2018
Programació formativa
online
febrer-juliol

PRESENTACIÓ
A continuació us presentem l’oferta formativa online que la Unió Consorci Formació posa a
la vostra disposició per el període febrer - juliol de 2018.
Els nostres cursos s’ofereixen:
a) En obert: us proposem una llista de cursos amb un calendari als que us podeu
inscriure de forma individual.
b) Corporatius: els mateixos cursos que podeu fer en obert els podeu sol·licitar per a
impartir específicament per a la vostra institució, per un grup mínim de participants.
Us recordem que també disposem de formació a través de mòbil (mobile learning) Es tracta
d’accions formatives formades per microcontinguts, que us proposem com a complement i
reforç a un curs online o a una sessió presencial, o bé com a complement per altres
formacions que ja s’han realitzat, amb continguts que cal actualitzar.

Per qualsevol dubte o consulta poseu-vos en contacte amb nosaltres i en parlem!
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.81 | Núria Forné | nforne@ucf.cat | www.ucf.cat
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OFERTA DE FORMACIÓ EN OBERT

L’ètica professional
Formació en protecció de dades de caràcter personal i
seguretat de la informació (LOPD)
Polítiques en matèria d'igualtat de gènere al món
sanitari

fisioterapeutes

facultatius

Data final

administratius

Data inici

portalliteres

Hores

aux. inf.

Acció formativa

Infermeres

Adreçat a

Preu Fitxa

2

A elecció (*)

15 €

1

8

10/04/2018 08/05/2018

40 €

2

6

11/04/2018 10/05/2018

35 €

3

06/02/2018 06/03/2018
06/03/2018 03/04/2018
03/04/2018 02/05/2018
Prevenció de riscos laborals

10

45 €

4

02/05/2018 30/05/2018
30/05/2018 27/06/2018
27/06/2018 25/07/2018
Curs nivell bàsic de Prevenció de Riscos Laborals en
entitats sanitàries, sociosanitàries i socials

53

10/04/2018 12/06/2018

260 €

5

Treball amb pantalles de visualització de dades

2

A elecció (*)

15 €

6

Seguretat laboral viària

3

A elecció (*)

22 €

7

Mobilització de pacients amb productes de suport

4

06/03/2018 27/03/2018

30 €

8

3

07/03/2018 28/03/2018

22 €

9

3

08/03/2018 29/03/2018

22 €

10

3

A elecció (*)

22 €

11

3

A elecció (*)

22 €

12

3

20/03/2018 17/04/2018

22 €

13

Introducció a la terminologia sanitària

16

13/02/2018 20/03/2018

75 €

14

Gestió administrativa i facturació de clients públics i
privats en sanitat

15

13/03/2018 17/04/2018

75 €

15

Codi ICTUS

2

06/02/2018 06/03/2018

15 €

16

Codi IAM

2

06/02/2018 06/03/2018

15 €

17

Codi risc suïcidi

2

06/02/2018 06/03/2018

15 €

18

Prevenció de caigudes i lesions associades a pacients
ingressats
Manipulació d’aliments i seguretat alimentària en
l'àmbit sanitari
El sistema sanitari català
Atenció a l'usuari amb discapacitat i diversitat
funcional
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i
l’atenció sanitària
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fisioterapeutes

facultatius

Data final

administratius

Data inici

portalliteres

Hores

aux. inf.

Acció formativa

Infermeres

Adreçat a
Preu

Fitxa

Interpretació de resultats analítics d’infermeria

9

12/04/2018 11/05/2018

45 €

19

Cures auxiliars en geriatria

16

07/02/2018 14/03/2018

80 €

20

Cures auxiliars en pacients amb risc de lesions
cutànies

17

07/02/2018 14/03/2018

85 €

21

Serveis assistencials a persones amb dependència

12

08/02/2018 08/03/2018

65 €

22

Serveis assistencials en salut mental

10

08/02/2018 08/03/2018

60 €

23

Atenció al pacient i qualitat assistencial

15

14/02/2018 21/03/2018

75 €

24

Atenció centrada en la persona

20

21/02/2018 04/04/2018

100 €

25

Infeccions nosocomials

20

22/02/2018 04/04/2018

100 €

26

Atenció al pacient politraumàtic per infermeria

20

28/02/2018 10/04/2018

100 €

27

Cures bàsiques per al pacient inestable

20

01/03/2018 11/04/2018

100 €

28

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció urgent

4

27/02/2018 20/03/2018

30 €

29

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció
quirúrgica

4

27/02/2018 20/03/2018

30 €

30

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció
anestèsica

3

27/02/2018 20/03/2018

22 €

31

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en
hospitalització

4

27/02/2018 20/03/2018

30 €

32

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció
ambulatòria especialitzada

4

27/02/2018 20/03/2018

30 €

33

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en
unitats de crítics

3

27/02/2018 20/03/2018

22 €

34

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció
oncològica

3

27/02/2018 20/03/2018

22 €

35

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció
pediàtrica

3

27/02/2018 20/03/2018

22 €

36

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció
materno – infantil

3

27/02/2018 20/03/2018

22 €

37

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció
emergent - extrahospitalària

3

27/02/2018 20/03/2018

22 €

38
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fisioterapeutes

facultatius

Data final

administratius

Data inici

portalliteres

Hores

aux. inf.

Acció formativa

Infermeres

Adreçat a
Preu

Fitxa

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en
hospitalització a domicili

3

27/02/2018 20/03/2018

22 €

39

Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció
domiciliària en atenció primària

4

27/02/2018 20/03/2018

30 €

40

Qualitat i seguretat dels pacients en donació i
trasplantament

2

27/02/2018 20/03/2018

15 €

41

Qualitat i seguretat dels pacients en radiodiagnòstic

3

27/02/2018 20/03/2018

22 €

42

Qualitat i seguretat dels pacients en laboratoris clínics

2

27/02/2018 20/03/2018

15 €

43

Qualitat i seguretat dels pacients en anatomia
patològica

3

27/02/2018 20/03/2018

22 €

44

Qualitat i seguretat dels pacients en hemodiàlisi

2

27/02/2018 20/03/2018

15 €

45

Qualitat i seguretat dels pacients en rehabilitació

3

27/02/2018 20/03/2018

22 €

46

Qualitat i seguretat dels pacients en l’atenció
sociosanitària

4

27/02/2018 20/03/2018

30 €

47

Qualitat i seguretat dels pacients en l’atenció en salut
mental

4

27/02/2018 20/03/2018

30 €

48

Formadors ocasionals

5

A elecció (*)

30 €

49

Ús de les xarxes socials per a professionals de la salut

20

14/03/2018 18/04/2018

115 €

50

Diversos

51

Ofimàtica

Diversos 20/02/2018 12/04/2018

(*) Els cursos indicats com a elecció són formacions autoformatives amb inscripció oberta, des del 15 de gener fins al 15 juliol. Un cop
realitzeu la inscripció a través de la web, us donarem accés a l’aula virtual i disposareu d’un període de 21 dies per a realitzar la
formació.
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FITXES DE LES ACCIONS FORMATIVES

1. L’ÈTICA PROFESSIONAL
Durada
2 hores

Preu
15 €

Data inici
Data final
A elecció

Adreçat a
Infermeres/aux.infermeria/facultatius

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Generals:

 Conèixer quins són els pilars bàsics de l’ètica
professional.

 Conèixer el paper de la responsabilitat ètica
en les cures.

 Conèixer els nous reptes que es plantegen a
l'assistència sanitària actual.
Específics:

 Conèixer els principis fonamentals del




 Els valors i l’ètica professional.
 Bioètica. Questions i dilemes.
 L'envelliment poblacional.
 L'explosió de la tecnologia.
 L'apoderament progressiu dels pacients.
 L'exposició a les forces canviants del
mercat.

professionalisme.
Conèixer les habilitats bàsiques necessàries
per ser un bon professional sanitari.
Conèixer les virtuts fonamentals per tenir
cura de les persones.
Conèixer alguns dels dilemes ètics que
actualment tenen plantejades les professions
sanitàries.

 Problemes a la prestació dels serveis



sanitaris.
Les noves tecnologies de la informació i
la comunicació.
La globalització i la interculturalitat.

Consulta les condicions dels cursos sense data en la pàgina 4.

2. FORMACIÓ EN PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ (LOPD)
Durada
8 hores

Preu
40 €

Data inici

Data final

10/04/18

08/05/18

OBJECTIUS

 Entendre conceptes bàsics de la protecció de






dades personals i la seva regulació legal.
Comprendre en què consisteixen les dades
personals, els tipus existents i,
significativament, les que mereixen protecció
especial.
Identificar els passos per a adequar-se a la
LOPD per tal que l’obtenció i el tractament de
dades personals s’ajustin a les obligacions
legals.
Presentar les dimensions de l’aplicació de la
protecció de dades per als diversos
professionals que treballen en entorns
sanitaris.

Adreçat a
Tots els professionals

CONTINGUTS

 Introducció a la protecció de dades,
conceptes i definicions.

 Eixos de la protecció de dades.
 Finalitat.
 Transparència: dret a ser





informat.
 Autorització per a tractar dades:
consentiment.
Aplicació de la protecció de dades.
 Seguretat de les dades.
 Confidencialitat.
 Circulació de les dades.
Bones pràctiques i coses que també el cal
saber.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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3. POLÍTIQUES EN MATÈRIA D’IGUALTAT DE GÈNERE AL MÓN SANITARI
Durada
6 hores

Preu
35 €

Data inici
11/04/18

Data final
10/05/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Tots els professionals

CONTINGUTS

 Conèixer els conceptes bàsics que es relacionen







amb la igualtat en general i amb la igualtat en
l'àmbit laboral.
Copsar quina és avui la situació de les dones,
tenint en compte l'actual context socioeconòmic.
Aprofundir en les particularitats de l'entorn
laboral sanitari pel que fa a qüestions de gènere.
Analitzar què s'entén per polítiques d'igualtat i
saber quines podrien ser les principals polítiques
d’aplicació en el món laboral sanitari.
Poder aplicar i fomentar una actitud que estigui
en concordança amb els principis d'igualtat.

 Conceptualització bàsica i marc normatiu
fonamental.

 La igualtat en l'àmbit laboral; aspectes







concrets a tenir en compte.
Situació socioeconòmica i igualtat de gènere.
Participació social i política de les dones.
Riscos d'exclusió social i laboral.
Particularitats de l'entorn laboral sanitari.
Situacions recurrents i perspectives de futur.
Polítiques d'igualtat de gènere.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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4. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Durada
10 hores

Preu
45 €

Data inici
Diverses edicions

OBJECTIUS





 Donar resposta als requeriments normatius
establerts per la llei en matèria de
prevenció de riscos laborals dels
treballadors.

Data final
Diverses edicions

Adreçat a
Tots els professionals

CONTINGUTS
Mòduls generals:
 Introducció al sistema sanitari català.
 Prevenció de riscos generals.
 Vigilància de la salut.
 Medi ambient i salut.
 Primers auxilis.
Mòduls específics (a escollir segons el perfil
professional):
 Risc d’exposició a agents biològics.
 Risc de caigudes d’objectes de desplom o
esfondrament.
 Risc de caiguda de persones a diferent
nivell.
 Risc per agents citostàtics.
 Risc de contacte elèctric.
 Risc de contacte tèrmic.
 Risc de cops i talls per objectes i eines.
 Risc de sobreesforç. Manipulació manual
de càrregues.
 Risc de sobreesforç. Mobilització de
malalts.
 Risc de sobreesforç. Moviments repetitius.
 Risc de sobreesforç. Postures forçades.
 Risc per agents químics.
 Riscos de projecció de partícules.
 Risc per contacte amb radiacions no
ionitzants.
 Risc de radiacions ionitzants.

Sempre es realitzaran edicions tutoritzades sense nombre mínim de participants.
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5. CURS DE NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ENTITATS SANITÀRIES, SOCIOSANITÀRIES
I SOCIALS
Durada
53 hores

Preu
260 €

Data inici
10/04/18

OBJECTIUS

Data final
12/06/18

Adreçat a
Tots els professionals

CONTINGUTS

 Bloc I: Risc laboral en l’àmbit sanitari des de la


 Capacitar als professionals de l’àmbit sanitari,
amb responsabilitats en la prevenció de riscos
laborals, en la gestió bàsica de la prevenció de
riscos laborals i la promoció de conductes
més segures.





perspectiva de la Medicina del treball.
 Mòdul 1. Gestió de la prevenció.
 Mòdul 2. Vigilància de la Salut.
Bloc II: Risc laboral en l’àmbit sanitari des de la
perspectiva de la Higiene Industrial.
 Mòdul 1. Agents químics.
 Mòdul 2. Agents físics.
 Mòdul 3. Agents biològics.
 Mòdul 4. Residus Sanitaris. Gestió
mediambiental.
Bloc III: Risc laboral en l’àmbit sanitari des de la
perspectiva de la Seguretat.
 Mòdul 1. Seguretat en el treball.
 Mòdul 2. Plans d’autoprotecció.
Bloc IV: Risc laboral en l’àmbit sanitari des de la
perspectiva de l’Ergonomia i la Psicologia laboral.
 Mòdul 1. Ergonomia.
 Mòdul 2. Psicosociologia laboral.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.

6. TREBALL AMB PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES
Durada
2 hores

Preu
15 €

Data inici
A elecció

OBJECTIUS

Data final

Adreçat a
Tots els professionals

CONTINGUTS

 Definir els principals factors de risc quan



es treballa amb pantalles de visualització
de dades.
Donar informació i formació sobre els
riscos derivats del treball amb PVD i sobre
les mesures preventives que cal adoptar.
Donar la possibilitat als treballadors de
consulta sobre qüestions que els puguin
inquietar en relació a la prevenció de
riscos en el seu lloc de treball.

 Breu introducció a l’ergonomia.
 Riscos als que estem exposats quan treballem amb





PVD.
Trastorns múscul esquelètics.
Factor visual.
Factor ambiental.
Factor temporal.

Consulta les condicions dels cursos sense data en la pàgina 4.
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7. SEGURETAT LABORAL VIÀRIA
Modalitat i durada
3 hores

Preu
22 €

Data inici

Data final
A elecció

OBJECTIUS

Adreçat a
Tots els professionals
CONTINGUTS

 Crear una cultura d’empresa que fomenti
una mobilitat segura i responsable.

 Sensibilitzar les persones treballadores
sobre la magnitud del problema dels
accident de trànsit en l’entorn laboral
Proporcionar als treballadors coneixements
per a la prevenció dels riscos associats a la
mobilitat al lloc de treball.

 Introducció: Què és la seguretat laboral viària?
 Factors de risc i mesures preventives relacionats
amb les condicions de treball en jornada.

 Factors de risc i mesures preventives relacionats


amb l’organització i la gestió en desplaçaments in
itinere.
Factors de risc i mesures preventives relacionats
amb la mobilitat:
 Utilitzant un vehicle.
 A peu o en transport públic.

Consulta les condicions dels cursos sense data en la pàgina 4.

8. MOBILITZACIÓ DE PACIENTS AMB PRODUCTES DE SUPORT
Durada

Preu

Data inici

Data final

4 hores

30 €

06/03/18

27/03/18

OBJECTIUS

 Potenciar la consolidació dels



bons hàbits segurs per el
professional.
Facilitar la comprensió de les
maniobres segures.
Adquirir coneixements dels
productes de suport i al
mètode Dotte.

Adreçat a
Infermeres/aux.
infermeria/portalliteres/fisioterapeutes
CONTINGUTS

 Mòdul 1: Introducció als productes de suport i al mètode Dotte.
 Què són els productes de suport?
 Productes de suport per a la mobilització de pacients.
 La cadira de rodes i el llit articulat.
 Bases del Mètode Dotte.
 Postures.
 Gestos.
 Mòdul 2: Productes de suport manuals i les seves maniobres
 El llençol lliscant.
 Taula lliscant o roll board.
 La taula de transferències.
 El Disc giratori.
 Mòdul 3: Productes de suport monotoritzats.
 La grua activa.
 La grua passiva.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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9. PREVENCIÓ DE CAIGUDES I LESIONS ASSOCIADES A PACIENTS INGRESSATS
Durada

Preu

Data inici

Data final

3 hores

22 €

07/03/18

28/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
infermeria/portalliteres/
facultatius/fisioterapeutes
CONTINGUTS

 Prendre consciència de l'impacte i la
freqüència de les caigudes als centres
hospitalaris.
 Conèixer les conseqüències de les caigudes a
nivell físic, psicològic i socioeconòmic.
 Aprendre quines són les mesures (basades en
quatre passos principals) per a prevenir els
riscos de caiguda durant l'etapa de
preintervenció.
 Aprendre les mesures preventives generals i
específiques que componen cadascun dels
passos per a la prevenció de la caiguda.

 Introducció.
 Dades epidemiològiques.
 Aplicació del projecte.
 Passos per identificar el risc de






caiguda.
Avaluació del risc al pacient ingressat.
 Hi ha història clínica de caigudes?
 El pacient té l’estat cognitiu alterat?
 Hi ha malaltia neurològica o mobilitat
alterada?
 Té problemes de continència?
 Hi ha medicació prescrita de risc?
Cures generals al pacient ingressat.
Entorn segur al pacient ingressat.
Actuació davant de la identificació del pacient
de risc.
 En el moment de l’ingrés.
 Durant l’ingrés.

Aquest curs s’ofereix exclusivament en format autoformatiu.

10. MANIPULACIÓ D’ALIMENTS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA EN L’ÀMBIT SANITARI
Durada
3 hores

Preu
22 €

Data inici
08/03/18

OBJECTIUS
 Conèixer i complir les instruccions de treball
establertes pels centres sanitaris per tal de
garantir la seguretat i la innocuïtat dels aliments.
 Complir les normes d’higiene referents a
actituds, hàbits i comportaments en el lloc de
treball de les persones que estan en contacte
amb els aliments en l'àmbit sanitari (personal de
cuina, cafeteria, personal sanitari...).
 Conèixer els requisits legals sobre la manipulació
d'aliments i la seguretat alimentària en l'àmbit
sanitari.

Data final
29/03/18

Adreçat a
Infermeres/aux.
infermeria

CONTINGUTS











El manipulador d’aliments.
Higiene alimentària.
Contaminació dels aliments.
Malalties transmeses pels aliments.
Hàbits higiènics del personal manipulador.
Pràctiques correctes d’higiene durant la
manipulació.
Neteja i desinfecció de les instal·lacions,
equips, estris i superfícies.
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
L’autocontrol i el sistema APPCC.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 20 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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11. EL SISTEMA SANITARI CATALÀ
Durada
3 hores

Preu
22 €

Data inici
Data final
A elecció

OBJECTIUS

 Conèixer l’evolució i el funcionament
del sistema sanitari català.
 Ser conscients de la importància del
paper de cadascú per al bon
funcionament del sistema, la qual cosa
ha de repercutir en la millora del
servei i de la salut pública.

Adreçat a
Tots els professionals

CONTINGUTS

 Introducció.
 El sistema sanitari en el nostre entorn.
 Sistemes sanitaris més freqüents a Europa.
 Evolució del model de salut espanyol.
 Característiques del Sistema Nacional de Salut


d’Espanya.
Etapes de l’evolució del sistema sanitari català.








Planificació.
Gestió.
Separació de funcions.

Coordinació i integració.
El sistema sanitari català.

 Els grans actors.
 Model d’atenció.
 Model de gestió.
 Sumari.
Consulta les condicions dels cursos sense data en la pàgina 4.
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12. ATENCIÓ A L’USUARI AMB DISCAPACITAT I DIVERSITAT FUNCIONAL
Durada
3 hores

Preu
22 €

Data inici

Data final
A elecció

OBJECTIUS

Adreçat a
Tots els professionals

CONTINGUTS

 Mòdul 1: les persones amb discapacitat i
diversitat funcional

 Conceptes i definicions .
 Característiques i necessitats de les
persones amb discapacitat.

 Capacitats que faciliten la seva
participació social.

 Mòdul 2: accessibilitat i adaptació de l’entorn
 Considerar les característiques específiques de






les persones amb discapacitat i diversitat
funcional així com les seves capacitats.
Analitzar les barreres arquitectòniques,
comunicatives i actitudinals que dificulten
l’atenció a l’usuari.
Conèixer els productes de suport i sistemes de
comunicació més utilitzats per l’usuari.
Escollir els recursos més adients per tal de
facilitar l’accessibilitat i la interacció amb
l’usuari.

físic

 Disseny per a tothom.
 Accés a la informació i a la
comunicació.

 Productes de suport i adaptacions.
 Mòdul 3: adaptació de l’entorn social
 Eines actitudinals del personal de
GPAC envers les necessitats
específiques del col·lectiu.

 Pautes bàsiques de comunicació per
persones amb discapacitat auditiva.

 Pautes bàsiques de comunicació i
acompanyament per persones amb
discapacitat visual.

 Pautes bàsiques de comunicació i
d’acompanyament a persones amb
discapacitat visual i auditiva:
sordceguesa.

 Pautes bàsiques de comunicació i
interacció amb altres col·lectius.
Consulta les condicions dels cursos sense data en la pàgina 4.
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13. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA EN RELACIÓ AMB LA SALUT I L’ATENCIÓ SANITÀRIA
Durada
3 hores

Preu
22 €

Data inici
20/03/18

OBJECTIUS

Data final
17/04/18

Adreçat a
Tots els professionals
CONTINGUTS

 Difondre entre els professionals el contingut de la
nova Carta de Drets i Deures en relació amb la salut
i l’atenció sanitària.
 Aconseguir el compromís de tots els agents
(professionals, ciutadania, administració, etc.) per a
la consolidació de les polítiques de salut.
 Aplicar a tots els àmbits de l’atenció sanitària els
drets i els deures.

 Repte 1. Llibertat i autonomia en la presa
de decisions.

 Repte 2. Igualtat de les persones.
 Repte 3. Accés a la informació i el
coneixement en salut.

 Repte 4. Compromís cívic.
 Repte 5. Dignitat de la persona.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.

14. INTRODUCCIÓ A LA TERMINOLOGIA SANITÀRIA
Durada
16 hores

Preu
75 €

Data inici
13/02/18

OBJECTIUS

Data final
20/03/18

Adreçat a
Aux. infermeria/portalliteres/administratius
CONTINGUTS

 Integrar la terminologia mèdica dins la





tasca dels assistents al curs.
Entendre i agilitzar cada una de les tasques.
Millorar la relació entre professionals.
Millorar els serveis dirigits als nostres
pacients.
Remarcar la importància del secret
professional i la confidencialitat.

A través d’aquest curs pretenem que l’alumne/a
obtingui el coneixement i la pràctica de la
terminologia mèdica, per així poder donar una
millor i ràpida resposta a l’usuari i als professionals
companys.
No pretenem que en acabar el curs l’alumne/a
tingui el coneixement que s’adquireix al realitzar
una formació mèdica, sinó que entengui perquès
que el puguin ajudar a desenvolupar millor la feina
que realitza.

 Mòdul I: Introducció:
 Mòdul II: Tècniques exploratòries.
 Mòdul III: Terminologia per especialitats.
 Tòrax i Aparell cardiorespiratori.
 Aparell digestiu.
 Nefrourologia.
 Ginecologia i mama.
 Osteoarticular.
 Sistema nerviós i psiquiatria.
 Oftalmologia, dermatologia i ORL.
 Endocrinologia.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 10 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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15. GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FACTURACIÓ DE CLIENTS PÚBLICS I PRIVATS EN SANITAT
Durada
15 hores

Preu
75 €

Data inici
13/03/18

OBJECTIUS

Data final
17/04/18

Adreçat a
Administratius

CONTINGUTS

 Aquest curs pretén assentar el
coneixement necessari perquè els
administratius del sector sanitari puguin
conèixer la legislació que regula
actualment els assegurats públics i privats
i els requeriments i tràmits que han de
conèixer per cada tipologia de clients.

 Va dirigit a administratius assistencials







Servei Català de la Salut (CatSalut).
Mutualitats publiques.
Assegurances obligatòries.
Entitats d’assegurança lliure.
Particular.

que treballen en els serveis d’atenció a
l’usuari, gestió de clients i admissions dels
àmbits d’urgències, hospitalització o
consultes externes.
Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.

16. CODI ICTUS
Durada
2 hores

Preu
15 €

Data inici
06/02/18

OBJECTIUS

 Millorar la identificació i selecció de pacients amb
ictus agut per aconseguir un tractament més
precoç i adequat possible, en tots els nivells
d’assistència sanitària.

Data final
06/03/18

Adreçat a
Infermeres /facultatius

CONTINGUTS
L’Ictus és una emergència mèdica molt comú, en la
que la identificació i tractament ràpid i adequat del
pacient suposa un millor pronòstic funcional, fet
molt rellevant donat que és la principal causa de
discapacitat en la persona adulta.

 Primer contacte mèdic: assistència al
malalt amb dolor toràcic.






Estabilització del risc vital de l’ictus.
Identificació i valoració de l’ictus agut.
Trasllat segur de pacients amb ictus.
Tractament de l’ictus agut.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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17. CODI IAM
Durada
2 hores

Preu
15 €

Data inici
06/02/18

OBJECTIUS

Data final
06/03/18

Adreçat a
Infermeres /facultatius
CONTINGUTS

 Millorar el coneixement del maneig mèdic i












intervencionista del IAM per Metges de
família, Urgències, SEM y metges en formació.
Permetre d’identificació precoç de malalts
potencialment greus.
Afinar el diagnòstic electrocardiografia del
IAMEST  escurçar els temps de diagnòstic i
decisió.
Millorar l’elecció de la estratègia de reperfusió
 escurçar els temps de isquèmia  millorar
el pronòstic.
Millorar el coneixement del personal sanitari
implicat en el maneig del IAM de les possibles
complicacions a preveure.
Millorar el coneixement del personal sanitari
implicat en el maneig del IAM de les teràpies
farmacològiques i novetats.
Millorar la identificació de pacients d’alt risc
post-IAM que requereixen d’un seguiment
acurat dins la continuïtat assistencial.

 Primer contacte mèdic: assistència al
malalt amb dolor toràcic.

 Codi IAM. Trasllat.
 Fase Hospitalària. Unitat Coronaria.
 Fase ambulatòria.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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18. CODI RISC SUÏCIDI
Durada
2 hores

Preu
15 €

Data inici
06/02/18

Data final
06/03/18

Adreçat a
Infermeres /facultatius

OBJECTIUS

CONTINGUTS

 Millorar el coneixement del personal sanitari
implicat en la implantació del codi risc suïcidi.

 Adquirir habilitats d’entrevista i desenvolupar






actituds per a gestionar amb seguretat
situacions critiques en el maneig del pacient
amb risc de suïcidi.
Millorar la identificació de les persones amb
risc de suïcidi per part de metges de família,
d’urgències, psiquiatres, infermers d’atenció
primària de salut mental.
Millorar el coneixement d’eines de valoració
del risc de suïcidi com son les escales per
establir la gravetat del risc.
Millorar la gestió clínica d’aquelles situacions
de crisi que comportin un risc elevat de suïcidi.

 Identificació risc suïcidi:
 Anamnesi.
 Escales d’avaluació del risc.
 Codi Risc.
 Concepte del codi. Justificació.
 Fases del codi.
 Professionals i nivells assistencials
implicats.

 Activació codi:
 Urgències.
 Atenció primària.
 Hospitalització/interconsulta psiquiàtrica.
 Derivació i coordinació entre nivells.
 Abordatge i seguiment de pacients amb risc.
 Valoració dinàmica de gravetat.
 Gestió proactiva.
Seguiment a curt, mig i llarg termini.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.

19. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS ANALÍTICS D’INFERMERIA
Modalitat i durada
9 hores

Preu
45 €

Data inici
12/04/18

OBJECTIUS

Data final
11/05/18

Adreçat a
Infermeres

CONTINGUTS

 Interpretació informes analítics físic-químics.

 Explicar els informes analítics físic-químics i
microbiològics.

 Extreure informació i obtenir conclusions
dels resultats analítics, tot fent diagnòstic
diferencial de les principals malalties que
cursen amb alteracions dels paràmetres
analítics.



1. Hemograma.
2. Coagulació.
3. Bàsic funció renal.
4. Bàsic equilibri àcid-base.
5. Bàsic hidroelectrolític.
6. Perfil bàsic hidrats de carboni.
7. Perfil bàsic proteïnes.
8. Perfil bàsic lípids.
9. Bàsic funció hepàtica.
10. Bàsic funció tiroides.
11. Bàsic sediment urinari.
Interpretació informes analítics microbiològics.
1. Cultiu de sang i d’altres fluids corporals.
2. Antibiograma.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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20. CURES AUXILIARS EN GERIATRIA
Durada
16 hores

Preu
80 €

Data inici
07/02/18

Data final
14/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux. d’infermeria
CONTINGUTS

 Mòdul 1: Aspectes generals d’infermeria i
geriatria.
1.

La discapacitat i la dependència.

2.

Principals patologies en les persones
grans: Síndromes geriàtrics.

Generals:

3.

Foment d'hàbits saludables.

 Mòdul 2: Rols de l’auxiliar.
 Obtenir uns sòlids i complets coneixements

1.

sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i

domiciliari.

atenció al pacient geriàtric.

 Competències de l’auxiliar.
 Mobilització del pacient dependent.

Específics:
 Humanitzar el tracte amb el malalt sabent donar
resposta a les demandes d'atenció en

 Deambulació i tipus de marxa.
2.

 Equip professional interdisciplinari.
 Competències de l’auxiliar.

 Capacitar als treballadors del sector en l'atenció
3.

necessitats del pacient i de les persones dependents.

L'auxiliar i l'atenció familiar.

 Principis bàsics de la comunicació.

integral.
Adquirir un coneixement ampliat i profund sobre les

El professional auxiliar en l'àmbit
residencial.

residències, centres de dia i ajuda domiciliària.

bàsica a la gent gran des del punt de vista

El professional auxiliar en l'àmbit

 Mòdul 3: Actuacions davant situacions
d’urgència.
1.

Principis anatomofisiològics.

2.

Presa de constants.

3.

Equip interdisciplinar. Intervenció
col·laborativa de cures.

4.

Primers auxilis.

5.

Valoració del dolor.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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21. CURES AUXILIARS EN PACIENTS AMB RISC DE LESIONS CUTÀNIES
Durada
17 hores

Preu
85 €

Data inici
07/02/18

Data final
14/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux. infermeria
CONTINGUTS

 Mòdul 1. Tipus de lesions cutànies elementals.
1.

Estructura i funcions de la pell.

2.

Tipus de lesions cutànies elementals.

3.

Lesions associades a la dependència.

4.

Lesions de les extremitats inferiors.

 Mòdul 2. Normes de prevenció de les lesions
cutànies.
1.

Factors de risc associats a les lesions
cutànies.

 Conèixer les diferents tipologies de les lesions
cutànies i la seva prevenció.
 Saber detectar el grau de lesió i el tractament a
realitzar en cada cas.

2.

Valoració de la pell i els teixits.

3.

Valoració del risc.

4.

Cures preventives de la pell.

5.

Nutrició.

6.

Maneig de la pressió.

 Mòdul 3. Atenció i tractament de les lesions
cutànies.
1.

Valoració de les lesions cutànies.

2.

Classificació i monitoratge de la lesió
cutània.

3.

Complicacions de les lesions cutànies.

4.

Tractament de les ferides cròniques.

5.

El dolor i les lesions cutànies.

6.

Poblacions especials i úlceres per
pressió.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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22. SERVEIS ASSISTENCIALS A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA
Durada

Preu

Data inici

Data final

12 hores

65 €

08/02/18

08/03/18

OBJECTIUS

CONTINGUTS

 Formar als treballadors en el profund




Adreçat a
Infermeres/aux.
infermeria/administratius

respecte per la dignitat de les persones
dependents.
Conèixer l'actual llei de dependències, la
seva aplicació i conseqüències.
Conèixer els recursos disponibles per poder
actuar correctament en el seu treball diari.

 Definició de persones dependents.
 Llei de dependències.
 Aplicació de la nova llei de dependències i les seves







conseqüències immediates.
Ajuda als familiars.
Recursos.
L'atenció a la dependència.
Una fractura en la qualitat de vida.
L'atenció a la dependència com a dret ciutadà.
Els programes i serveis d’atenció.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.

23. SERVEIS ASSISTENCIALS EN SALUT MENTAL
Durada

Preu

Data inici

Data final

10 hores

60 €

08/02/18

08/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
infermeria/administratius
CONTINGUTS

 Inculcar la importància de l'assimilació











dels conceptes claus i metodologia en
salut mental.
Preparar als participants per tractar i
cuidar als pacients en les diverses fases
o trastorns que puguin sofrir.
Aconseguir que el treballador prengui
consciència de la importància de la
seva funció en la rehabilitació
psicosocial del malalt.
Conèixer quines són les funcions de
l'auxiliar de clínica dins el servei de
salut mental.
Conèixer i comprendre les tècniques
necessàries per poder realitzar
correctament totes les seves funcions.
Conèixer les principals patologies
mentals, les seves característiques i
com actuar davant de cada pacient.

 Marc conceptual de salut mental i generalitats.
 Què és la salut mental?
 Com em relaciono com a professional amb la salut









mental?
Què és l’estigma i la discriminació?
Com funciona el procés terapèutic: Quins efectes té
sobre les persones amb un trastorn mental?
La relació del procés terapèutic i el Projecte
Assistencial.
Principals trastorns psíquics.
Malalts psicòtics i altres tipus de malalts psiquiàtrics.
Normes d'actuació de l'auxiliar en salut mental i
toxicologies.
Modalitats terapèutiques.
Toxicomanies i drogodependències.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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24. ATENCIÓ AL PACIENT I QUALITAT ASSISTENCIAL
Durada

Preu

Data inici

Data final

15 hores

75 €

14/02/18

21/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/ aux.
Infermeria /facultatius/
Fisioterapeutes

CONTINGUTS

Generals:

 Aportar les eines i les tècniques necessàries
als professionals per oferir una atenció
personalitzada i de qualitat.

 M1. El sistema sanitari català.

 Conèixer els principis ètics que guien la
pràctica assistencial.
Específics:



 Ser capaç de definir el concepte de qualitat i
de descriure la seva utilitat en les
organitzacions sanitàries.

 Conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes
més habituals d'avaluació i millora de la
qualitat.





 Millorar i ampliar els conceptes de
satisfacció del pacient i de cures centrades
en el pacient als diferents professionals.

 Potenciar la qualitat assistencial i les bones
pràctiques.

 Prendre consciència de la importància de
l’actitud professional, del tipus de cura que
fa cadascú i de les possibilitats de millora
personal.



1. Els sistemes sanitaris.
2. El sistema sanitari espanyol.
3. Evolució del sistema sanitari català.
4. El sistema sanitari català actual.
5. El ciutadà en el sistema sanitari català.
M2. La qualitat assistencial.
1. Què és la qualitat assistencial?
2. Les dimensions de la qualitat.
3. La qualitat assistencial i les bones
pràctiques.
M3. Metodologia de la qualitat.
1. El cercle de millora contínua.
2. Criteris, indicadors i estàndards.
M4. L’ètica professional.
1. Els valors i l’ètica professional.
2. Bioètica. Questions i dilemes.
M5. L'atenció sanitària centrada en el pacient.
1. Eines per a una atenció personalitzada.
2. Les necessitats emocionals de la gent
gran.
3. El tracte digne i el respecte pels drets de
les persones grans.
4. L’autonomia en la vellesa.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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25. ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA
Durada
20 hores

Preu
100 €

Data inici
21/02/18

OBJECTIUS

Data final
04/04/18

Adreçat a
Tots els professionals

CONTINGUTS

 Mòdul 1: marc teòric de l’atenció integral centrada



 Promoure el model d'atenció centrada en
la persona en l'àmbit de l'atenció a
persones amb dependència



 Conèixer els aspectes claus d'una bona
atenció centrada en la persona en un
centre o servei assistencial.

 Conèixer els conceptes claus, les eines i els



instruments facilitadors de la intervenció
personalitzada i orientada a la persona.



en la persona.
1. Les dues dimensions del Model AICP.
2. Les bases del Model AICP.
3. Les recomanacions internacionals.
Mòdul 2: personalització i autonomia. Les
persones i el seus drets.
4. El concepte d’autonomia i la seva importància
en el Model AICP.
5. La necessitat d’assumir riscos.
6. Com promoure autonomia.
7. Com promoure independència.
Mòdul 3: la intervenció psicosocial en el marc de
l’AICP .
8. La relació d’ajuda des del Model AICP.
9. La participació: agents implicats.
Mòdul 4: metodologies i eines per a l’aplicació del
model AICP.
10. El professional de referència.
11. La Història de Vida.
12. El Pla Personalitzat d’Atenció i Recolzament al
Projecte de Vida.
13. Els ambients.
Mòdul 5: la persona, la família, els professionals i
la comunitat.
14. La valoració geriàtrica integral. Tipologia
d’usuaris actual.
15. La família.
16. Les i els professionals.
17. La comunitat.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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26. INFECCIONS NOSOCOMIALS
Durada

Preu

Data inici

Data final

20 hores

100 €

22/02/18

04/04/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/portalliteres/
facultatius

CONTINGUTS

 Mòdul 1. Introducció a les infeccions nosocomials.



 Sensibilitzar del risc d'infeccions



nosocomials i de les seves conseqüències
en l'entorn de treball.

 Dotar l’alumne d'eines per prevenir i
controlar les infeccions associades a
l’atenció sanitària més freqüents en la seva
pràctica clínica.



1. Què son les infeccions nosocomials?
2. Mecanismes d’adquisició de les IRAS.
3. Microorganismes d’especial rellevància.
Mòdul 2. Aspectes generals sobre prevenció i
control de les infeccions nosocomials.
4. Importància de la prevenció de les infeccions
nosocomials.
5. Vigilància epidemiològica de les infeccions
nosocomials.
6. Mesures de procés a les infeccions
nosocomials.
Mòdul 3. Mesures generals de prevenció de les
infeccions nosocomials.
7. La higiene de mans.
8. Precaucions estàndards i aïllaments.
9. Àrees d'ambient controlat hospitalari.
10. Neteja hospitalària.
Mòdul 4. Mesures específiques de prevenció de les
infeccions nosocomials.
11. Infeccions per dispositius: bacterièmia
associada a catèter (BAC).
12. Infeccions per dispositius: pneumònia
associada a la ventilació (PAV)
13. Infeccions per dispositius: infecci.ó urinària
associada al sondatge vesical.
14. Infeccions de localització quirúrgica (ILQ).
15. Diarrea associada a Clostridium difficile.
16. Infeccions per microorganismes multiresistents
(MMR).
17. Tuberculosi nosocomial.
18. Grip nosocomial.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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27. ATENCIÓ AL PACIENT POLITRAUMÀTIC PER INFERMERIA
Durada

Preu

Data inici

Data final

20 hores

100 €

28/02/18

10/04/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Mòdul 1. Recepció i monitoratge.
1.
2.
3.
4.
5.

 Aprendre les tècniques i les cures
d'infermeria adients per poder-les aplicar
al pacient, actuant d'acord a les normes i
els principis ètics del comportament
assistencial.




 Conèixer els diferents quadres que poden
presentar-se en un pacient politraumàtic i
el seu tractament quan ingressa en el
servei d'urgències.



Intervenció i avaluació en casos d’urgències.
Recepció, acollida i classificació.
Valoració inicial del pacient politraumàtic.
Mobilització i trasllat del pacient politraumàtic.
Tècniques bàsiques de suport de les funcions
vitals
Mòdul 2. Xoc hipovolèmic.
6. Les hemorràgies
7. El xoc.
Mòdul 3. Traumatismes.
8. Introducció als traumatismes.
9. Traumatismes de les extremitats.
10. Traumatismes de la columna vertebral.
11. Traumatismes cranioencefàlics.
12. Traumatismes toràcics.
13. Traumatismes abdominals.
Mòdul 4. Ferides i cremades.
14. Introducció a les ferides.
15. Diagnòstic i tractament de les ferides.
16. Cremades.
17. Embenats.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.

23
Programació formativa 2018

28. CURES BÀSIQUES PER AL PACIENT INESTABLE
Durada

Preu

Data inici

Data final

20 hores

100 €

01/03/18

11/04/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/
facultatius/fisioterapeutes

CONTINGUTS

 Mòdul 1: valoració del pacient inestable.
1. Valoració primària.
2. Valoració secundària.

 Donar eines als i les participants per aplicar
les cures adequades amb una garantia de
qualitat en l’atenció al pacient inestable.

3. Revaloració.

 Mòdul 2: patologies del pacient inestable.
4. Competències de l’auxiliar d’infermeria en els
diferents àmbits sanitaris.
5. Manifestacions clíniques d’inestabilitat de la
salut del pacient.
6. Primers auxilis.

 Mòdul 3: comunicació amb el pacient i familiars.
Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits. Per volums inferiors s’oferirà realitzar-lo de forma autoformativa.
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29. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ URGENT
Durada

Preu

Data inici

Data final

4 hores

30 €

27/02/18

20/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Seguretat dels pacients en l’atenció urgent.
 Abordatge de la seguretat dels pacients als
SUH.

 Epidemiologia dels esdeveniments adversos
en l’atenció urgent.

 Cultura de seguretat als SUH.
 Gestió de riscos als SUH.
 Promoure la SP i el benchmarking entre els

 Conèixer les característiques assistencials
diferencials de l’atenció urgent.

 Conèixer les eines utilitzades en l’atenció
urgent per assegurar la qualitat assistencial.

 Entendre la seguretat del pacient com una
dimensió de la qualitat imprescindible i amb
identitat pròpia.



professionals de les estratègies empreses en
la millora de la SP.
Qualitat en l’atenció urgent.

 Característiques diferencials de l’assistència
en els Serveis d’Urgències.






Triatge sanitari estructurat i triatge avançat.
Mapa d’urgències.
Acreditació de Serveis d’urgències.
Pla de millora de la qualitat del Servei
d’urgències.

 Monitorització de la qualitat a urgències.
 Tipus d’indicadors de qualitat en l’atenció
urgent.

 Utilització i selecció dels indicadors.
Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.
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30. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ QUIRÚRGICA
Durada

Preu

Data inici

Data final

4 hores

30 €

27/02/18

20/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Què entenem per atenció al pacient quirúrgic?
 Procés estratègic: planificar i dirigir l’atenció del

 Conèixer el procés d’atenció del pacient

pacient.

quirúrgic.

 Definir els procediments d’anàlisi de resultats.
 Conèixer les eines que poden permetre definir
i desplegar accions de millora del procés.

 Procés de suport.
 Procés clau: atendre pacient quirúrgic
 Definició de circuits i procediments.
 Identificar una necessitat quirúrgica.
 Programar i identificar el risc quirúrgic.
 Acollir.
 Realitzar l’acte quirúrgic.
 Planificar el seguiment postquirúrgic.
 Procés estratègic: controlar i redirigir.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.

31. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ ANESTÈSICA
Durada

Preu

Data inici

Data final

3 hores

22 €

27/02/18

20/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Esdeveniments adversos en l’atenció anestèsica.
 Declaració d’Helsinki: seguretat dels pacients
quirúrgic. Recomanacions i protocols d’actuació.

 Aportar una visió integral en qualitat i
seguretat del pacient en l’àmbit

 Avaluació pre-operatòria
 Avaluació mèdica, determinació del risc
esdeveniments intra-operatoris.

 Valoració de la via aèria.

 Preparació pre-operatòria
 Verificació del material.
 Aprendre a identificar i analitzar els factors de
 Etiquetat dels fàrmacs.
sistema i humans que posen en perill la
 Monitorització.
 Control de la infecció.
seguretat del pacient aprenent a desenvolupar
 Intraoperatori
estratègies de millora.
 Maneig via aèria difícil.
 Manuals de crisi.
 Post-operatori
 Traspàs de la informació del pacient postd’anestesiologia.

quirúrgic

 Control del dolor.
 Estratègies de millora.
Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.
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32. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EN HOSPITALITZACIÓ
Durada

Preu

Data inici

Data final

4 hores

30 €

27/02/18

20/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 La cartera de serveis i els processos que ofereix
 Conèixer els apartats clau de l’atenció en


l’hospitalització pel que fa a qualitat i
seguretat dels pacients, basats en les



dimensions de la qualitat assistencial.



 Aprendre com cal gestionar clínicament
l’atenció en l’hospitalització (aspecte de



qualitat).

 Conèixer com interaccionen els diferents



estàndards i indicadors de seguretat en






l’atenció en l’hospitalització (aspecte de
seguretat).

cada equip en qualitat i seguretat.
Gestió clínica i estratègies per reduir el risc dels
esdeveniments adversos.
Indicadors genèrics i específics de seguretat dels
pacients en hospitalització.
Qualitat: la cultura, l’organització, el model de
gestió i la seguretat del centre hospitalari.
Gestió clínica i estratègies transversals en la
qualitat assistencial i la seguretat dels pacients.
Pla assistencial o terapèutic a l’atenció en
l’hospitalització.
Equips professionals: el treball interdisciplinari.
Cicle de millora continua.
El coneixement a l’atenció en l’hospitalització.
Les tecnologies de la informació i la comunicació.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.

33. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ AMBULATÒRIA ESPECIALITZADA
Durada

Preu

Data inici

Data final

4 hores

30 €

27/02/18

20/03/18

OBJECTIUS

 Conèixer els apartats clau de l’atenció





ambulatòria especialitzada pel que fa a
qualitat i seguretat dels pacients, basats en les
dimensions de la qualitat assistencial.
Aprendre a gestionar clínicament l’atenció
ambulatòria especialitzada (aspecte de
qualitat).
Conèixer com interaccionen els distints
estàndards i indicadors de seguretat en
l’atenció ambulatòria especialitzada (aspecte
de seguretat).

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Tipus d’assistència ambulatòria.
 Gestió clínica i estratègies per reduir el risc dels






esdeveniments adversos.
Seguretat dels pacients en l’atenció ambulatòria
especialitzada.
Qualitat assistencial del pacient.
Gestió clínica i estratègies transversals en la
qualitat assistencial i la seguretat dels pacients
Pla assistencial/terapèutic a l’atenció
ambulatòria especialitzada.
Les tecnologies de la informació i la comunicació.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.
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34. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EN UNITATS DE CRÍTICS
Durada

Preu

Data inici

Data final

3 hores

22 €

27/02/18

20/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 El procés d’atenció al pacient crític.
 Seguretat dels pacients: estratègies de
reducció/control de risc.

 Projectes específics en la seguretat dels pacients:
 “Projecte Bacterièmia zero”.
 “Projecte Pneumònia zero”.
 “Projecte Resistència zero”.
 Pràctiques segures en l’àmbit crític en la
 Conèixer les singularitats del pacient crític en



relació al risc de patir incidents relacionats
amb la seguretat del pacient.
Conèixer les principals estratègies
desenvolupades per a la reducció del rics
d’incidents i els seus resultats.
Conèixer els estàndards de qualitat
desenvolupats per l’atenció al pacient crític.



seguretat dels pacients:
 Cultura de seguretat.
 Higiene de mans.
 Comunicació correcta durant el traspàs
d’informació sobre el pacient.
 Cura adequada de les connexions de catèters
i tubs.
 Prevenció de les úlceres per pressió.
 Contenció física i immobilització de pacients.
 Equips de resposta ràpida en l’atenció dels
pacients.
 Altres pràctiques segures d’especial
rellevància en el pacient crític.
Indicadors de qualitat en l’atenció del pacient
crític.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.

35. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ ONCOLÒGICA
Durada

Preu

Data inici

Data final

3 hores

22 €

27/02/18

20/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Donar a conèixer el procés i l’organització de
l’atenció oncològica de qualitat.

 Conèixer els principals riscos relacionats amb



el procés oncològics per tal de prevenir i/o
minimitzar.
Identificar les principals línees estratègiques
de qualitat i seguretat de pacients en els
àmbits nacional i internacional.







El procés oncològic.
Gestió del risc del pacient oncològic.
Gestió del risc en el tractament quimioteràpic.
Gestió del risc en el tractament radioteràpic.
Estratègies, estàndards i indicadors de qualitat i
seguretat.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.
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36. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ PEDIÀTRICA
Durada

Preu

Data inici

Data final

3 hores

22 €

27/02/18

20/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Conèixer les característiques específiques dels







pacients pediàtrics i el seu impacte en les
estratègies de qualitat i seguretat dels
pacients.
Definir les bones pràctiques per a obtenir una
atenció pediàtrica de qualitat i centrada en els
pacients.
Conèixer els principals esdeveniments
adversos relacionats amb la seguretat dels
pacients pediàtrics i les estratègies per a
prevenir-los.
Aprendre a mesurar la qualitat i seguretat dels
pacients en l’atenció pediàtrica.

 Característiques del pacient pediàtric que





condicionen els aspectes de qualitat a
desenvolupar.
Seguretat dels pacients a l‘atenció pediàtrica.
Línies clau pel desenvolupament de l’atenció
pediàtrica de qualitat.
Indicadors de qualitat a l’atenció pediàtrica.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.

37. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ MATERNO-INFANTIL
Durada

Preu

Data inici

Data final

3 hores

22 €

27/02/18

20/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Donar a conèixer el procés i l’organització de  Característiques clau de l’embarassada i el nadó




l’atenció materno-infantil de qualitat.
Conèixer els principals riscos relacionats amb
el procés materno-infantil per tal de prevenir
i/o minimitzar-los.
Identificar les principals línies estratègiques de
qualitat i seguretat de pacients en els àmbits
nacional i internacional per a l’atenció
materno-infantil.





que determinen els aspectes de qualitat a
desenvolupar.
Seguretat dels pacients a l’atenció maternoinfantil.
Bones pràctiques per al desenvolupament de
l’atenció materno-infantil de qualitat.
Indicadors de qualitat a l’atenció maternoinfantil.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.
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38. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EMERGENT - EXTRAHOSPITALÀRIA
Durada

Preu

Data inici

Data final

3 hores

22 €

27/02/18

20/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Seguretat dels pacients a l’atenció emergent
 Conèixer el procés assistencial del SEM per





identificar els potencials riscos relacionats
amb la seguretat del pacient.
Identificar els principals riscos per a la
seguretat del pacient a l’àmbit de les
emergències prehospitalàries.
Conèixer els estàndards de qualitat en
l’atenció a les emergències prehospitalàries.



prehospitalària: principals riscos i factors que
dificulten disposar de dades.
Identificació i prevenció d’esdeveniments
adversos en:

 L’atenció telefònica.
 L’atenció a l’ambulància.
 La transferència del malalt.
 Estratègies de reducció/control de riscos.
 Qualitat en l’atenció assistencial del pacient.
Indicadors.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.

39. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EN HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI
Durada
3 hores

Preu
22 €

Data inici
27/02/18

OBJECTIUS



 Conèixer les particularitats de l’hospitalització






a domicili.
Establir una proposta d’indicadors de
seguretat i resultats clínics que permetin
monitoritzar l’activitat.
Identificar les àrees crítiques en l’atenció
domiciliària.
Conèixer estratègies per a la reducció del risc i
aplicar pràctiques segures.
Potenciar la cultura de seguretat dels
professionals que treballen en els programes
d’atenció domiciliària.

Data final
20/03/18

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS
L’hospitalització a domicili.
Recomanacions en la cartera de serveis (segons
models assistencials):

 Malalt agut o crònic aguditzat complex
mèdic.












Malalt quirúrgic.
Malalt pediàtric.
Malat crònic.
Cures pal·liatives.

Unitats monogràfiques d’alta complexitat.
Pràctiques segures en processos específics de la
HAD.
Procés organitzatiu.
Procés assistencial.
Procés de suport.
Avaluació de la seguretat i la qualitat assistencial.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.
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40. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
Durada
4 hores

Preu
30 €

Data inici
27/02/18

Data final
20/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Els programes d’atenció domiciliaria a l’atenció
primària.

 Identificar les àrees critiques en l’atenció  La seguretat dels pacients en l’atenció
domiciliària.

domiciliària.

 Conèixer estratègies per a la reducció del risc i


aplicar pràctiques segures.
Potenciar la cultura de seguretat dels
professionals que treballen en els programes
d’atenció domiciliària.

 El pacient crònic complex.
 El pacient amb malaltia crònica avançada.
 Identificació de les àrees critiques.
 Estratègies per a la reducció del risc. Les


pràctiques segures.
Indicadors de qualitat.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.

41. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN DONACIÓ I TRASPLANTAMENT
Durada
2 hores

Preu
15 €

Data inici
27/02/18

OBJECTIUS

Data final
20/03/18

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Conèixer el procés de donació, les fases i els
agents implicats.
 El procés de donació i trasplantament.
 Identificar les possibles àrees de millora per  Seguretat dels pacients:
optimitzar el procés de donació.
 Motius pels quals un donant no esdevé
 Prendre consciència dels principals errors i
utilitzat.





incidències que poden succeir durant el procés
de donació i trasplantament.
Identificar les accions i les bones pràctiques
que podem dur a terme per reduir
significativament aquests riscos durant el
procés de donació.
Avaluar i valorar l’activitat vinculada a
seguretat del pacient en les unitats de donació
i trasplantament.

 Risc de transmissió de malalties infeccioses.
 Classificació de la capacitat de transmissió en



donació.
Qualitat i bones pràctiques en els processos de la
donació d’òrgans.
Escenari normatiu sobre qualitat i seguretat en
donació i trasplantament.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.
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42. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN RADIODIAGNÒSTIC
Durada
3 hores

Preu
22 €

Data inici
27/02/18

OBJECTIUS

Data final
20/03/18

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Conèixer les tasques i funcions del Tècnic en






Radiodiagnòstic (TER), de l’especialista en
Radiologia, les diferents modalitats d’estudis
de l’especialitat, i l’abast de la radiologia
diagnòstica i intervencionista.
Conèixer els principals sistemes de
monitorització de la qualitat i aspectes clínics
bàsics en el control de qualitat d’un servei de
Radiologia.
Tenir nocions bàsiques d’estàndards i
indicadors de qualitat en Radiologia.
Tenir una visió global dels riscos, incidents,
esdeveniments adversos i errors de
radiodiagnòstic, i de les estratègies de control
i millora de la seguretat de l’acte radiològic.

 L’atenció en radiologia. Processos diagnòstics i


terapèutics.
Seguretat dels pacients en radiologia

 Efectes biològics per radiacions.
 Indicadors, estàndards, riscos i controls de
seguretat dels pacients.

 Mapa de processos operatius.
 Mesures de control del risc transversals.
 Qualitat assistencial en Radiologia
 Sistemes de monitorització de la qualitat en
un servei de Radiologia.

 Pilars bàsics de la qualitat en Radiologia.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.

43. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN LABORATORIS CLÍNICS
Durada
2 hores

Preu
15 €

Data inici
27/02/18

OBJECTIUS

Data final
20/03/18

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Punts estratègics en la qualitat i seguretat dels
pacients en el laboratori clínic:

 Procés preanalític.
 Procés analític.
 Procés postanalític.

 Comprendre el paper del laboratori clínic en la
seguretat del pacient.

 Conèixer els punts estratègics en seguretat del


pacient en el laboratori clínic.
Conèixer les possibles estratègies de millora
disponibles.

 Indicadors de qualitat: Impacte en seguretat dels



pacients.
Estratègies de millora en seguretat dels pacients
des de la perspectiva del laboratori clínic.
Millora de la qualitat en els laboratoris clínics:
certificacions i acreditacions.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.
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44. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN ANATOMIA PATOLÒGICA
Durada
3 hores

Preu
22 €

Data inici
27/02/18

Data final
20/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Complexitat tècnica i funcional dels serveis
d’anatomia patològica.

 Errors més comuns i mesures preventives de
cadascuna de les etapes:

 Obtenció de la mostra.
 Recepció de mostres (i de les mostres en

 Sensibilitzar als treballadors de les greus




conseqüències que se’n deriven pel malalt
d’algunes incidències.
Identificar tasques concretes i condicions de
treball que afavoreixen les incidències.
Fomentar les formes de treballar que
minimitzen les incidències. Gestió adequada
de les incidències.

fresc).











Registre informàtic.
Macroscòpia.
Laboratori.

Diagnòstic.
Qualitat de l‘informe d’anatomia patològica.
Temps de resposta.
Traçabilitat.
Mesures preventives transversals.
Protocol d’actuació davant de sospita d’error.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.

45. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN HEMODIÀLISI
Durada
2 hores

Preu
15 €

Data inici
27/02/18

OBJECTIUS

Data final
20/03/18

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 El procés d’hemodiàlisi.
 Donar a conèixer el procés i l’organització de  Seguretat dels pacients:
l’hemodiàlisi.
 Factors de risc per a la seguretat dels
 Conèixer els principals riscos relacionats amb



el procés d’hemodiàlisi per tal de prevenir-los
i/o minimitzar-los.
Identificar els principals estàndards de qualitat
en el procés d’hemodiàlisi en els àmbits
nacional i internacional.

pacients en hemodiàlisi.

 Estratègies de prevenció del risc per a la




seguretat dels pacients en el procés
d’hemodiàlisi.
Indicadors de qualitat en hemodiàlisi.
Estàndards de qualitat en hemodiàlisi.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.
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46. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN REHABILITACIÓ
Durada
3 hores

Preu
22 €

Data inici
27/02/18

Data final
20/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius/fisio

CONTINGUTS

 Saber proporcionar al pacient la major




 El procés d’atenció en rehabilitació.
 Aspectes específics de la seguretat dels pacients en

capacitat i independència possibles.
Identificar les limitacions físiques del pacient
i les limitacions en l’accessibilitat.
Assumir la responsabilitat i el compromís
que exigeix la pràctica professional.
Identificar els serveis de rehabilitació i que
els composen.

rehabilitació.

 Estratègies de reducció i control del risc.
 Estàndards de qualitat en l’atenció en rehabilitació.
 Indicadors de qualitat en rehabilitació.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.

47. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
Durada
4 hores

Preu
30 €

Data inici
27/02/18

OBJECTIUS

 Determinar els riscos per a la seguretat dels





pacients més rellevants relacionats amb
l’assistència sociosanitària.
Determinar les actuacions prioritàries de cara
a aconseguir una atenció sociosanitària de
qualitat i més segura.
Conèixer els estàndards i indicadors de
qualitat a l’atenció sociosanitària proposats
per diverses institucions.

Data final
20/03/18

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Característiques de l’atenció a l’àmbit





sociosanitari.
Processos d’atenció als pacients a l’àmbit
sociosanitari.
Seguretat dels pacients a l’atenció sociosanitària.
Pràctiques segures a l’atenció sociosanitària.
Estàndards i indicadors de qualitat a l’atenció
sociosanitària.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.
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48. QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EN SALUT MENTAL
Durada
4 hores

Preu
30 €

Data inici
27/02/18

Data final
20/03/18

OBJECTIUS

Adreçat a
Infermeres/aux.
Infermeria/facultatius

CONTINGUTS

 Gestió de la qualitat: Per què parlem de gestió de


la qualitat i seguretat en salut mental?
Atenció centrada en el pacient i lideratge
professional :

 Què és l’atenció centrada en el pacient?
 La competència mental. Les persones amb
TMG poden opinar?

 Com centrar-nos en les necessitats de la

 Identificar les eines bàsiques que permeten





una atenció basada en la persona.
Assumir la responsabilitat i el compromís que
exigeix la pràctica professional.
Identificar i adoptar elements de millora
continua en la seva practica assistencial.
Afavorir entorns assistencials mes segurs.
Monitorar i avaluar la pràctica assistencial.

persona amb TMG?

 Com establir la relació professional amb


persones amb TMG?
Suport a la millora assistencial: PTI.

 Valoració del pacient i requeriments de


qualitat del PTI.
Seguretat dels pacients (mesures preventives i
gestió del risc).








Caigudes i accidents.
Estats d’agitació.
Autolesions i suïcidi.
Fugues.

Mediació.
Utilitzar la informació per a mesurar i controlar.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.
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49. FORMADORS OCASIONALS
Durada
5 hores

Preu
30 €

Data inici
Data final
A elecció

OBJECTIUS

Adreçat a
Tots els professionals

CONTINGUTS

 Formació per a professionals malgrat que
no són formadors habituals en un
moment determinat han d’impartir una
acció formativa.
 Proporcionar en poc temps les
orientacions i els recursos mínims que els
permetin programar una activitat
formativa que faciliti un aprenentatge
real als alumnes.











La temàtica de la xerrada. Definició dels objectius
Selecció dels continguts
El programa formatiu
El mètode
El recurs que acompanya l’exposició
L’expressió oral
Abans de començar l’exposició
Revisió i propostes de millora
Tancament del curs.

Consulta les condicions dels cursos sense data en la pàgina 4.

50. ÚS DE LES XARXES SOCIALS PER A PROFESSIONALS DE LA SALUT
Durada
20 hores

Preu
115 €

Data inici
14/03/18

OBJECTIUS

Data final
18/04/18

Adreçat a
Tots els professionals

CONTINGUTS

 Mòdul 1. Xarxes socials i gestió de la reputació


 Conèixer les tecnologies de la informació i
la comunicació.

 Estar familiaritzat amb les diferents xarxes


socials i els Canals de comunicació 2.0 i
les seves finalitats.
Utilitzar les xarxes socials en relació amb
l’àmbit de la salut.




digital:
1. Xarxes socials.
2. Gestió de la reputació digital.
Mòdul 2. Tipus de xarxes socials:
1. Facebook.
2. Twitter.
3. Linkedln.
Mòdul 3. Comunitats professionals i pacients:
1. Comparteix i interactua.
Mòdul 4. Regles i principis bàsic de funcionament
a les xarxes socials:
1. Normes de comportament que cal seguir a
la web 2.0.
2. Normes per compartir informació a
Internet.
3. Normes per protegir la nostra informació a
Internet.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.

36
Programació formativa 2018

51. OFIMÀTICA
Durada
Diverses

Preu
Diverses

Data inici
20/02/18

OBJECTIUS

 Desenvolupar competències digitals dels
professionals sanitaris i no sanitaris, en
relació als diferents software d’ofimàtica

Data final
12/04/18

Adreçat a
Tots els professionals

CONTINGUTS

 Microsoft office:
 Word bàsic.
 Word avançat.
 Word expert.
 Excel bàsic.
 Excel avançat.
 Excel expert.
 PowerPoint .
 Lliure office:
 Base.
 Writer.
 Calc.

Es realitzaran edicions tutoritzades a partir de 15 participants inscrits.
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OFERTA DE FORMACIÓ CORPORATIVA
Tots els cursos que s’ofereixen a la graella de formació EN OBERT poden ser impartits a mida
per a la vostra institució; així que només cal que ens ho demaneu i us podrem fer una
proposta de continguts, durada i calendari en funció del grup de participants a qui vulgueu
dirigir l’ acció formativa.
Disposem d’altres cursos que poden ser del vostre interès i que també us podem oferir en
les mateixes condicions:

Higiene de mans

1

Gestió de les emocions

15

Indicacions per a l'administració segura de la sang i dels
components sanguinis (*)

6

Promoció de la salut als hospitals i centres sanitaris

8

fisioterapeutes

facultatius

administratius

portalliteres

aux. inf.

Infermeres

Acció formativa

Hores

Adreçat a

(*) Aquest curs és completa amb una sessió pràctica.
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Alguns dels nostres cursos formen part d’un programa més ampli: és el cas de l’Itinerari
formatiu d’auxiliars d’infermeria, l’Itinerari formatiu de zeladors/portalliteres, i el
programa de Qualitat i Seguretat del Pacient (nivell bàsic). Aquests programes es poden dur
a terme complets o seleccionant alguns mòduls per tal de configurar un itinerari adaptat.

M1. Mòdul general.

2

M2. Lideratge en Qualitat i Seguretat dels pacients.

1

M3. Metodologia de la qualitat.

2

M4. Acreditacions i certificacions.

1

M5. Gestió de processos.

1

M6. Seguretat en l’ús del medicament.

3

M7. Infecció relacionada amb l’assistència.

2

M8. Seguretat física.

1

M9. Seguretat quirúrgica.

1

M10. Seguretat en atenció emergent.

1

M11. Qualitat en la praxi assistencial (tècnica).

2

M12. Qualitat percebuda.

1

M13. Continuïtat assistencial.

1

M14. Maneig del dolor.

1

M15. Notificació d’esdeveniments Adversos i ús de TPSC Cloud.

1

comandaments

facultatius

administratius

portalliteres

aux. inf.

Infermeres

QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS (NIVELL BÀSIC)

Hores

Adreçat a

Aquest itinerari està acreditat pel Consell Catala de Formació Continuada de les Professions
Sanitaries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
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M1. Acollida i organització de l’activitat assistencial.

4

M2. Higiene i protecció de la pell i mucoses.

6

M3. Prevenció de la infecció.

9

fisioterapeutes

facultatius

administratius

portalliteres

aux. inf.

Infermeres

ITINERARI FORMATIU PER AUXILIARS D’INFERMERIA

Hores

Adreçat a

M4. Acompanyament en els processos de fi de la vida al pacient
i a la família.

8

M5. Nutrició i alimentació.

4

M6. Intervenció col·laborativa de cures.

12

M7. Mobilització i transferències.

5

M8. Eliminació.

10

M9. Principis bàsic de la comunicació.

2

M10. Atenció a la persona amb risc d’agitació.

3

M11. Seguretat del pacient.

2

M12. Introducció a la bioètica.

4
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12

M4. Higiene preventiva hospitalària.

10

M5. Documentació sanitària.

10

M6. Mobilització i trasllat de l’usuari amb ajudes tècniques.

10

fisioterapeutes

M3. Sistemes d’informació.

facultatius

20

administratius

M2. Mobilització i trasllat de l’usuari sense ajudes tècniques.

portalliteres

14

aux. inf.

M1. Actuació en unitats especials per a portalliteres.

Infermeres

TINERARI FORMATIU PER A ZELADORS/PORTALLITERES

Hores

Adreçat a

M7. Mobilització i trasllat de mostres biològiques, residus,
materials i equipaments.

8

M8. Primers auxilis.

6

M9. Trasllat dels usuaris aïllats.

10

Per a més informació
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.81 | Núria Forné | nforne@ucf.cat | www.ucf.cat

41
Programació formativa 2018

