18ª edició

Com arribar?
Transports Metropolitans de Barcelona
3 Palau Reial – L6 Reina Elisenda
Trambaix Palau Reial T1, T2 y T3
33, 63, 68, 75, 78, H4, H6, V1, V5

Infermeria d’Anestèsia
i Reanimació
Diploma de Postgrau (30 ECTS)
Gener 2022 – Juny 2022
Modalitat presencial

Presentació
Aquest postgrau té el propòsit de formar professionals infermers que donin una atenció de qualitat
a la persona sotmesa a un procés quirúrgic amb anestèsia i dolor

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.

Pla Docent

Matrícula

El Postgrau en Infermeria d’Anestèsia i Reanimació està estructurat en 30 ECTS. La metodologia
docent és activa, on l’estudiant té un paper actiu en el seu aprenentatge. S’utilitzaran casos
pràctics seminaris, classes teòriques i pràctiques clíniques tutelades de manera individual.
Continguts dels mòduls:

Dates de matriculació
A partir del 15/10/2021.

MÒDUL I: Cures d'infermeria en els processos anestèsics i teràpia del dolor (10 ECTS)
• Unitat I: Fisiologia de l’anestèsia. Preparació del malalt sotmès a anestèsia. Registres.
• Unitat II: Farmacologia. Anestèsia regional. Atenció d’infermeria en el procés d’anestèsia.
• Unitat III: Reanimació cardiorespiratòria. Intubació del malalt. Respiradors.
• Unitat IV: Anestèsia en les diferents especialitats quirúrgiques. Atenció d’infermeria a RPQ.
• Unitat V: Anestèsia en cirurgia ambulatòria.
• Unitat VI: Aspectes psicosocials del malalt i família. Aspectes ètics i legals.
• Unitat VII: Unitat del dolor. Cures d’infermeria a la persona amb dolor agut.

Documentació necessària
• Fotocòpia compulsada del Títol de Graduat/da o Diplomat/da en Infermeria.
• Fotocòpia del document acreditatiu oficial d’identitat (DNI).
• Fotocòpia del carnet de col·legiat/da.
• Certificat mèdic o fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat
• Una fotografia de mida carnet.
• Dades bancàries (l'imprès el facilitarà el Campus).

MÒDUL II: Metodologia d’investigació (10 ECTS)

Forma de pagament
El preu establert és de 1.580 € més taxes administratives.

MÒDUL III: Pràctiques clíniques (10 ECTS)

El període de preinscripcions s’iniciarà el 15/09/2021 i finalitzarà el 14/10/2021.

Hi ha dues modalitats de pagament

Acreditació
La Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu, expedirà el
Diploma de Postgrau en Infermeria d’Anestèsia i Reanimació als estudiants que superin els requisits
següents:
•
•
•
•

Assistència a un 80% de les classes.
Demostrar competència en la realització de les pràctiques clíniques. (30% de la nota final).
Superar la prova escrita d’avaluació final. (50% de la nota final).
Projecte recerca. (20% de la nota final).

Duració del curs i horari
El postgrau començarà el 13/01/2022 i finalitzarà el 23/05/2022. Les sessions teòriques es
concentraran els dijous de 09.00 h a 18.00 h (dos al mes). Hi ha mesos que hi ha programats
seminaris al matí (també dijous). Existeix la possibilitat que alguna sessió sigui en format virtual. Les
60 hores de pràctiques es programaran entre els mesos de febrer i juny en els diferents serveis de
l’Hospital Sant Joan de Déu, l’àrea quirúrgica de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i el Parc
Sanitari Sant Joan de Déu.

A. 100% en el moment de la matriculació.
B. 50% en el moment de la matriculació i el 50% restant a pagar fraccionat en dues quotes en el
segon i quart mes posterior a la matrícula.
Els pagaments s’efectuaran mitjançant rebuts domiciliats. Un cop iniciat el curs, no és retornarà cap
import.

Contacte
Direcció
Dra. Margarita García de Vicuña
Doctora per la Universitat Jaume I de Castelló. Diplomada en Infermeria.
Correu electrònic: mgarcia@sjdhospitalbarcelona.org
Dra. Carmen Jerez Molina
Doctora per la Universidad de Salamanca. Diplomada en Infermeria.
Correu electrònic: carmen.jerez@sjd.edu.es
Secretaria
Sra. Cristina Domínguez
Secretària de Màsters/Postgraus
Correu electrònic: cristina.dominguez@sjd.edu.es - Telèfon: 93.280.09.49

