2018
Programació formativa
Formació Subvencionada 100% per:

Cursos 100% subvencionats pel Contracte Programa Sectorial

Acció formativa

Hores

Modalitat

Data inici

Data finalització

ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

20

Online

26/04/2018

07/06/2018

INFECCIONS NOSOCOMIALS

20

Online

26/04/2018

07/06/2018

CURS BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
EN ENTITATS SANITÀRIES I SOCIALS

50

Online
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04/10/2018

EL PIAI COM A EIX DE L'ATENCIÓ CENTRADA EN LA
PERSONA

10

Online

13/06/2018

23/07/2018

EXPERIÈNCIA DEL PACIENT

10

Online

13/06/2018

23/07/2018

GESTIÓ ADMINISTRATIVA SANITÀRIA
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Online

26/09/2018

14/11/2018
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Online
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ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA
Modalitat i durada
20 hores online

Data inici
26/04/2018

OBJECTIUS

Data finalització
07/06/2018
CONTINGUTS

 Mòdul 1: marc teòric de l’atenció integral
centrada 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
1.

El concepte d’autonomia i la seva
importància en el Model AICP

Objectiu general:
 Promoure el model d'atenció centrada en la
persona en l'àmbit de l'atenció a persones amb
dependència
Objectius específics:
 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.

2.

La necessitat d’assumir riscos

3.

Com promoure autonomia

4.

Com promoure independència

 Mòdul 3: la intervenció psico-social en el
marc de l’AICP .
1.

La relació d’ajuda des del Model AICP

2.

La participació: agents implicats

 Mòdul 4: metodologies i eines per a
l’aplicació del model AICP
1.

El professional de referència

2.

La Història de Vida

3.

El Pla Personalitzat d’Atenció i
Recolzament al Projecte de Vida

4.

Els ambients

 Mòdul 5: la persona, la familia, els
professionals i la comunitat
1.

La valoració geriàtrica integral. Tipologia
d’usuaris actual
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2.

La família

3.

Les i els professionals

4.

La comunitat

2

INFECCIONS NOSOCOMIALS
Data inici
26/04/2018

Modalitat i durada
20 hores online
OBJECTIUS

Data finalització
07/06/2018
CONTINGUTS

 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.



Programació formativa subvencionada PS20170018

1. Què son les infeccions nosocomials?
2. Mecanismes d’adquisició de les IRAS
3. Microorganismes d’especial rellevància
Aspectes generals sobre prevenció i control de
les infeccions nosocomials
1. Importància de la prevenció de les
infeccions nosocomials
2. Vigilància epidemiològica de les infeccions
nosocomials
3. Mesures de procés a les infeccions
nosocomials
Mesures generals de prevenció de les
infeccions nosocomials
1. Higiene de mans
2. Precaucions estàndard i aïllaments
3. Concepte d’àrees protegides
4. Neteja hospitalària
5. Programes d’optimització de l’ús
d’antibiòtics
Mesures específiques de prevenció de les
infeccions nosocomials
1. Prevenció d’infeccions per dispositius
a. Bacterièmia per catèter
b. Pneumònia del ventilat
c. Infecció urinària per sondatge
2. Prevenció de la infecció de ferida quirúrgica
3. Prevenció de la diarrea associada a
Clostridium difficile
4. Prevenció d’infeccions per
microorganismes multiresistents
5. Prevenció de la tuberculosi nosocomial
6. Prevenció de la grip nosocomial
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CURS BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ENTITATS SANITÀRIES I SOCIALS
Modalitat i durada
50 hores online

Data inici
23/05/2018

OBJECTIUS

Data finalització
04/10/2018
CONTINGUTS

 BLOC 1. Introducció a la prevenció
1. Mòdul 1. Gestió de la prevenció

 BLOC 2. Higiene industrial
1. Mòdul 1. Agents químics
2. Mòdul 2. Agents físics
3. Mòdul 3. Agents biològics
 Capacitar els 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 i saludables.

4. Mòdul 4. Residus sanitaris i gestió
ambiental

 BLOC 3. Seguretat
1. Mòdul 1. Seguretat i salut en el lloc de
treball
2. Mòdul 2. Plans d’autoprotecció

 BLOC 4. Ergonomia i psicosociologia aplicada
1. Mòdul 1. Ergonomia
2. Mòdul 2. Psicosociologia aplicada

 BLOC 5. Medicina del treball
2. Mòdul 1. Activitats sanitàries del servei
de prevenció
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EL PIAI COM A EIX DE L'ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA
Modalitat i durada
10 hores online

Data inici
13/06/2018

OBJECTIUS

Data finalització
23/07/2018
CONTINGUTS

 Dissenyar, implementar i avaluar un Pla
Individual d'Atenció Integral.

 Què és el Pla Individual d'Atenció Integra, i

 Prendre consciència de la importància del la
planificació del PIAI.

 L'elaboració del PIAI: planificació, disseny i

 Identificar els problemes i bloquejos en la seva
implantació.

 Pros i contres de la seva utilització.

 Conèixer diferents possibilitats de participació
del resident i la família.

 Els rols professionals en el PIAI i el treball en
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què no és.
metodologia, execució i avaluació.
Problemes més freqüents.
equip.

5

EXPERIÈNCIA DEL PACIENT
Modalitat i durada
10 hores online

Data inici
13/06/2018

OBJECTIUS
 Objectius generals:
Sensibilitzar els professionals cap a una visió
compartida de la necessitat d’impulsar
l’excel·lència en el tracte i tractament cap als
clients.
Alinear aquesta sensibilització amb la pròpia
visió, el pla estratègic i els valors de
l’organització.
 Objectius específics:
Necessitat d’establir una cultura comuna cap al
tracte i al tractament, però que s’iniciï des de la
pròpia anàlisis i percepció individual.
Treballar i facilitar certes eines i tècniques
específiques que permetin desenvolupar
habilitats que incideixin en una major qualitat en
el tracte i el tractament
Generar una actitud positiva i proactiva, que
afavoreixi una major excel·lència en el tracte i el
tractament (afavorint la professionalitat, la
percepció d’un servei de qualitat, d’una atenció
càlida, personalitzada, humanitzada, etc.).
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Data finalització
23/07/2018
CONTINGUTS

 Què és excel·lència de tracte i tractament en
l’atenció als usuaris?

 Les nostres actituds i valors personals,
imprescindibles per afavorir la nostra
excel·lència de tracte, tractament i atenció
als usuaris

 La perspectiva de l'usuari
 Comunicació eficaç i atenció personalitzada,
per generar confiança.

 L’excel·lència en l’atenció a l'usuari
 Gestió de conflictes amb els usuaris
 El treball en equip i la cooperació entre
professionals: treballant junts per l'usuari
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GESTIÓ ADMINISTRATIVA SANITÀRIA
Modalitat i durada
20 hores online

Data inici
26/09/2018

OBJECTIUS

Data finalització
14/11/2018
CONTINGUTS

 MÒDUL 1. La gestió sanitària en general
1. El sistema sanitari català
2. CatSalut
3. Les organitzacions (entitats proveïdores)
4. Els administratius sanitaris

 MÒDUL 2. De què parlem quan parlem de la
comunicació?
1. La comunicació en l’àmbit sanitari:
 Actualitzar els coneixements dels administratius
sanitaris en una organització hospitalària i
d'atenció al client.

algunes reflexions
2. Els elements bàsics del procés
comunicacional

 MÒDUL 3. Les tècniques de comunicació en
l’atenció a les persones en l’àmbit de salut
1. Els estils de comunicació
2. Les tècniques de comunicació

 MÒDUL 4. Els sistemes d’informació
1.

Introducció

2. Història Clínica Compatida de Catalunya
(HC3)
3. Cat@Salut La Meva Salut
4.
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Apps
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INFERMERA I FARMACOLOGIA BÀSICA
Modalitat i durada
30 hores online

Data inici
27/09/2018

OBJECTIUS

Data finalització
05/12/2018
CONTINGUTS

 Correcta administració de medicaments.
 Farmacodinàmica i farmacocinètica
 Farmacologia cardíaca i de la hipertensió
 Conèixer la farmacologia bàsica dels
principals medicaments usats en clínica per
tal d'aconseguir una millora en la qualitat
assistencial en la pràctica diària de la
infermeria.

arterial.

 Farmacologia renal.
 Farmacologia de les alteracions dels lípids.
 Farmacologia de la coagulació.
 Farmacologia del dolor.
 Farmacologia digestiva.
 Farmacologia respiratòria.

Per a més informació
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.85 Maria Nadal mnadal@ucf.cat
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