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1a SESIÓ 

QUI? QUÈ? PER QUÈ? 

� Prendre contacte amb el grup i fer partícips les persones que integren el 

grup dels objectius i les normes existents per aconseguir, respectivament, 

uns bons resultats i un bon funcionament del grup. 

� Explicar els beneficis i avantatges que aporten el grup i el Programa Pacient 

Expert Catalunya. 

� Conèixer el punt de partida de les persones que componen el grup 

mitjançant enquestes i entrevistes. 

2a SESIÓ 

LA DIABETIS 

� Conèixer què és la diabetis. 

� Identificar els factors de risc de la diabetis. 

� Entendre la relació que existeix entre diabetis, glucosa, pàncrees i insulina. 

� Identificar els tipus de diabetis. 

� Saber com es diagnostica la diabetis. 

3a SESIÓ 

COMPLICACIONS AGUDES I CRÒNIQUES 

� Conèixer quines són les complicacions agudes i cròniques de la diabetis i els 

seus signes i símptomes. 

� Conèixer com hem d’actuar davant d’aquestes complicacions. 

� Conèixer quan hem d’avisar el personal mèdic o d’infermeria. 

 

 

 



4a SESIÓ 

ALIMENTACIÓ - 1a PART 

� Conèixer la importància de l’alimentació. 

� Conèixer els diferents nutrients que contenen els aliments. 

� Conèixer els grups d’aliments i les recomanacions per a una alimentació 
equilibrada. 

� Conèixer les modificacions i precaucions per a cada grup d’aliments. 

5a SESIÓ 

ALIMENTACIÓ – 2a PART: EXERCICI FÍSIC I ESTILS DE VIDA 

� Conèixer els aliments permesos en situacions especials. 

� Conèixer les begudes recomanades. 

� Conèixer els hàbits saludables. 

� Conèixer la importància de fer exercici físic de manera regular. 

6a SESIÓ 

TRACTAMENT FARMACOLÒGIC ORAL 

� Conèixer/revisar les causes de la diabetis. 

� Conèixer quins fàrmacs hi ha disponibles per al tractament. On i com 
actuen, com cal perdre’ls i quins efectes secundaris tenen. 

� Conèixer com el personal clínic utilitza els fàrmacs per tractar la diabetis. 

7a SESIÓ 

AUTOANÀLISI I INSULINA 

Conèixer: 

� Què és l`autoanàlisi (control amb papers reactius [tires]) i quina és la seva 

utilitat com a eina d’autocontrol del pacient amb DM2. 

� Els aspectes que cal tenir en compte per a l’administració de la insulina. 



� Les tècniques de preparació i administració de la insulina: com preparar el 

bolígraf d’insulina, zones d’injecció, rotació de les punxades, tècnica 

d’injecció de la insulina. 

� L’absorció de la insulina, zones. 

� Els factors que acceleren i alenteixen l’absorció de la insulina. 

8a SESIÓ 

COM CUIDAR ELS PEUS. SITUACIONS ESPECIALS 

Com cuidar els peus 

Conèixer: 

� Els problemes que pot causar la DM als peus. 

� Quins són els factors que poden afavorir l’aparició de problemes als peus. 

� Com portar a la pràctica la cura dels peus. 

� Els signes d’alarma i com actuar. 

Situacions Especials 

� Conèixer situacions especials que poden ser causa d’alteracions en el 
control dels nivells de glicèmia. 

� Saber com hem d’actuar davant d’aquestes situacions per evitar 
complicacions relacionades amb la DM. 

� Conèixer quan hem d’avisar l’equip de salut. 

9a SESIÓ 

QUALITAT DE VIDA I ENTORN SOCIAL 

� Valorar el nivell de qualitat de vida, segons els tipus de diabetis mellitus. 

� Prendre consciència de la importància de l’autoestima i de l’autocura, així 
com de l’ús del temps d’oci. 

� Identificar la influència de l’entorn social en la vida quotidiana. 

En aquest Programa la confidencialitat i el respecte s’acorden i queden assegurats 

des de la primera sessió. Les sessions són participatives, informatives i divertides i 

estareu en un petit grup de persones que conviuen amb la vostre malaltia crònica. 


