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Infeccions nosocomials

Introducció i justificació d’aquest curs

Les infeccions nosocomials són aquelles que s'adquireixen a l'hospital i que d'una forma pràctica identifi-
quem perquè es solen manifestar 48 hores després de l'ingrés o abans de les 48 hores després de l'alta.

Les infeccions nosocomials i les relacionades amb l'atenció sanitària poden afectar qualsevol pacient 
que ingressi en un hospital, a qui es realitzin proves diagnòstiques, rebi tractaments o ingressi en altres 
centres sanitaris diferents dels hospitals d'aguts.

El risc de contraure una infecció nosocomial o una IRAS no és igual per a tots els pacients i depèn dels 
factors de risc. Per això és important saber què són i a qui afecten amb més freqüència, conèixer-ne els 
mecanismes d’adquisició i de transmissió per poder ajudar a evitar-les, saber quins microorganismes 
produeixen amb més freqüència aquest tipus d’infeccions i quines són les seves particularitats de cara a 
la prevenció i al tractament.

Objectius

•  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.

Adreçat a

Aquest curs es dirigeix a tots els professionals sanitaris assistencials (facultatius, personal 
d’infermeria, auxiliars,  portalliteres, etc.) així com professionals en formació (residents i personal 
d’infermeria que estan realitzant l'especialitat) i estudiants del grau de Medicina i d'Infermeria.
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Durada

Aquest curs online té una durada de 20 hores.

Infeccions nosocomials

Continguts

MÒDUL 1.  Introducció a les infeccions nosocomials
 •  Què son les infeccions nosocomials?
 •  Mecanismes d’adquisició de les IRAS
 •  Microorganismes d’especial rellevància

MÒDUL 2.  Aspectes generals sobre  prevenció i control de les infeccions nosocomials
 •  Importància de la prevenció de les infeccions nosocomials
 •  Vigilància epidemiològica de les infeccions nosocomials
 •  Mesures de procés a les infeccions nosocomials

MÒDUL 3.  Mesures generals de prevenció de les infeccions nosocomials
 •  Higiene de mans
 •  Precaucions estàndard i aïllaments
 •  Concepte d’àrees protegides
 •  Neteja hospitalària

MÒDUL 4.  Mesures específiques de prevenció de les infeccions nosocomials
 •  Prevenció d’infeccions per dispositius
  a. Bacterièmia per catèter
  b. Pneumònia del ventilat
  c. Infecció urinària per sondatge
 •  Prevenció de la infecció de ferida quirúrgica
 •  Prevenció de la diarrea associada a Clostridium difficile
 •  Prevenció d’infeccions per microorganismes multiresistents
 •  Prevenció de la tuberculosi nosocomial
 •  Prevenció de la grip nosocomial

El preu de la inscripció a aquest curs és de 100 €. Aquesta formació pot ser bonificada a través de la Fundae.

Preu
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Joaquín López-Contreras González. 
Coordinació científica del curs. Consultor i Cap clínic. Professor associat. Director del Programa de control 
de la infecció nosocomial i política antibiòtica de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Natividad Benito Hernández i Virginia Pomar.
Consultores i professores associades. Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Departament de Medicina de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ana Pilar Cortés, Mª Àngels Cotura Vidal, Engràcia Fernández Piqueras i Mª Luz Gálvez Deltoro.
Infermeres de Control d'Infeccions de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Mercè Gurguí.
Directora d'Unitat. Professora Titular de Medicina. Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau. Departament de Medicina de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Autors i docents

Infeccions nosocomials

Activitat avalada per

Unió Consorci Formació.   Tel: 93 259 43 84    Romina Cortés    rcortes@ucf.cat    www.ucf.cat

Per a més informació


