PROGRAMA COMPLET

INDICACIONS PER A L’ADMINISTRACIÓ
SEGURA DE LA SANG I DELS COMPONENTS
SANGUINIS

NIS

Durada: 6 hores
Modalitat: en línia

Presentació del curs
Els informes anuals d'hemovigilància indiquen, any rere any, que els riscos
actuals de la transfusió sanguínia estan associats, fonamentalment, a errors en
l'administració dels components sanguinis. Es tracta d'errors d'identificació dels
pacients i de mostres de sang en el moment de l'extracció i, sobretot, de
l'administració del component sanguini, el que coneixem com a "l'acte
transfusional".
El curs que presentem s'ha dissenyat com una eina formativa que permeti als
professionals adquirir els coneixements teòrics i pràctics que els són necessaris
per poder dur a terme una transfusió sanguínia segura i, si és possible, sense
errors.
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Objectius


Revisar els components bàsics de la transfusió sanguínia.



Conèixer el procediment I els instruments per a l’extracció de la mostra
de sang pretransfusional.



Aprendre a realitzar l’acte transfusional.



Conèixer la traçabilitat dels components sanguinis.



Saber com actuar davant d’una reacció transfusional o especial.



Conèixer nous sistemes per millorar la identificació de les persones
malaltes.

Metodologia
La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés
formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.
Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on
trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que
faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els
instruments formals d’avaluació.

Continguts
Indicacions per a l’administració segura de sang i dels components
sanguinis
1. Donació de sang i components sanguinis
2. Grup ABO i Rh (D). Proves de compatibilitat
3. Hemovigilància
4. Reaccions transfusionals
5. Etapes crítiques de la transfusió de sang
6. La sol·licitud de la transfusió
7. L'extracció de la mostra de sang pretransfusional
8. L'acte transfusional
9. La traçabilitat dels components sanguinis
10. L’actitud davant d’una reacció transfusional
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11. Una situació especial
12. Nous sistemes d’identificació dels malalts

Per a més informació
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.84 Romina Cortés rcortes@ucf.cat
www.ucf.cat

Amb el suport de:
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