Tècniques Infermeres Avançades a
Malalts Crítics
1a Edició
Codi: 224321
Tipologia: Curs subvencionat
Crèdits: 0.00
Idioma: Català
Data d'inici: 04/10/2022
Data de finalització: 21/10/2022
Horari: Presencial a la Facultat d'Infermeria, els dies 4, 6, 13, 14 i 21 d'octubre a la Facultat de Medicina (pendent de
confirmació) la resta mitjançant videoconferència amb la plataforma ZOOM
Lloc de realització: Facultat d'Infermeria, Facultat de Medicina i a través de la plataforma Zoom
Places: 30

Preus i descomptes
Preu: 0 €

Beques
Informació beques

Presentació
La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en molts sectors econòmics, persistint la incertesa sobre la
plena capacitat de recuperació de l'ocupació i, fins i tot, del manteniment de l'ocupació en determinats sectors, fet que requereix un
desplegament continu de mesures extraordinàries de caràcter social i econòmic. Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases
reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per requalificar persones treballadores ocupades finançats amb
fons REACT EU.
De fet, partint de les dades de l'Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat, les xifres de la conjuntura socioeconòmica del
2020 i 2021 mostren les conseqüències de la paràlisi econòmica motivada per la Covid-19.
No obstant, les xifres d'ocupació i desocupació de 2021 s'han de relativitzar pel nombre d'Expedients de Regulació Temporal
d'Ocupació actius, la seva evolució futura, molt influenciada pel tancament d'activitats i les restriccions, influiran molt en l'evolució
de les xifres d'ocupació i desocupació i la formació és un factor clau pel desenvolupament d'aquestes competències que permetin un
increment de la productivitat.
La creixent importància de la formació al llarg de la vida, la creixent rotació en el mercat de treball així com la constant necessitat
d'adaptar-se als canvis en el desenvolupament de l'activitat professional estan fent que la formació al llarg de la vida sigui quelcom
vital per la millora de l'ocupabilitat i la competitivitat.

La Comissió Europea va plantejar la necessitat d'implementar mesures de recuperació i resiliència en els Fons Estructurals i
d'Inversió Europeus per fer front a l'impacte de la crisi de la COVID-19. Així, el 28 de desembre es va publicar el Reglament (UE)
2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020, pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 en
matèria de recursos addicionals i s'implementen disposicions per tal de proporcionar assistència per facilitar la reparació de la crisi
en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar-se per a una recuperació verda, digital i
resilient de l'economia (REACT EU).
En aquest sentit, es preveu una actuació, mitjançant programes de formació per a la requalificació de persones treballadores
ocupades, que té com a objectiu la millora de l'ocupabilitat i la competitivitat, afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat
socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les empreses. Aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia de la Comissió
Europea d'adaptar les competències de les persones a les necessitats de la transformació digital, que els hi pot permetre propiciar la
transformació en el sector en el que treballa o facilitar la seva incorporació a un altre sector gràcies a les competències digitals. Per
altra banda, contribueix a la resiliència social i econòmica.
L'actuació contempla els programes de formació per a la requalificació professional de persones treballadores ocupades, que
incorporen accions formatives d'especialitats de l'oferta de formació no formal alineades amb els pilars dels REACT EU consistents
en la recuperació verda, digital i resilient de l'economia.
També hi podran accedir les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La
participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.

Objectius
Objectius
Consolidar les habilitats i pràctiques segures per l’atenció al malalt agut greu, amb un abordatge des d’urgències i el tractament clau
en la unitat de cures intensives.

A qui s' adreça
a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en
l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de
formació professional per a l'ocupació.
b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els
períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o
persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.
c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte aliena incloses en el règim general
de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònoms, el del mar i a aquelles
altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.
d) Les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La participació de les persones
treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants.
Nota: la consideració de persona treballadora ocupada o desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de
la formació.

Requisits d'admisió
Persones treballadores: Cal presentar la capçalera de l'última nòmina rebuda, o bé, el rebut de l'última quota d'autònoms.
Persones en situació d'atur: Cal estar inscrit/a al SOC i presentar el Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació
(DARDO).
Cal residir o treballar a Catalunya.

Pla d'estudis
Tècniques infermeres avançades a malalts crítics
Programa
1. Atenció centrada en la persona malalta crítica i aspectes psicosocials clau. (4h)
2. Seguretat clínica i pràctiques segures en l'entorn del malalt crític. (4h)
3. Valoració, exploració, monitoratge d'hemodinàmica i estabilització del pacient. (6h)
4. Ecografies aplicades al malalt crític. (6h)
5. Sedació, analgèsia, fàrmacs, vies i dosificacions. (6h)
6. Via aèria difícil, intubació i ventilació mecànica. (6h)
7. Control i prevenció d’infeccions nosocomials. (6h)
8. Atenció i gestió de situacions de risc. (10h)
8.1. Risc cardiopulmonar.
8.2. Situacions de xoc.
8.3. Situacions de risc digestiu, endocrí i renal.
8.4. Malalt neurològic.
8.5. Pacient traumàtic crític i politraumàtic greu.
8.6. Pacient amb patologia obstètrica greu.
8.7. Pacient pediàtric greu.
8.8. Intoxicació i sobredosis.
8.9. Pacient amb cremades greus.
8.10. Pacient trasplantat.
8.11. Pacient greu amb Covid-19.
9. Activació i serveis d’Emergències. (6h)
10. Humanització, drets, deures, elements legals i competències relacionals i d’equip. (6h)

Titulació
Certificat d'Aprofitament (haver superat la prova d'avaluació i complir un mínim del 75% d'assistència) o Certificat d'Assistència.

Sistema avaluació
- 75% d'assistència obligatòria.
- Superar una prova d’avaluació examen tipu test
- La puntuació final aconseguida s'expressarà en termes d'Apte/ No Apte.

Quadre docent
Direcció
Coordinació
Professorat
Anna Bonmati
Professora Agregada Departament d'Infermeria (UdG) des del 2019
Membre del grup de recerca Salut i Atenció Sanitària (UdG) des del 2018
Coordinadora del ETC-PHHP (European Trainning Consortium Public Health and Health Promotion) des del 2016
Membre del Florence Network Board des del 2020

Associate Editor de la revista Global Health Promotion des del 2021
Títulacions
Llicenciada en Farmàcia
Diplomada en Infermeria
Diplomada en Ciències empresarials
Doctora per la Universitat de Girona
Altres títulacions
Màster Nutrició i Alimentació
Màster atenció Farmacèutica comunitària
Diploma de postgrau en gestió sanitària
Diploma de postgrau interuniversitari en docència universitària
Màster en promoció de la Salut

David Camara
Diplomat universitari en infermeria, màster en promoció de la salut, expert universitari en bioètica clínica assistencial, postgrau de
sexualitat humana, especialista en gestió de serveis infermers i doctor per la Universitat de Girona.
Membre de l'Equip de Recerca en Infància, Adolescència, Drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV), grup consolidat
del Govern de Catalunya.
Actualment és professor investigador ordinari al departament d'infermeria de la facultat d'infermeria de la Universitat de Girona i
realitza docència sobre sexualitat, gènere i bioètica del que és responsable de l'assignatura “Ètica i legislació en l'atenció
d'infermeria”.
Forma part del Comitè d'ètica de investigació clínica i medicaments (CEIm) de Girona, del Comitè d'ètica assistencial de l'Hospital
Santa Caterina de Girona i de la comissió assessora en perspectiva de gènere de la facultat d'infermeria.

Aaron Castanera
Doctor per la Universitat de Girona en el programa de doctorat en ciències socials, de l'educació i de la salut (2017).
Diplomatura en Infermeria. Escola Universitària d'Infermeria, Universitat de Girona (2008).
Diploma en Cures d'Infermeria al Malalt Crític. Universitat de Girona (2009).
Diploma en Tripulant HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), Universitat Autònoma de Barcelona (UB) (2009).
Diploma de Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent, Universitat de Girona (2010).
Màster Oficial en Atenció Integral al Pacient Crític i Emergències, Facultat de Medicina (UB), Barcelona Hospital Clínic (2012).
Infermer de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta del 2008 a l'actualitat, Unitat de Cures Intensives (UCI) i Reanimació
(REA).
Infermer a la clínica de traumatologia de l'estació d'esquí de la Molina, del 2010 al 2014.
Professor associat a la Universitat de Girona (UdG), Departament d’Infermeria des de l’any 2012 a l'actualitat.
Professor col·laborador i col·laborador en la coordinació del Diploma de Postgrau en Cures d'Infermeria en el Malalt Crític de la
UdG des del 2010.
Professor col·laborador en el Diploma de Postgrau en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Reanimació de la UdG des del 2017.
Cinc publicacions en revistes nacionals i internacionals.
Participació en més de 25 jornades i congressos nacionals i internacionals com a comunicador o ponent.

Montserrat Corominas
Formació Acadèmica
Diplomada en Infermeria ( UdG)
Diplomada de Postgrau d’Atenció prehospitalària. ( UdG)
Diplomada en postgrau en Infermeria Pediàtrica (UdG)
Diplomada en postgrau d’Atenció al malalt cariològic ( Hospital Sant Pau)
Instructora genèrica del CCR en SVB , SVI i SVA
Màster en Atenció Prehospitalària Urgent (Màster interuniversitari de UdG, UB, URV, UdLL)

Màster en Universitari en Metodologia de la Simulació (CISARC Manresa)
Experiència Professional
Diplomat en Infermeria a l’Hospital St. Jaume d’Olot al Servei d’Urgències des de 16 de setembre del 2002 fins actualitat.
Diplomat en Infermeria al servei de SEM ( Servei Emergències mèdiques) SVAM i SVAI Regió Girona desde 2004.
Experiència professional com a docent
Docent a l’escola Euses a Girona en el MÒDUL 5 Assistència sanitària especial en situacions d’emergència) del cicle
formatiu de Grau Mitjà en Emergències sanitàries des de 2012 fins 2016.
Docent en el LASC Laboratori D'aprenentatge i Simulació Clínica d’UdG com a instructora en curs de SVA/SVI des de
2019 fins a l’actualitat?
Docent en el Màster Emergències mèdiques de la UdG des de 2019 fins a l’actualitat.
Docent en el Màster d’Atenció Integral Infermera al Persona en estat Crític des de 2019 fins a l’actualitat?
Docent en el Grau Infermeria de la Universitat de Girona des de 2021.

Andrea Garcia Lamigueiro
Formació Acadèmica
Diplomada Universitària d'Infermeria l'any 2007 per l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Girona
Diploma postgrau Atenció prehospitalària urgent Udg?
Diploma postgrau en cures d'infermeria al malalt crític
Activitats docents
Des del curs 2008-09 fins l’actualitat ; Docència de pràctiques clíniques hopitalàries dels estudiants de la Facultat d’Infermeria de
la Universitat de Girona en els serveis de Medicina Intensiva i Urgències.
Des del curs 2008-09 fins l’actualitat : docència de pràctiques clíniques hospitalàries a la Unitat de Medicina Intensiva del HUDJT
dels estudiants del Diploma de postgrau de cures d’infermeria al malalt crític de la Universitat de Girona.
Des del curs 2014-15 fins l’actualitat : Professora col·laboradora en el Diploma de postgrau en cures d’infermeria al malalt crític en
el modul de respiratori.

Eva Gasull
Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Ramon Llull (2003), diplomada en Psicologia (2001) i diplomada en Infermeria per
l'Escola Universitària Infermeria del Mar (2000).
Postgrau en hipoteràpia i equitació terapèutica per la Fundació Universitat de Girona (2011) i Màster en diagnòstic i intervenció en
neuropsicopedagogia per Universitat de Girona (2005)
EXPERIÈNCIA LABORAL:
Codirectora i psicoterapeuta en el Centre Psicopedagògic Tangram de la Bisbal d'Empordà. Especialista en autoregulació de
conducta, gestió d'emocions i comunicació. Tutora professional del Pràcticum d'estudiants de Psicopedagogia i Psicologia de la
UdG, de la UOC i de la UVic. Formació, assessorament i xerrades a centres educatius.
Professora associada a la UdG. Facultat Infermeria. Professora en l’assignatura “psicologia aplicada a les alteracions de salut”,
tutorització en ABP i Pràcticum.
Professora col·laboradora en el curs de Postgrau Formació en Guiatge de Boscos terapèutics.
Professora col·laboradora Universitat de Vic en el postgrau Equitació terapèutica (dificultats d’aprenentatge, trastorn per dèficit
d’atenció i treball amb famílies.)
Col·laboració amb fundació TDA/H Catalunya oferint xerrades.
Infermera a l'Hospital del Mar, a l’Hospital Josep Trueta i al geriàtric Zoilo Feliu.

Carolina Rascón
Formació acadèmica:
2000 -2003 Diplomada en Infermeria. Escola Universitària d’Infermeria de Girona. Universitat de Girona.
2005 -2007 Mestratge: Cures d’infermeria en l’infància i adolescència. Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu.
Universitat de Barcelona
2008 Postgrau: Cures d’Infermeria al Malalt Crític. Escola Universitària d’ Infermeria de Girona. Universitat de Girona.
2010-2012 Mestratge Oficial en Promoció de la Salut. Facultat d’Infermeria de Girona. Universitat de Girona.
2015 Especialista en Infermeria Pediàtrica.
2017 Doctora per la Universitat de Girona.
Experiència laboral:
Infermera. Hospital Uni. Dr. Josep Trueta. 2003-2013
Professora associada. Facultat d’Infermeria de Girona. Universitat de Girona. 2009-2013
Professora a temps complert no permanent. Facultat d’Infermeria de Girona. Universitat de Girona. 2013 fins l'actualitat.
Participació en grups i xarxes de treball.
Membre del Grup de Recerca “Desenvolupament de la professió Infermera” reconegut per l’AGAUR.
Membre del Grup GRISCA: “Grup de recerca interuniveristari en simulació de Catalunya i Andorra”
Membre del Grup de GiRGEDIS: “Grup interuniversitari en gènere, diversitat i salut”.
Membre de la Xarxa d’Innovació Docent de Perspectiva de Gènere de la UdG.

Marta Roqueta
Diplomada Infermeria (Universitat de Girona) l'any 2007
Llevadora, Especialitat Infermeria Obstètrico-Ginecològica (Birmingham City University) l'any 2013
Màster Universitàri Oficial en Promoció de la Salut (Universitat de Girona) l'any 2017
Doctora per la Universitat de Girona l'any 2022
Llevadora a l'Hospital Universitàri Dr.Josep Trueta de Girona des de l'any 2015
Professora Associada a la Facultat d'Infermeria de l'Universitat de Girona des de l'any 2016
Membre del Grup de Recerca Gènere i Salut

Laia Salleras Duran
Diplomada en Infermeria per la Universitat de Girona (1995).
Postgrau Atenció Prehospitalària Urgent per la Universitat de Girona (1997).
Màster en Promoció de la Salut per la Universitat de Girona (2014).
Doctora en Infermeria per la Universitat de Girona. Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut. Línia de
recerca: Salut i Atenció Sanitària (2019).
Professora associada de la Universitat de Girona i infermera del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres.

Jordina Teixidor
Formació reglada
Grau en Infermeria, Universitat de Girona, 2016.
Mestratges i postgraus de títols propis
Diploma de postgrau en cures infermeres en el malalt crític, Universitat de Girona Fundació UdG: Innovació i Formació, 2017.
Master en cuidados a la persona con infección: pautas de abordaje, diagnòstico y tratamiento (1a edición), Universitat de València,
Docència
Hemodiafiltració amb citrats a la Unitat Cures Intensives, ICS, 2018.

*La direcció es reserva el dret de modificar l'equip docent, si fos necessari, per garantir el nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Fons Social Europeu
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Inici curs: 04/10/2022
Fi curs: 21/10/2022
Data tancament acta avaluació: 28/10/2022

Calendari
Data
4/10/2022
5/10/2022
6/10/2022
7/10/2022
11/10/2022
13/10/2022
14/10/2022
15/10/2022
19/10/2022
20/10/2022
21/10/2022
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Lloc
Presencial Facultat
Infermeria Aula 38
Zoom
Presencial Facultat
Infermeria Aula 38
Zoom
zoom
Presencial Facultat
Infermeria Aula 38
Presencial Facultat
Infermeria Aula 38
Zoom
Zoom
Zoom
Presencial Aula 33
facultat Medicina

Inici matí

09:00

Fi matí

Inici tarda
15:00

Fi tarda
19:00

15:00
14:45

19:00
20:45

14:45
14:45
14:45

20:45
20:45
20:45

15:00

20:00

15:00
09:30
14:45

21:00
15:30
20:45

14:00

