DATES

PREU
A determinar segons grup
INSCRIPCIONS I PAGAMENT
o
o

Mail: aulaparc@pssjd.org
Tel: 93 6615208 ex. 12569

DIRIGIT:

Professionals de l'àmbit sanitari i social:
Infermeria, Treball Social, Teràpia
Ocupacional, Educació Social,
Medicina…

De març a maig de 2019
HORARI: Tardes
DURADA: 10 hores, jordades de 5 h.

Curs d’Atenció Espiritual,
part d’una Atenció Integral

LLOC
A determinar o bé:
Unitat de Formació i Docència
Edifici Dr. Pujadas Parc Sanitari
Sant Joan de Déu
Dr. Antoni Pujadas, 42
Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Com arribar

De març a maig de 2019

Es lliurarà certificat d’aprofitament
Per a més informació podeu fer-ho a través del correu electrònic
aulaparc@pssjd.org

Parc Sanitari Sant Joan de Déu · C/ Dr. Antoni Pujadas 42 · 08830 Sant Boi de Llobregat · CIF R5800646A
aulaparc@pssjd.org

INTRODUCCIÓ

Des d’àmbits acadèmics i institucionals, existeix una creixent comprensió de la
persona com un ésser multidimensional, el benestar del qual pibota sobre esferes
físiques, mentals, socials, emocionals i espirituals. No és aliena a aquesta
conceptualització de l’ésser humà l’afirmació de l’OMS sobre el paper que tenen,
en les Cures Pal·liatives, “la impecable avaluació i tractament del dolor i altres
problemes físics, psicosocials i espirituals”. Aquesta mateixa perspectiva
antropològica ha promogut que, des de l’any 2001, la pròpia Joint Comission on
Accreditation of Healthcare Organizations, l’organització amb més experiència en
acreditació sanitària del món, requereixi com a criteri de qualitat la realització
d’una valoració de l’espiritualitat de les persones ateses en distintes realitats
assistencials, com ara hospitals, residències, centres de Llarga Estada i Unitats
d’atenció a trastorns de conducta com les addiccions. Tot això ha posat de manifest
la necessitat que tenen els professionals de contexts tant sanitaris com socials
d’incorporar, a la seva diagnosis de la situació de la persona atesa, la valoració de
l’espiritualitat; entesa aquesta espiritualitat com el sistema de valors i creences
que atorguen sentit a la vida d’algú.

PROGRAMA
OBJECTIUS
1.- Sota el model d’atenció integral centrada en la persona, identificar els principals

components de la dimensió espiritual de l’ésser humà per poder valorar-los, atendre’ls
en base a la nostra capacitació professional i detectar quan resulta pertinent la
derivació a un professional especialitzat en aquest àmbit.

2.- Compartir com treballem la dimensió espiritual al Parc Sanitari Sant Joan de Déu de
Sant Boi de Llobregat

TEMARI
1. Sistemes de creences: prejudicis i sentit de vida

Programa horaris

EQUIP DOCENT
Josep Antoni Boix Ferrer és Diplomat en Infermeria per la UB (Escola d’Infermeria
Verge de la Cinta), ha realitzat el Postgrau de Metodologia de l’educació sanitària
de la UB i es troba cursant actualment el Grau de Ciències de la Religió de l’Institut
Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Va exercir com a Infermer des de
l’any 1992 fins l’any 2014, moment en què inicià la seva dedicació a l’atenció
espiritual al Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat. Durant
aquesta etapa, ha realitzat el Postgrau d’Humanització i Atenció Espiritual en
Societats Plurals per la Universitat de Barcelona (Escola Universitària d´Infermeria.
Campus Docent Sant Joan de Déu)
Laura Giménez Martínez és Llicenciada en Psicologia per la UB i ha cursat
el Màster de Medicina Conductual de la UAB. Va exercir la Psicologia fins l’any
2010, moment en què inicià la seva dedicació a l’atenció espiritual i religiosa
a l’Orde Hospitalària Sant Joan de Déu. Durant aquesta etapa, ha realitzat
el Postgrau en Acompanyament Espiritual per la Universitat Ramon Llull ( Fundació
Vidal i Barraquer) i el Postgrau d’Humanització i Atenció Espiritual en Societats
Plurals per la Universitat de Barcelona (Escola Universitària d´Infermeria. Campus
Docent Sant Joan de Déu)
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2. Visió antropològica i filosòfica de la persona: les situacions límit segons Karl Jaspers
3. Evolució del concepte d’espiritualitat: la dimensió espiritual és un invariant humà
que no necessàriament pren forma religiosa

.

4. Valoració de la dimensió espiritual des de la perspectiva de la interdisciplinarietat
assistencial: les competències de l’equip d’atenció integral
5. Impacte de les situacions límit sobre l’experiència espiritual: el constructe social
salut-malaltia posat en diàleg amb el procés d’individuació de l’ésser humà
6. La salut segons les principals tradicions religioses presents a Catalunya
7. Anàlisi de casos
8. Possibilitat d’interconsultes i derivacions

