
Curs Simulació en el maneig de descompensacions 

en les persones amb diabetis tipus 2

Continguts

• Estils relacionals i de comunicació amb el pacient amb dia-

betis tipus 2.

• Insulinització: mites, suposicions i realitats.

• Hipoglucèmies: Test de Clarke i regla dels 15.

• Titulació de les dosis d’insulina.

• Educació sanitària.

Presentació

La diabetis mellitus (DM) és una malaltia que es presenta amb molta freqüència entre la població ge-

neral. És conegut que dels dos tipus de diabetis, la  tipus 1 està augmentant moderadament, mentre que 

la tipus 2, ha augmentat de manera important en els últims anys. Aquest augment té relació amb els canvis 

en l’estil de vida, cada vegada més sedentari i amb una dieta que afavoreix la obesitat.

Per tal de poder identificar els buits existents 

en l’atenció a la persona amb diabetis tipus 2 amb 

descompensacions el curs utilitzarà la metodologia 

de simulació que permet entrenar habilitats no tècniques 

i analitzar els factors humans que hi ha darrere les decisions 

clíniques i la forma d’organitzar-se per part dels equips multidis-

ciplinaris.   

Objectius

• Entrenar l’atenció a la persona amb diabetis tipus 2 des-

compensada.

• Gestió de la situació segons les emocions identificades en el 

moment d’insulinització.

• Identificar i tractar les hipoglucèmies simptomàtiques i 

asimptomàtiques. 

• Prendre consciència dels buits existents en l’atenció a la 

persona amb diabetis tipus 2.

• Identificar propostes per al canvi que puguin ser aplicades 

en el lloc de treball.

Agenda del curs

Horari Torn tarda Continguts

16.00 - 16.15 Benvinguda 

16.15 - 16.45 Prebriefing

16.45 - 17.00 Cas 1

17.00 - 17.30 Debriefing cas 1

17.30 - 17.45 Cas 2

17.45 - 18.15 Debriefing cas 2

18.15 - 18.30 BIODESCANS

18.30 - 18.45 Cas 3

18.45 - 19.15 Debriefing cas 3

19.15 - 18.30 Cas 4

18.30 - 19.00 Debriefing cas 4

19.00 - 19.15 Cas 5

19.15 – 19.45 Debriefing cas 5

19.45 – 20.00 Tancament del curs



Lloc de realització

Adreça

Centre de Simulació Sant Agustí                                            

Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Sant Boi de Llobregat

C/ Antoni Pujadas, 42

Edifici Sant Agustí - 2º planta

Curs Simulació en el maneig de descompensacions 

en les persones amb diabetis tipus 2

Programa

• Modalitat presencial. 

• Número mínim de participants: 8; màxim: 12.

• El curs serà 100% pràctic.

Participants

El programa està dissenyat per a equips terapèutics i professi-

onals que vulguin o sentin la necessitat d’aprofundir en el ma-

neig de descompensacions diabetològiques i posar de relleu 

aspectes que permetin la millora contínua professional. 

Informació

Esther Insa Calderón

Directora del Curs

simcenter@santjoandedeu.edu.es  

inscripcions

Cassy Valenzuela

Telf:  932800949 Ext. 24504

cvalenzuela@santjoandedeu.edu.es

Punts claus

• Les accions formatives segueixen la metodologia del Institute 

for Medical Simulation (IMS), ja que aquest serà liderat por un 

facilitador acreditat per aquest organisme.

• Rebràs un certificat d’assistència expedit pel Campus Docent 

Sant Joan de Déu.

Directora

Esther Insa Calderón

Professora Titular Campus Docent Sant Joan de Déu (adscrit a 

la Universitat de Barcelona). Instructora en simulació clínica per 

l’Hospital Virtual Valdecilla Santander i  acreditada pel Programa 

de Simulació del Boston Children’s Hospital - Harvard Medical Sc-

hool (BCHSP). Coordinadora del Centre de Simulació Sant Agustí 

-  Campus Docent Sant Joan de Déu.

Facilitadora

Raquel Barnés

Màster en Atenció i educació a persones amb diabetis (UB). In-

fermera Clínica de Diabetis del Consorci Sanitari Integral (CSI) des 

del 2013. Prèviament infermera educadora en diabetis de l’àrea 

d’endocrinologia. 

Calendari propers cursos 

Dates de propers cursos Torn Horari

14 novembre 2018 TARDA 16 - 20 h


