CURS 2018/2019

postgrau teòric-pràctic per a infermeres actualització en cures intensives a infants i adolescents

PRESENTACIÓ DEL CURS

MATRÍCULA

Les cures intensives a infants i adolescents requereixen una formació específica i acurada per tal de poder
respondre a les necessitats físiques i emocionals dels infants i les seves famílies en aquestes situacions.
Des del Campus Docent Sant Joan de Déu, juntament amb l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona volem
oferir la nostra experiència per a facilitar aquesta formació als professionals de la infermeria que vulguin
dirigir la seva pràctica professional en l’àmbit de les cures intensives pediàtriques.

Dates:


Del 4 al 2 de juliol HI
(el 2 dIWIXIQFVI al 3 dkSGXYFVI de 201.

Lloc:
Horari:

C/ Miret i Sans, 10-16 de Barcelona.
Juliol: de 9h. a 15h.
Setembre: de 9h. a 18.30h.

PLA DOCENT

Documentació necessària:		

Aquest curs té el propòsit que els participants adquireixin competència per aplicar cures infermeres a infants i adolescents en estat crític de salut.
El curs té un total de 0 crèdits:  teòrics i  pràctics.
Els crèdits teòrics inclouen:
Patologies que afecten a nens i adolescents que requereixen atenció intensiva.
Diagnòstics infermers i plans de cures.
Seminaris pràctics: respiradors, utillatge, càlcul medicació, parada cardio/respiratòria, resolució de casos
pràctics, hemofiltració ecoguiada, simulació clínica pediàtrica d’alta fidelitat.

DURADA i HORARI
Les classes es concentren un dia a la setmana: els dimarts de 9h. a 14h. Els primers dimarts hi haurà classe
per la tarda (15h. - 17h.).
Els curs s’inicia el 1 de gener de 20 i finalitza el 6 de juny de 20.
Les pràctiques s’organitzen en períodes de 5 setmanes, en horari de matí o tarda durant el període lectiu a
la Unitat de Cures Intensives pediàtriques de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
Nombre de places limitat.

ACREDITACIÓ
0E9RMZIVWMXEXHI&EVGIPSREI\TIHMVÆEQFPEGSP·PEFSVEGMºHIP'EQTYW(SGIRX7ERX.SERHI(ÃYIPX¿XSPHI
4SWXKVEYHIGVÀHMXW)'87EPWIWXYHMERXUYIWYTIVMRIPWVIUYMWMXWWIK²IRXW

• Fotocòpia compulsada del títol de diplomat/graduat en Infermeria.
• Fotocòpia del DNI
• 2 Fotografies mida carnet
• Dades bancàries (l’imprès el facilitarà el Campus)
• Per realitzar les pràctiques hospitalàries és imprescindible estar col·legiat
(fotocòpia o número col·legiat) i portar certificat mèdic on consti el calendari vacunal actualitzat.
FORMA DE PAGAMENT
El preu establert és de 1.4€ més taxes.
Pagament fraccionat en 6 mesos (de juliol a desembre).
L’import de la matrícula no es retornarà en cap cas un cop començat el curs.
Els pagaments es realitzaran mitjançant rebuts domiciliats.

DIRECCIÓ i COORDINACIÓ
Bárbara Hurtado Pardos: Especialista en Infermeria Pediàtrica i professora del Campus Docent Sant
Joan de Déu.
E-mail: bhurtado@santjoandedeu.edu.es
Omar Rodríguez Forner: Infermer. Supervisor de la unitat de cures intensives pediàtriques de l’Hospital
Sant Joan de Déu Barcelona.
E-mail: orodriguez@sjdhospitalbarcelona.org

• Assistència a les classesXEPPIVWWIQMREVMW
• Assoliment dels objectius de les pràctiques clíniques.
• Avaluació final.

SESSIÓ INFORMATIVA
DimIGVIs  de juny de 201 a les 12h. i a les 17h.
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