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Edemes i lesions de difícil
cicatrització en extremitats
inferiors
Presentació
Aquest és un curs que pretén aprofundir en els conceptes relacionats amb l’etiologia i el diagnòstic dels diferents edemes i lesions
d’extremitat inferior. A més d’aplicar mètodes i tècniques de tractament tant local com sistèmic basats en la patologia basal de les úlceres,
centrant-se sobretot en l’aprenentatge sobre teràpia compressiva.

Metodologia docent
· Classes magistrals: en línia a través de videoconferència. Cada dia s’impartiran 4 hores.
· Seminaris: en línia a través de videoconferència on es farà resolució de casos clínics, taules de debat i resolució de dubtes.
· Tallers: classes pràctiques exclusivament presencials on es posen en pràctica tot l’après en les sessions teòriques. Cada taller tindrà
una duració entre 2-3 hores.
· Pràctiques: s’ofereixen 12 hores de rotació amb experts en ferides cròniques. Es poden convalidar sempre que s’acreditin adequadament.
· Fòrums virtuals tutoritzats: Eina asíncrona virtual on es fomenta la participació de tots els alumnes en la resolució de problemes
presentats prèviament pel professorat o de dubtes exposades per altres companys.

Idioma d’impartició
Castellà

Perfil d’admissió
Aquest curs està dirigit a Graduats/des i/o Diplomats/des en Infermeria, Fisioteràpia i/o Podologia.

Duració i horaris del curs

Objectius generals
Aprofundir en els conceptes relacionats amb l’etiologia i el diagnòstic
dels diferents edemes i lesions d’extremitat inferior.
Conèixer l’aplicació de mètodes i tècniques de tractament tant local
com sistèmic basats en la patologia basal de les úlceres.

Pla docent
El curs, amb un total de 10 ECTS, s’estructura en un curs acadèmic en
format d’assignatures.
· Assignatura I: Anatomia, fisiologia de l’aparell circulatori i
cicatrització (0,7 ECTS)
· Assignatura II: Patologia arterial en extremitat inferior (0,7 ECTS)
· Assignatura III: Patologia venosa en extremitat inferior (0,7 ECTS)
· Assignatura IV: Patologia limfàtica en extremitat inferior (0,8 ECTS)
· Assignatura V: Altres patologies d’extremitat inferior (1 ECTS)
· Assignatura VI: Teràpia compressiva (1,6 ECTS)
· Assignatura VII: Tractament local: cama i lesions (2 ECTS)
· Assignatura VIII: Tècniques locals avançades (1 ECTS)
· Assignatura IX: Treball final (1 ECTS)
· Assignatura X: Pràctiques clíniques (0,5 ECTS)

El curs s’iniciarà el 10/01/2023 i finalitzarà el 14/05/2023

La formació inclou estades de pràctiques en diferents institucions amb
conveni amb experts en ferides complexes. Es faran un total de 12 hores
distribuïdes en 2 dies.

Els períodes pràctics seran elegibles segons l’oferta exposada a l’inici de curs.

Existeix la possibilitat de convalidar les pràctiques acreditant, mitjançant
un informe, experiència professional contrastada en l’abordatge de
ferides complexes.

Les classes lectives virtuals, així com els talles presencials es duran a terme dimarts de 16:00 hores a 20:00 hores. Excepcionalment es
poden realitzar classes fora de l’horari general. Aquestes classes estaran programades en el cronograma a l’inici del curs.

Edemes i lesions de difícil
cicatrització en extremitats
inferiors
Preu

Acreditació

El preu establert és de 1.120 € (taxes incloses).

El Campus Docent Sant Joan de Déu expedirà:
1) Títol de Curs d’Extensió Universitària per aquells estudiants que hagin cursat aquests estudis, havent superat l’avaluació:
• Assistència mínima al 80% de totes les sessions.
• Entrega i superació de l’avaluació continuada de les diferents activitats proposades.

Contacte

Professorat

Direcció

Sr. Pere Coca Alves. RN, MSC.
Consultor en ferides cròniques. Unitat de Ferides
Cròniques / Unitat de Peu Diabètic Parc Sanitari Sant
Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat, Barcelona).

Dr. Adrià Almazor Sirvent. RN, MSC, PhD
Professor Campus Docent Sant Joan de Déu.
Correu electrònic: adria.almazor@sjd.edu.es
Sr. Rubén Molina Carrillo. RN, MSC.
Infermer Atención Primaria - EAP Joanic (CAP
Pere Claret, Barcelona) .
Correu electrònic: molina.bcn.ics@gencat.cat

Coordinació
Sr. Pere Coca Alves RN, MSC.
Consultor en Ferides Cròniques / Unitat de Peu
Diabètic del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Correu electrònic: pere.coca@sjd.es

Sr. Rubén Molina Carrillo. RN, MSC.
Infermer d’Atenció Primària - EAP Joanic (CAP Pare
Claret, Barcelona).
Dr. Lorenzo Álvarez Rodríguez. Angiòleg,
Cirurgià Vascular i Endovascular, PhD.
Servei d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
de l’Hospital de Terrassa-Consorci Sanitari de
Terrassa.

Col·laboració amb altres entitats

Pendent acreditació pel Grupo Nacional para el
Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y
Heridas Crónicas (GNEAUPP).

Secretaria

Els treballadors dels centres de l’Orde de Sant Joan de Déu tindran un
descompte del 15% sobre el preu del crèdit. No acumulable a altres
descomptes.
Els ex-estudiants de Cicles Formatius , Estudis de Grau i formació de
Màsters i Postgraus del Campus Docent Sant Joan de Déu tindran un
descompte del 5% sobre el preu del crèdit. No acumulable a altres
descomptes.

Forma de pagament
L’abonament és realitzarà per transferència bancària al número de
compte que apareixerà al full de matrícula. Hi ha dues modalitats de
pagament:
A. Pagament únic: abonament del 100% del cost en el termini màxim de
set dies naturals a comptar de la data de formalització de la matrícula.
B. Pagament fraccionat: abonament del 50% a la inscripció i el 50%
restant abans de l’inici del curs (termini màxim set dies naturals abans
de l’inici), per transferència bancària.
El resguard de pagament haurà de ser lliurat via correu electrònic a la
Secretaria de Màsters, Postgraus i Formació Continuada.
En cas de baixa voluntària s’aplicarà una taxa de cancel·lació de
matrícula de 150€.
A l’estudiant que causi baixa voluntària dins dels trenta dies naturals
abans de l’inici de la formació, no es farà devolució de la quantitat
satisfeta. En cap cas es retornarà a l’estudiant la taxa de de cancel·lació
de matrícula.
* L’obertura del curs estarà condicionada a un mínim de 20 matriculats. En el cas de no sortir el
curs es retornaran totes les quanties econòmiques abonades, inclòs l’import fet per la reserva .

Secretaria de Màsters, Postgraus i Formació Continuada.
Correu electrònic: campus.masterpost@sjd.edu.es
Es duran a terme dues sessions de Jornades de Portes obertes en format virtual, el 9 de maig a les 17h i el 8 de juny a les 13h. Formulari
d’inscripció a la web del Campus.

Aquest curs pot patir ajustaments de calendari, metodologia
docent o sistema d’avaluació segons els esdeveniments i les
directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de
la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la Qualitat de la formació i
l’assoliment d’objectius en tots els casos.

Preinscripció i
Matrícula
Preinscripció
Dates de preinscripció: del 09/05/2022 al 30/09/2022.
Documentació necessària per a la inscripció:
• Sol·licitud de preinscripció.
• Fotocòpia compulsada del títol de Graduat/da, Diplomat/da o Llicenciat/ada
• Currículum vitae.

Reserva de plaça: es pot fer una reserva de plaça en el moment de la inscripció amb el pagament
per transferència bancària de 150 € al número de compte que apareixerà al full de preinscripció que
es descomptaran al preu de la matrícula. El resguard de pagament haurà de ser lliurat via correu
electrònic a la Secretaria de Màsters, Postgraus i Formació Continuada.
Resolució d’estudiants admesos: es publicarà el llistat d’admesos a la web del Campus Docent Sant
Joan de Déu entre l’ 01/10/2022 i el 15/10/2022.
El procés de selecció dels candidats serà per ordre de data de reserva de plaça i d’inscripció.

Matriculació
Dates de matriculació: del 15/10/2022 al 15/12/2022.
Documentació necessària per a la matrícula:
• Fotocòpia compulsada del Títol de Graduat/da o Diplomat/da .
• Una fotografia de mida carnet.
• Fotocòpia del document acreditatiu oficial d’identitat (DNI).
• Fotocòpia del carnet de col·legiat/da.
• Certificat mèdic o fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat.
• Descomptes: En el cas de ser ex-estudiant o treballador dels centres de l’Orde de Sant 		
Joan de Déu s’haurà d’acreditar documentalment amb el títol corresponent o contracte de
treball.

