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postgrau d’infermeria de pràc&ca avançada en l’atenció integral a les persones amb ferides i lesions relacionades amb la dependència

JUSTIFICACIÓ I PROPÒSIT DEL CURS
Aquest postgrau té com a propòsit formar professionals d’infermeria en l’abordatge integral de les persones
amb ferides i lesions relacionades amb la dependència, facilitant eines de pràc&ca avançada en infermeria pel
diagnòs&c, tractament i cures de la persona atesa i la seva família. Es basa en una docència mul&disciplinar,
eminentment pràc&ca, amb experts clínics de diferents nivells assistencials de tot l’estat.

PLA DOCENT
El curs de postgrau d’infermeria de pràc&ca avançada en l’atenció integral a les persones amb ferides i lesions
relacionades amb la dependència està estructurat en 30 crèdits ECTS.
El disseny és el d’un postgrau semi presencial que inclou sessions presencials magistrals i en forma de tallers (en
divendres), pràc&ques en unitats de ferides, així como treball a distància en un entorn virtual (plataforma
Moddle del Campus docent Sant Joan de Déu) i un treball de ﬁnal de postgrau.
El programa del curs està estructurat en base a nou mòduls:
MÒDUL 1 . Anatomoﬁsiologia i procés de cicatrització. Impacte de les ferides cròniques. Organització assistencial. E*ologia, diagnòs*c i classiﬁcació de les ferides relacionades amb la dependència.

• Impacte i conseqüències del problema de les ferides
• Organització assistencial de l'atenció de les ferides
• Infermeria de pràc&ca avançada en ferides
• Anatomia i ﬁsiologia de la pell. Bases conceptuals de la cura de la pell
• Procés de cicatrització, factors condicionants del procés i &pus de ferides
• Atenció integral al pacient amb ferides
• Valoració del pacient amb ferides i de la ferida
• Progressió i monitorització de la cicatrització
• Marc conceptual de les lesions relacionades amb la dependència (LRD)
• E&opatogènia, valoració i classiﬁcació de les lesions per pressió (LPP)
• Prevenció de LPP
• Valoració i actuació envers les derma&&s associades a la incon&nència (DAI)
• Valoració i actuació envers les erosions i estrips cutanis (Skin Tears)
• Valoració i actuació envers les ferides per adhesius clínics
• Valoració i actuació envers la resta de LRD
MÒDUL 2. Preparació del llit de la ferida. Cura en ambient humit: Estratègia T.I.M.E.

•
•
•
•
•
•
•

TIME. Concepte i deﬁnició
Concepte TIME. T. Neteja i desbridament
Concepte TIME. I. Infecció; conceptes clínics
Abordatge de la infecció / inﬂamació i la biopel·lícula en les ferides cròniques
Concepte TIME. M. Ges&ó de l'exsudat
Concepte TIME. Teràpia de pressió nega&va (TPN)
Concepte TIME. Teràpies avançades. Factors de creixement plaquetari / Microempelts d'espessor parcial i altres teràpies avançades
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MÒDUL 3. Ferides d’extremitat inferior. Ferides d’origen neuropà*c: peu diabè*c

• Ferides d'extremitat inferior. E&opatogènia, diagnòs&c diferencial i tractament
• Teràpia compressiva
• Limfedema. E&opatogènia, valoració del pacient i tractament
• Ferides complexes vasculars
• Tractaments avançats en ferides complexes vasculars
• Presentació de Casos clínics 1
• Presentació de casos clínics 2
• E&opatogènia i valoració del peu diabè&c
• Tractament del peu diabè&c
• Aplicació del TIME al peu diabè&c TIME (1)
• Cirurgia del peu diabè&c. Peu de Charcot. Cirurgies preven&ves
• Atenció a les complicacions post-quirúrgiques del peu diabè&c
MÒDUL 4. Altres *pus de ferides cròniques

• Valoració i actuació en les ferides cròniques secundàries a cirurgia
• Valoració i actuació en les ferides en pacient nounat i pediàtric
• Valoració i actuació en les ferides de baixa prevalença. Epidermiòlisi bullosa, síndrome d’Steven Johnson, necropeidermolisi tòxica (NET)

• Valoració i actuació en les cremades no complexes. E&opatogènia, diagnòs&c, valoració i tractament
• Valoració i actuació en les lesions cutànies per extravasació
• Valoració i actuació en les ferides neoplàsiques
• Abordatge del dolor en les ferides cròniques
• Ferides cròniques i cures pal·lia&ves
MÒDUL 5. Abordatge quirúrgic i nutricional en ferides cròniques

• Nutrició i ferides cròniques. Valoració de l'estat nutricional
• Nutrició i ferides cròniques. Abordatge de l'estat nutricional
• Desbridaments quirúrgics i cirurgia reparadora en ferides cròniques
• Atenció a les ferides en pacients amb Ostomies
• Valoració i actuació en les complicacions cutànies en gastrostomies percutànies
• Prevenció d'infecció en la ferida quirúrgica
MÒDUL 6. Ges*ó, organització, qualitat assistencial i inves*gació en ferides cròniques

• Evidència i ferides. Tipus de treballs cienAﬁcs
• Avaluació / gradació de l'evidència en ferides
• Cerca bibliogràﬁca. Aspectes conceptuals
• Qualitat assistencial i ferides
• Indicadors epidemiològics en ferides
• Seguretat del pacient i ferides
• Aspectes econòmics relacionats amb les ferides cròniques
• Organització de l'atenció a les ferides en l'àmbit Sociosanitari
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MÒDUL 7. Més enllà de la cura de la ferida

• Bioè&ca, ferides. Comitès d'è&ca assistencials
• Abordatge psicològic de la persona amb ferida crònica i el seu entorn
• Espiritualitat i creences en processos de malal&a
• Abordatge del dolor en pacients amb ferides
• Atenció a la dependència. Llei de la dependència i recursos relacionats. Recursos sociosanitaris
MÒDUL 8. Elaboració del Treball de cas Clínic i Treball de Final de Postgrau

• El·laboració d'un cas clínic
• Presentació i discussió de casos clínics (1)
• Presentació i discussió de casos clínics (2)
• Presentació i defensa TFPG(1)
• Presentació i defensa de TFPG (2)
• Jornada cienAﬁca oberta
MÒDUL 9. Pràc*cum

• Pràc&ques en diferents unitats especialitzades 5 dies en jornada de 6 hores. Entre d’altres a la Consulta

d’Infermeria Pediàtrica en Ferides de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, diferents consultes
d’Infermeria de Pràc&ca Avançada en Ferides d’Atenció Primària de l’ICS en l’àmbit del Baix Llobregat i
metropolità de Barcelona, Unitat de Ferides Cròniques / Unitat de Peu Diabè&c del Parc Sanitari Sant
Joan de Déu de Sant Boi, Hospital de la Santa Creu de Vic, Ins&tut OWINGS, Hospital Sant Joan de Déu
de Palma – Inca, Hospital San Juan de Dios de Saragossa, Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris d’Esplugues, Consorci Sanitari Integral Hospitalització a Domicili Barcelona.

METODOLOGIA DOCENT
S’u&litzaren sessions teòriques i pràc&ques, documentació, vídeos i presentació d’experiències innovadores amb
instruments tècnics de recolzament, idees d’innovació i ges&ó del canvi i mesures per guiar les millores.
Tipologia de sessions forma&ves:
• Presencial: classes interac&ves i dinàmiques, tallers, treballs de grups, debats de casos pràc&cs, audiovisuals i
classes magistrals amb suport de presentacions
• Online: ac&vitats online, audiovisuals, lectures comentades, recerca de documentació
• Pràc&ques en diferents disposi&us en les Ins&tucions esmentades
• S’entregarà el material bibliogràﬁc a l’inici de cada mòdul
El curs s’impar&rà en castellà.
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DOCENTS (entre d’altres)
Dr. J Javier Soldevilla. Infermer. Especialista en Infermeria Geriàtrica. Llicenciat en Antropologia social i cultural.
Màster en Gerontologia Social. Doctor per la Universitat de San&ago de Compostel·la. Professor d'Infermeria
Geriàtrica. Escola Universitària d'Infermeria de Logronyo. Director de el Grup Nacional per a l'Estudi i Assessorament en Úlceres per Pressió i Ferides Cròniques (GNEAUPP). Vicepresident de la Societat Iberola&noamericana
sobre Úlceres i Ferides (SILAUHE). President del Patronat Rector de la Fundació Sergio Juán Jordà per a la Recerca i l'Estudi de les Ferides Cròniques. Fundador i Vocal a la Rioja de la Societat Espanyola d'Infermeria Geriàtrica
i Gerontològica (SEEGG). Vicepresident de Col·legi Oﬁcial d'Infermeria de la Rioja. Director de la Revista CienAﬁca Gerokomos.
Dr. Francisco Pedro García. Infermer. Màster en la Cura de Ferides Cròniques per la Universitat de Cantàbria.
Màster en Recerca i Innovació en Salut, Cures i Qualitat de Vida per la Universitat de Jaén. Doctor pel Departament d'Infermeria, al programa de ciències de la salut i la línia de ferides cròniques de la Universitat de Jaén.
Professor de el Departament d'Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Jaén. Professor Convidat en diverses Universitats com la de Cantàbria, Rovira i Virgili o Castella-la Manxa. Coordinador de la
Càtedra d'Estudis Avançats en Ferides de la Universitat de Jaén, el Grup Nacional per a l'Estudi i Assessorament
de les Úlceres per Pressió i Ferides Cròniques (GNEAUPP ) i la Fundació per a la Inves&gació i l'Estudi de les Ferides Cròniques "Sergio Juan Jordan. Membre de Comitè Director de l'GNEAUPP. Exvocal del a Societat IberoLla&noamericana d'Úlceres i Ferides (SILAHUE). Secretari de la Fundació per a la Inves&gació i l'Estudi de les
Ferides Cròniques "Sergio Juan Jordan". Membre Fundador de el Grup d'Inves&gació "CuidSalud" (CTS464) del
Pla Andalús d'Inves&gació, desenvolupat per ell i Innovació.
Dra. Sandra Alexandre. Infermera. Doctora en ciències de la salut. infermera. ICS / AP Lleida
Dr. Joan Blanco. Infermer. Professor de la Universitat de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat
de Lleida.
Dra. Elvira Hernández. Infermera. Especialista en Geriatria. Doctora en Ciències de la salut. Expert en nafres per
pressió i ferides cròniques per el GNEAUPP. Professora EUI-Sant Pau. Coordinadora del Màster Infermeria
Gerontològica i Geriàtrica. EUI-Sant Pau- UAB.
Dra. Carme Rosell. Infermera. Màster en Ciències de la Infermeria. Doctora en la Línia d’inves&gació de Ferides
Cròniques per la Universitat d’Alacant. Especialista en Infermeria Geriàtrica. Docent del Màster en Atenció Integrada en Cronicitat i Envelliment de l'Escola Superior de Ciències de la Salut
(ESCST) TecnoCampus (UPF). Coordinadora acadèmica Diploma de Postgrau d’especialització en el Pacient amb
ferida de cicatrització complexa de l’ESCST Tecnocampus Mataró. Membre del Comitè Consul&u del GNEAUPP. Membre del Grup de Recerca Consolidat Atenció a la Cronicitat i Innovació en Salut GRACIS (SGRC 944).
Sra. Carme Marquilles. Master en ges&ó i recerca en ferides cròniques per la Universitat de Cantabria, Infermera. ICS / AP. Referent en ferides.
Sra. Gemma Pérez Acevedo. Infermera. Màster en ges&ó i recerca en ferides cròniques per la Universitat de
Cantàbria. Candidata a doctora per la Universitat de LLeida en salut, experta en ferides i especialista en pediatria. Infermera de UCIP i de consulta de ferides del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Sra. Carme Blasco. Infermera. Membre de el Comitè Director d'el Grup Nacional per a l'Estudi i Assessorament
de les Úlceres per Pressió (GNEAUPP). Membre de European Wound Management Associa&on (EWMA). Membre de Societat Iberola&noamericana Úlceres i Ferides (SILAUHE). Responsable del control i Seguiment del protocol d'UPP de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Responsable a la implantació de les Guies de Bones
pràc&ques en Cures en centres compromesos amb l'excel·lència en cures (RNAO).
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Sr. Justo Rueda. Infermer d'Atenció Familiar i Comunitària de el CAP Terrassa Nord. Consorci Sanitari de Terrassa. Membre de Comitè Director de l'GNEAUPP. Doctorand per la Universitat de Lleida (UdL) Professor Associat
de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Escola d'Infermeria de Campus de la
Vall d'Hebron.
Sr. Miguel Angel Mellado. Infermer de pràc&ca avançada en ferides. Expert universitari en cura de peu diabè&c,
infermer d'atenció primària al Centre de Salut Jardinillos, SACYL, Palència. Gerent de Heridea Infermeria avançada.
Sr. Miguel Angel Díaz. Infermer. ICS / AP. Màster en Ges&ó Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i
Hospitalaris per la UB. Màster Universitari en inves&gació en Atenció Primària per la U. Miguel Hernàndez d'Elx.
Coordinador de la Comissió de Ferides de l'ICS. Assessor i referent d'Inves&gació Servei d'Atenció Primària Baix
Llobregat Centre. Coordinador de la Guia de Pràc&ca Clínica de maneig de les Lesions Per Pressió de l'ICS.
Dra. Marta Ferrer Solà. Phd, MSN, BScN-DE. Infermera, doctora per la Universitat de Vic-Universitat central de
Catalunya. Directora d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu de Vic. Membre del Tissue Repair and Regenera&on Laboratory Research Group (TR2Lab), Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
Sr. Pere Coca Alves. Especialista en Geriatria. Consultor en Ferides Cròniques / Unitat de Peu Diabè&c del Parc
Sanitari San Joan de Déu.
Dr. Joan Enric Torra-Bou. Doctor per la Universitat d’Alacant, Màster en ges&ó i recerca en ferides cròniques per
la Universitat de Cantàbria. Professor de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida. Inves&gador dels grups TR2Lab (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya), GRECS (IRB Lleida) i Cátedra de
estudios avanzados en heridas (Universidad de Jaén, GNEAUPP i Fundación Sergio Juan Jordán). Fundador i
director de SAPIENS FHWC Consultants. Responsable del blog PIEL SEGURA . Membre del Comité Director del
GNEAUPP.
Sr. Adrià Almazor Sirvent. Professor del Campus Docent Sant Joan de Déu. Doctorand.

ACREDITACIÓ
El postgrau te un total de 30 crèdits, estructurats de la següent manera:
· 21 crèdits con&ngut teòric
· 4 crèdits de pràc&ques clíniques
· 5 crèdits del projecte ﬁnal de postgrau.
La Universitat de Barcelona expedirà
1) Títol de diploma de postgrau i/o cer*ﬁcat d’Assistència i Aproﬁtament als estudiants que superin els requisits següents:
• Assistència obligatòria a les sessions presencials.
• Elaboració dels treballs proposats en cada mòdul.
• Presentació del projecte ﬁnal de postgrau.
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DURADA DEL CURS I HORARI
Inici del curs: 30 d’octubre de 2020
Final de curs: 12 de maig de 2021
Les classes teòriques presencials del curs es realitzaran els divendres de 9:00h a 14:00h. Els tallers es realitzaran
els divendres de 15:00h a 17:30h.

DIRECCIÓ
Sr. Pere Coca Alves
RN Especialista en Geriatria, MSc student
Consultor en Ferides Cròniques / Unitat de Peu Diabè&c del Parc Sanitari San Joan de Déu
Tl. 936615208 Ext 814053
pere.coca@pssjd.org
Dr. Joan Enric Torra-Bou
PhD, MSc, RN-DE.
Doctor per la Universitat d’Alacant, Màster en ges&ó i recerca en ferides cròniques per la Universitat de Cantàbria. Professor de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida. Inves&gador dels grups
TR2Lab (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya), GRECS (IRB Lleida) i Cátedra de estudios avanzados
en heridas (Universidad de Jaén, GNEAUPP i Fundación Sergio Juan Jordán). Fundador i director de SAPIENS
FHWC Consultants. Responsable del blog PIEL SEGURA . Membre del Comité Director del GNEAUPP.
jetorrabou@hotmail.com
Sr. Adrià Almazor Sirvent
MSc, RN-DE, PhD Student
Professor del Campus Docent Sant Joan de Déu
Tl. 93 280 09 49 / 678750034
aalmazor@santjoandedeu.edu.es

SESSIÓ INFORMATIVA
Les sessions informa&ves es realitzaran de forma virtual el dia 09/09/2020 a les 12h i a les 17h.

MATRÍCULA I LLOC DE REALITZACIÓ
Dates matriculació: de l’1 de setembre al 15 d’octubre de 2020

2) Cer*ﬁcat d’aproﬁtament i/o assistència per aquelles persones que hagin cursat alguns mòduls, havent
superat l’avaluació:

Campus Docent Sant Joan de Déu
c/ Miret i Sans, 10-16
08034 Barcelona
Telèfon: 93 280 09 49

• Assistència a les sessions presencials (si és el cas) dels mòduls matriculats.
• Elaboració dels treballs proposats en el mòdul.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Curs en procés d’acreditació per part de la Universitat de Barcelona i el GNEAUPP.

•
•
•
•
•

Fotocòpia compulsada del Atol professional
Fotocòpia del DNI
Curriculum Vitae
2 fotograﬁes mida carnet
Dades bancàries (l’imprès us el facilitarà el Campus)
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CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció dels candidats serà per ordre de preinscripció.

FORMA DE PAGAMENT
El preu establert és de 2.100€ més taxes de matriculació.
Hi ha una assegurança obligatòria per les pràc&ques per import de 10,00€.
El preu crèdit és de 70 euros més taxes de matriculació pels estudiants que es matriculin en mòduls individuals.
Pagament fraccionat en sis mesos mitjançant rebuts domiciliats pels estudiants que matriculin el Postgrau complert.
L’import de la matrícula no es retornarà en cap cas un cop començat el curs.
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