ADREÇAT A:
Infermers/eres que treballin o estiguin interessats en l’atenció
directa del malalt amb patologia traumàtica, ja sigui en l’àmbit
hospitalari (àrea urgències, emergències, reanimació, àrea de
crítics) i/o en l’àmbit prehospitalari.
METODOLOGIA
Es treballen els continguts amb metodologia participativa,
interactiva i simulació clínica.
 Exposicions teòriques amb suport audiovisual, resolució de
casos, vídeos explicatius...
 Tallers en grups reduïts. Aprenentatge i entrenament en
resolució de problemes clínics a l’aula de simulació clínica que
compta amb maniquí informatitzat, simuladors avançats (alta
fidelitat), simuladors multimèdia, aparells i tecnologia
específica per l’atenció del pacient traumàtic greu i amb
l’acompanyament de docents experimentats que profunditzen i
reforcen els coneixements.
 Treball tutoritzat, en grups reduïts, i exposició pública de
resultats.
 Treball de recerca i exposició pública del mateix.
 Pràctiques en entorn hospitalari i prehospitalari.
AVALUACIÓ
L’avaluació de la formació inclou la realització d’una prova
teòric-pràctica, prova final, proves online, la presentació d’un
treball en grup, l’elaboració d’un projecte de recerca i la
resolució de supòsits de caràcter pràctic en els tallers.

 L'assistència requerida és del 80% en el bloc teòric i tallers
(excepte SVI que requereix el 100%). En el bloc d'experiència
pràctica clínica es requereix el 100% de l’assistència.
COORDINACIÓ
 M. Rosa Jam Gatell. Gestora Assistencial d'Infermeria. Àrea de
Malalt Crític. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.
 Esther Jové Ponseti. Infermera Àrea de Malalt Crític. Consorci
Corporació Sanitària Parc Taulí.
 Susana Fuentes Moreno. Infermera Àrea d’Urgències. Consorci
Corporació Sanitària Parc Taulí.
PROFESSORAT
El curs serà impartit per professionals de diferents àmbits que
oferiran una perspectiva específica i integral de l’atenció al malalt
amb patologia traumàtica greu:
 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí: Àrea de Malalt Crític,
Medicina Interna, Urgències, Anestesiologia i reanimació i
Cirurgia ortopèdica i traumatologia..
 Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi: Unitat de Cures
Intensives.
 Hospital General de Catalunya: Àrea de Malalt Crític.
 Hospital Universitari Vall d’Hebron: Unitat de Cremats.
 Sistema d'Emergències Mèdiques.

 Control d'aprenentatge tipus test de les assignatures virtuals.
Per cada una d’aquestes assignatures, l'alumne ha de superar
una prova online amb el 80% de respostes correctes. Només
superant aquests tests es podrà realitzar posteriorment el
taller presencial corresponent a l'assignatura.
 Tallers: Avaluació pels formadors mitjançant la resolució
satisfactòria de casos pràctics.
 Pràctiques clíniques: Aprovació pel tutor de pràctiques.
 Treball en grup i projecte de recerca: Aprovació per part del
tutor i exposició publica del treballs.

Àrea de Crítics
ASSISTÈNCIA INTEGRAL
AL MALALT TRAUMÀTIC GREU
(Àmbit prehospitalari i hospitalari)

L’Equip Docent de Suport Vital està format per instructors
acreditats pel Consell Català de Ressuscitació.
ACREDITACIÓ

Criteris per obtenció acreditació:
 Prova final tipus test: 80% de preguntes correctes (PRESENCIAL)
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 Diploma de postgrau atorgat per la Universitat Autònoma de
Barcelona (no inclòs en el preu matrícula)
 Diploma d’aprofitament de l’Institut Universitari Parc Taulí.
 Acreditació en Suport Vital Immediat, reconegut pel Consell
Català de Ressuscitació.

Curs de Postgrau 2021-2022

JUSTIFICACIÓ
L’assistència al malalt traumàtic greu requereix d’una
preparació tècnica i científica, actituds i habilitats
concretes i específiques en el conjunt de la seva
assistència.
La reducció de la morbimortalitat en pacients amb un
traumatisme greu depèn, en gran mesura, de l’inici del
tractament de forma immediata i al màxim nivell en el lloc
on s’ha produït el succés, de l’assistència durant el
transport i trasllat del pacient, així com de les capacitats
de l’hospital receptor i la qualificació de l’equip
assistencial prehospitalari i hospitalari. Per tant, basantnos en la importància del contínuum de l’assistència, i
tenint en compte que una òptima assistència
prehospitalària al malalt traumàtic greu compromet l’èxit
de les intervencions de les fases posteriors hospitalàries,
es vol assumir la totalitat del procés assistencial dels
pacients amb traumatisme greu dins de les primeres 48
hores de la pèrdua de salut. Aquest serà l’eix a on es
fonamenta la formació dels alumnes durant el curs.
COMPETÈNCIES A ASSOLIR
 Reconèixer i interpretar els signes i símptomes dels
problemes de salut en el malalt traumàtic greu per
fonamentar una valoració adequada.
 Identificar i prioritzar les intervencions infermeres
basades en l'evidència científica.
 Resoldre problemes i prendre decisions adequades a
cada situació clínica.
 Aplicar les tècniques i procediments de cures
infermeres en pacients amb patologia traumàtica
greu en diferents àmbits (prehospitalari i
hospitalari).
 Respondre a les necessitats dels malalts, planificant,
proporcionant cures infermeres eficients i avaluant
les intervencions realitzades als malalts i famílies.
 Gestionar els conflictes emocionals associats a
l’atenció del malalt amb patologia traumàtica greu.
 Desenvolupar un pensament i un raonament crític i
saber comunicar-los de manera efectiva.

PROGRAMA

PROGRAM

El programa consta de 3 mòduls:

3. Tallers
Aplicació de coneixements de les assignatures
semipresencials en àrea de simulació clínica. Sessions
amb tècnica de debriefing.
 Pacient neurocrítc: cures infermeres.
 Tallers d’embenats i guixos.
 Atenció a la persona amb traumatismes. Tècniques
fonamentals de mobilització i immobilització (àmbit
prehospitalari i hospitalari).
 Coordinació i atenció als pacients en accidents de
múltiples víctimes i catàstrofes.
 Auscultació i interpretació radiològica bàsica.
 Ventilació mecànica.

MÒDUL I (15 ECTS)
Aspectes generals de l’assistència integral al malalt
traumàtic greu
Combinació de classes presencials teòriques i tallers que
compten amb material didàctic on line de suport.
Elaboració i exposició d'un treball en grup en relació a les
cures infermeres en pacients traumàtics greus.
1. Assignatures semipresencials
 Fases d’assistència inicial al malalt traumàtic greu.
 Tècniques
fonamentals
de
mobilització
i
immobilització del pacient traumàtic greu.
 Immobilització dels sistema esquelètic.
 Cures infermeres del pacient neurocrític.
 Assistència a la circulació i xoc en el trauma greu.
 Índex pronòstics en el pacient traumàtic.
 Accidents de múltiples víctimes. Catàstrofes.
 Interpretació radiològica en el malalt traumàtic greu.
 Ventilació Mecànica Invasiva.
 Suport Vital Immediat.
 Més enllà del trauma.
 Aspectes ètics de la reanimació.
2.









Assignatures on line
Mesures de protecció, autoprotecció i seguretat.
Fisiopatologia del transport.
Biomecànica del traumatisme.
Fisiopatologia dels diferents traumatismes.
Cures infermeres a pacients traumàtics greus.
Generalitats de l’assistència prehospitalària.
Transport assistit. Interhopitalari.
Sistemes de coordinació de l’assistència i transport
intra i interhospitalari.
 Electrocardiografia.
 Legislació.

MÒDUL II (10 ECTS)
Aplicació dels coneixements en entorn hospitalari i
prehospitalari
 UCI: 40 hores. Àrea del Malalt Crític de l’Hospital
Universitari Parc taulí. Pràctiques tutelades (*).
 COT: 40 hores. Urgències, Àrea de Traumatologia de
l’Hospital Universitari Parc taulí. Pràctiques tutelades
(*).
 Assistència prehospitalària: 48 h. Unitat Mòbil de
SEM Barcelona i/o Sabadell (*).
(*) Convalidació de les pràctiques si s’acredita una
experiència clínica de més de 900 h. de treball en
aquest àmbit.
MÒDUL III (5 ECTS)
Metodologia de la investigació
 Introducció a la metodologia de la investigació.
 Elaboració d’un projecte de recerca.
 Exposició del projecte a l’acta de cloenda del curs.
CRÈDITS TOTALS DEL CURS:
30 crèdits europeus (ECTS).
Les hores presencials en sessions avaluatives,
teòriques, tallers i tutories, s'estimen en 90 hores.

DESCRIPCIÓ I ORGANITZACIÓ
DATES POSTGRAU

SEU DEL CURS


Classes presencials:
Auditori Tauli Nou. Edifici Taulí.
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Parc Taulí, 1
08208 – Sabadell



Tallers:
Aula de Simulació. Edifici Santa Fe.
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Parc Taulí, 1
08208 – Sabadell

Material didàctic on line:
Del 10 de gener de 2022 al 28 de febrer de 2022.
Les assignatures semipresencials corresponen al material
didàctic dels tallers.
Bloc presencial:
 Febrer: (2 dies, pendent concretar dates)
assignatures presencials.
 Març: (4 dies, pendent concretar dates) tallers.
 Abril: (2 dies, pendent concretar dates) tallers i SVI.
 Maig: (1 dia, pendent concretar data) exposició del
treball tutoritzat i 24 (prova final).
 Juny: 15 (recuperació prova final)
 Juny: acta cloenda. Presentació pública del treball
del mòdul IV. Pendent confirmar data.
Bloc experiència pràctica:



Àmbit hospitalari: de març de 2022 a maig de 2022.
Àmbit prehospitalari: de març de 2022 a maig de
2022.

HORARIS
 Horari tallers:
de 08:30 a 13:30 h. i de 15:00 a 19:00 h.
 Horari de pràctiques al Servei d’Urgències i a l'Àrea
del Malalt Crític:
 Torn Matí: 07:00 a 14:20 h.
 Torn Tarda: de 14:00 a 21:20 h.
 Torn Nit: de 21:00 a 07:20 h.
 Horari prehospitalari (unitat mòbil):
de 08:00 a 20:00 h. Horari sotmès a variació depenen
de la disponibilitat Unitats Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM).

Auditori Tauli Nou. Edifici Taulí.
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Parc Taulí, 1
08208 – Sabadell


Pràctiques clíniques:
Àrea de Crítics i d’Urgències Traumatologia. Edifici
Taulí.
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Parc Taulí, 1
08208 – Sabadell
Unitats mòbils SEM.

SECRETARIA
Ester Freixa Fornell
Tel. 93-745.82.38 (horari de 10 a 13h.)
E-mail: efreixa@tauli.cat

INSCRIPCIÓ
Número de places: 30
Import: 2.100 €
(taxa d'expedició del títol a part. A pagar directament a la
UAB).
Despesa de gestió de cancel·lació:
- abans 29/11/21 – 50€
- Després 29/11/21 – 50€. Només es retornarà la
matrícula si es pot cobrir la plaça.
Dates de preinscripció:
Fins el 30 de setembre de 2021.
Per inscriure-us s’ha de fer mitjançant la web:
http://www.tauli.cat/institut/cursos-de-postgrau/
Acceptació d’inscripció per rigorós ordre de sol·licitud.
La secretaria us confirmarà per correu electrònic que
esteu inscrits i disposeu d’una setmana a partir de rebre el
mail per fer el primer pagament. Només queda
formalitzada la matrícula si s’ha realitzat el primer
pagament en aquest període.
Forma de pagament
Possibilitat de pagar en 3 terminis:
 Primer termini: 30% del total (630 euros) a pagar en
el moment de la matrícula.
 Segon termini: 40% del total (840 euros) a pagar a
l’inici del curs. Data límit: 10 de gener de 20212.
 Últim termini: 30% restant (630 euros) a pagar com a
data límit el 22 d’abril de 2022.
Transferència bancària:
BANC DE SABADELL
ES69-0081-5154-22-0002103622
És necessari enviar el comprovant de la transferència per
e-mail, indicant el nom de la persona inscrita.

