura i l’organització generla de l’organismes humà, descri-
vint components, relacions i alteracions..

Fisiopatologia de sistemes i aparells

1. Caracteritza trastorns del sistema cardiovascular, relacionant-los amb els
processos fisiopatològics del cor, els vasos sanguinis i la sang.

2. Caracteritza trastorns de l’aparell respiratori, relacionant-los amb els pro-
cessos fisiopatològics del pulmó i les vies respiratòries.

3. Caracteritza trastorns de l’aparell digestiu, relacionant-los amb els proces-
sos fisiopatològics del tub digestiu i les glàndules accessòries.

4. Caracteritza trastorns de l’aparell genitourinari, relacionant-los amb els
processos fisiopatològics del ronyó i les vies urinàries.
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Continguts

El llenguatge de les ciències de la salut

1. Identificació de l’estructura i formació dels termes clínics

2. Normalització en terminologia mèdic

3. Reconeixement de l’estructura general de l’organism

4. Descripció de la regulació de l’activitat fisiològica i anatomia dels sistemes
de relació i reproducció

5. Funcions i estructura dels aparells cardiovascular i respiratori

6. Funcions i estructura de l’aparell digestiu

7. Trastorns de la immunitat, inflamació i desenvolupament tumoral

8. Transtorns hemodinàmics, metabòlics i de l’alimentació

Fisiopatologia de sistemes i aparells

1. La fisiologia cardíaca

2. Semiologia cardiovascular

3. Malalties cardíaques

4. Trastorns de la sang

5. Patologia vascular

6. Fisiologia de l’aparell respiratori

7. Semiologia respiratòria

8. Patologies respiratòries

9. Procés de digestió i absorció

10. Les malalties del tub digestiu

11. Semiologia digestiva

12. Patologia hepàtica i pancreàtica

13. Metabolisme dels aliments

14. Malalties nutricionals

15. Anatomia del sistema excretor

16. Fisiologia renal
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17. Malalties de l’aparell excretor

18. Malalties de l’aparell reproductor


