Simulació Child Life

Presentació
El professional Child Life desenvolupa la seva professió ajudant i donant suport als infants i les seves famílies en
l’afrontament de situacions complicades implícites en el procés de pèrdua de salut i/o prevenció d’aquesta, principalment en l’àmbit hospitalari. Dins d’un equip multidisciplinari, el professional Child Life és qui ofereix recolzament,
informació i orientació als infants, pares, familiars i/o tutors i germans (Percelay et al., 2014) durant el procés de malaltia
i/o hospitalització.
Un dels seus objectius és aconseguir un afrontament efectiu de la situació i
ho fa utilitzant estratègies com el joc, la preparació o anticipació i l’educació a
més de l’autoexpressió. Totes elles són utilitzades per tal d’ajudar al desenvolupament emocional òptim de l’infant, minimitzar l’angoixa i les vivències negatives de les
experiències motivades per la malaltia o l’ingrés hospitalari.
El professional Child Life ofereix una atenció individualitzada segons cada situació,
ajustant-se a la malaltia de cada infant i al seu desenvolupament (Sorensen, Card,
Malley i Strzelecki, 2009). En l’àmbit hospitalari, aquest dóna suport a l’infant i família durant tot el procés, des d’abans de l’ingrés hospitalari i fins a l’alta, fent un
seguiment de l’evolució de l’infant i la família durant tota l’hospitalització (Thompson,
2009).
A l’estat espanyol, existeix la figura de Child Life a pocs centres hospitalaris essent
el pioner l’Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona).

Objectius
Objectiu General:
• Entrenar l’atenció al pacient segons el model Child Life.
Objectius Específics:
•
•
•
•
•

Conèixer les competències del professional Child Life
Identificar les necessitats del pacient i família
Aplicar tècniques i recursos propis del Child Life
Treballar en equip
Adequar la comunicació segons qui sigui l’interlocutor (infant, família)

Programa
• Modalitat presencial.
• Número mínim de participants: 10; màxim: 15.
• La formació serà 100% pràctica.

Continguts
• Terminologia segons període evolutiu del nen.
• L’aliança terapèutica. El desenvolupament d’una relació de confiança amb el
nen/a i la família.
• Funcions i competències del professional Child Life en l’àmbit hospitalari i en
diferents etapes del procés d’hospitalització.
• Hospital amic: les eines i recursos
• Conclusions i tancament del curs.

Simulació Child Life

Agenda del curs
Temportizació

Continguts

45 min

Benvinguda i prebriefing

15 min

Cas 1

20 min

Debriefing Cas 1

15 min

Cas 2

20 min

Debriefing Cas 2

20 min

Biodescans

15 min

Cas 3

20 min

Debriefing cas 3

15 min

Cas 4

20 min

Debriefing cas 4

15 min

Cas 5

20 min

Debriefing cas 5

20 min

Tancament

Coordinadora
Esther Insa Calderón
Professora Titular Campus Docent Sant Joan de Déu (adscrita 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 School
(BCHSP). Coordinadora del Centre de Simulació Sant Agustí - Campus Docent Sant Joan de Déu.

Facilitadora
Núria Grané Mascarell
Infermera de l’Hospital Mútua de Terrassa i professional Child Life.
Professora col·laboradora del Campus Docent Sant Joan de Déu.
Instructora en simulació clínica poll Programa de Simulació del Boston Children’s Hospital – Harvard Medical School (BCHSP). Màster
en Atenció emocional al nen hospitalitzat segons el model Child Life.
Curs de Suport Vital Avançat Acreditat pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Lloc de realització
Edifici Docent Sant Joan de Déu
Sala Darwin
C/ Santa Rosa 39-56
Esplugues De Llobregat
Barcelona

Calendari propers cursos
Torn matí

12 d’abril 2019

De 10 a 14 h

Participants
El programa està dissenyat per a estudiants del Màster en
Atenció Emocional a l’infant Hospitalitzat segons el Model de
Child Life.

Punts claus
• Les activitats s’implementaran utilitzant la metodologia de
simulació clínica de zona 2-3.
• La metodologia segueix les directrius del Institut for Medical
Simulation (IMS), ja que la formació serà implementada per
facilitadors acreditats per aquest organisme.

Informació
Esther Insa
Tel. 93 280 09 49 · Ext. 24504
simcenter@santjoandedeu.edu.es
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