ABORDATGE
INTEGRAL DEL
PACIENT AMB
DIABETIS

L’increment estimat de Diabetis Mellitus (DM)
en els pròxims anys, juntament amb les previsions que ha fet l’OMS, justifiquen d’alguna
manera la realització d’aquest curs. Per altra
banda, també els experts apunten al fet que
l’epidèmia del segle XXI és l’obesitat, i una de
les conseqüències del sobrepès és l’aparició
d’una DM2.
OBJECTIUS
• Objectiu generals del curs:
- Conèixer el maneig del pacient diabètic en
funció del tipus de diabetis DM1 o DM2.
• Objectius específics o d’aprenentatge:
- Identificar els trets diferencials de la malaltia
de la diabetis en funció del tipus DM1 o DM2.
- Aprendre les eines i tècniques
d’ensinistrament en la DM1 i DM2.
CONTINGUTS
• Tema 1: Generalitats de la malaltia.
• Tema 2: Educació diabetològica.
• Tema 3: Nutrició i diabetis.
• Tema 4 : Afrontament davant la malaltia:
Role Playing.
• Tema 5: Tecnologies aplicades a la DM.
• Tema 6: Peu diabètic.

Dirigit a:
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.
Docents:
- Cristina Dominguez Gadea
Infermera. Diplomada en Infermeria. Diplomada en Nutrició. Infermera i Nutricionista. Servei
Endocrinologia i Nutrició. HUAV de Lleida.
- Pilar Ibars Moncasi
Infermera. Màster en Ciències Sanitàries. Infermera Servei Endocrinologia i Nutrició. HUAV de
Lleida.
- Magda Mateu Amorós
Infermera. Diplomada en Infermeria. Infermera. Servei Endocrinologia i Nutrició. HUAV de
Lleida.
- Anais Arqué Badia
Infermera. Diplomada en Infermeria. Infermera. Servei Endocrinologia i Nutrició. HUAV de
Lleida.
- Cristina Moreno Castilla
Nutricionista Màster. Servei Endocrinologia i
Nutricio. HUAV de Lleida.

formació

curs COILL

Dates i horaris:
Dies 7, 14, 21 i 28 de novembre
i 5 i 12 de desembre de 2017.
De 16 a 20h (Hores lectives: 30).
Lloc: COILL
Places: 25.
INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

ACREDITACIÓ
Sol·licitada acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes
presencials.
• Assolir els 7 punts, entre la prova
pràctica i la teòrica.
Per a més informació:
infermerialleida@lleida.org

• Col·legiades COILL 100 euros.
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es
retornarà el 50% de la matrícula a totes aquelles persones que compleixen amb els criteris
d’assistència, puntualitat i superin el curs).
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retornarà el 80% de la matrícula a les col·legiades en
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL,
preu únic de 150 euros.
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499
(cal que hi constin nom i cognoms).
Matrícula oberta.
973 24 37 60 - infermerialleida@lleida.org[]
2017 OCTUBRE

inf 65

formació

curs COILL

SUPORT VITAL
BÀSIC I DEA
Dirigit a:
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

• Aportar els coneixements i habilitats necessàries en suport vital bàsic i ús del DEA d’acord
amb les recomanacions de l’European Resuscitation Council 2015.

Docents:
David Marc Besó i Tudel
(amb el suport de Mònica Besó).
Dates i horaris:
Dies 22 de novembre, 13 de desembre de 2017
i 17 de gener, 7 i 28 de febrer i 21 de març
de 2018.
- A triar:
• Matins de 8 a 14h
• Tardes de 14 a 20h
Durada: 6 hores presencials.
Lloc: COILL
Places: 8 per torn (matí o tarda).
INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
• Col·legiades COILL 10 euros
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es
retornarà el 50% de la matrícula a totes aquelles persones que compleixen amb els criteris
d’assistència, puntualitat i superin el curs).
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retornarà el 80% de la matrícula a les col·legiades en
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL,
preu únic de 20 euros.
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499
(cal que hi constin nom i cognoms).
Es demana confirmació de l’assistència
efectuar l’ingrés de la matrícula de l’1
15 de novembre de 2017, bé per telèfon
973 24 37 60 o bé per correu electrònic
infermerialleida@lleida.org.
Per a més informació:
infermerialleida@lleida.org
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OBJECTIU
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ACREDITACIÓ
• Activitat acreditada pel Consell Català de Ressuscitació amb 1,30 crèdits.
CONTINGUTS
• La cadena de supervivència.
• Algoritme d’actuació en la reanimació cardiopulmonar bàsica per a primers intervinents.
• Descripció de les tècniques de reanimació
cardiopulmonar bàsica (compressions toràciques i ventilació amb mètodes barrera).
• Pràctiques de maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica.
• Alliberament de l’obstrucció de la via aèria
• Desfibril·lació semiautomàtica externa: Descripció, utilitat, funcionament i manteniment.
• Normes de seguretat.
• Algoritme d’actuació en una reanimació cardiopulmonar bàsica amb desfibril·lació externa
semiautomàtica.
• Pràctiques de reanimació cardiopulmonar bàsica amb DEA per a primers intervinents amb
un i dos reanimadors.
• Simulació de pràctica integrada amb diferents escenaris possibles.
AVALUACIÓ
Es realitzaran una prova pràctica i una prova
teòrica (valorada cadascuna en 5 punts).
Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes
presencials.
• Assolir els 7 punts, entre la prova
pràctica i la teòrica.[]

curs COILL

formació

FORMACIÓ BÀSICA
EN SALUT MENTAL
INFANTIL-JUVENIL

Dirigit a:
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.
Docents:
- María José López, infermera en Salut Mental
Infantil i Juvenil. CSMIJ de Lleida. Hospital Sant
Joan de Déu Terres de Lleida.
- Josep Anton Pérez García, especialista en Salut Mental Infantil i Juvenil. CSMIJ de Lleida.
Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida.
- Diego Pérez, infermer especialista en Salut
Mental. CSMIJ de Manresa. Fundació Althaia.
- Antonia Bretones, infermera especialista en
Salut Mental, CSMIJ Eixample. ICN. Hospital
Clínic de Barcelona.
Dates i horaris: Abril de 2018.
TEA

13/04/18: TEA 9-14 i 16-19h
16/4/18: TEA 9-14h i 16-19h

TCA

10/04/18: TCA 16 a 20h
24/04/18: TCA 16-20h

20/04/18

Eliminació 16-20h

05/04/18

TDAH 09-15h

27/04/18

TDAH 09-15h

Durada: 40 hores.
Lloc: COILL.
OBJECTIU
• Millorar les competències en la prevenció, detecció, tractament i maneig dels pacients amb
TEA, TDAH, TCA, enuresi i/o encopresi.
CONTINGUTS
El curs està dirigit a professionals infermers
que tinguin interès per aprofundir els seus
coneixements sobre les persones diagnosticades de trastorn mental infantil i juvenil amb

dèficit d’atenció i/o hiperactivitat, trastorn de
l’espectre de l’autisme, trastorn de la conducta
alimentaria, enuresi i/o encopresi. Es proporcionaran eines pel tractament basat en l’evidència
davant les dificultats específiques derivades del
mateix trastorn, tenint en compte tots els entorns (família, escola, social i laboral…).
INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
• Col·legiades COILL 100 euros
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es
retornarà el 50% de la matrícula a totes aquelles persones que compleixen amb els criteris
d’assistència, puntualitat i superin el curs).
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retornarà el 80% de la matrícula a les col·legiades en
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL,
preu únic de 150 euros.
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499
(cal que hi constin nom i cognoms).
Es demana confirmació de l’assistència
efectuar l’ingrés de la matrícula del 5
23 de març de 2017, bé per telèfon
973 24 37 60 o bé per correu electrònic
infermerialleida@lleida.org.

i
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a:

Per a més informació:
infermerialleida@lleida.org[]
2017 OCTUBRE
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curs COILL

ELECTROCARDIOGRAFIA PRÀCTICA

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Dirigit a:
Infermers/es interessats/des en el tema.
Docent:
Rafael Garrido Díaz.
Durada:
24 hores.
Dates i horaris:
12, 14, 16, 19, 21, 23 de febrer de 2018.
- A triar:
• Matins: de 9.30 a 13.30h
• Tardes: de 16 a 20h
Lloc:
Col·legi Oficial d’Infermeres
i Infermers de Lleida.
Places: 30.
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• Col·legiades COILL 100 euros.
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es
retornarà el 50% de la matrícula a totes aquelles persones que compleixen amb els criteris
d’assistència, puntualitat i superin el curs).
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retornarà el 80% de la matrícula a les col·legiades en
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL,
preu únic de 150 euros.
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499
(cal que hi constin nom i cognoms).
Es demana confirmació de l’assistència i efectuar l’ingrés de la matrícula del 15 de gener al
2 de febrer del 2018, bé per telèfon al 973 24
37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org

formació

ECG
CONTINGUT

OBJECTIUS
• Proporcionar al professional d’infermeria les
bases metodològiques per a la interpretació del
registre de l’electrocardiograma.
• Diferenciar l’ECG normal dels patrons patològics més freqüents.
• Identificar de forma ràpida les arítmies que
confereixen gravetat imminent pel pacient i establir un canal de comunicació ràpida i eficaç
amb l’equip metge.
METODOLOGIA
Classes teòriques i exercicis pràctics amb suport
audiovisual. Es realitzarà avaluació individual
del bloc d’exercicis pràctics per a cada alumne,
avaluació amb simulador d’arítmies.

• Condicions generals i normes d’ús pel funcionament correcte de l’ECG.
• Record anatòmic del cor.
• Fonaments de l’electrofisiologia cardíaca.
• Anatomofisiologia cardíaca.
• Estudi de l’Ona P.
• Estudi del complex QRS i Ona T.
• Estudi de la repolarització ventricular.
• Criteris de normalitat de l’ECG.
• Criteris de Creixement Auricular.
• Criteris d’Hipertròfia Ventricular.
Criteris d’ESTES.
• Alteracions de la repolarització ventricular.
SCA. SCAEST -SCASET.
• Alteracions de la conducció aurícula ventricular. Bloqueig A-V.
• Estudi pràctic de les arítmies hipocinètiques,
hipercinètiques.
• Interacció de fàrmacs en l’ECG.
• ECG en el nen.
• Autoavaluació.
Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes
presencials.
• Assolir el 70% dels resultats en les
proves d’avaluació. []
Per a més informació:
infermerialleida@lleida.org
2017 OCTUBRE
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LECTURA
RADIOGRÀFICA
AVANÇADA PER
INFERMERIA

Dirigit a:
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.
Docent:
- Jordi Galimany Masclans.
Infermer. Professor de Salut Pública de l’Escola
d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.
Dates i horaris:
Dies del 16 al 20 d’abril de 2018.
De 16 a 20.30h (descans inclòs).
(Hores lectives: 28).
Lloc: Vielha. Sala per concretar.
Places: 25.
INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
• Col·legiades COILL 100 euros.
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es
retornarà el 50% de la matrícula a totes aquelles persones que compleixen amb els criteris
d’assistència, puntualitat i superin el curs).
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retornarà el 80% de la matrícula a les col·legiades en
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL,
preu únic de 150 euros.
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499
(cal que hi constin nom i cognoms).
Es demana confirmació de l’assistència i
efectuar l’ingrés de la matrícula del 19 de
març al 6 d’abril de 2018, bé per telèfon al
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org[]
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sueñOn®

formació

curs COILL

OBJECTIUS
Posar a l’abast dels assistents les eines i els coneixements necessaris per entendre l’origen
dels RX, la formació de la imatge, els principals
riscos, així com els recursos per ser capaços
d’interpretar els estudis radiològics més habituals, diferenciant les imatges radiològiques normals i les principals alteracions de la normalitat.
CONTINGUTS
• Risc radiològic. Efectes nocius de les radiacions. Radioprotecció.
• Preparació del pacient per:
- RX Extremitats Superiors.
- RX Extremitats Inferiors.
- RX Columna vertebral.
- RX Crani.
- RX Abdomen.
- RX Tòrax.
- Estudis de radiologia contrastada.
- Estudis de TC.
- Estudis de RM.
• Estudis d’Ecografia urològica. Paràmetres
de qualitat. Visualització d’ecografies amb
alteracions de la normalitat.
ACREDITACIÓ
Sol·licitada acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
Per a obtenir la qualificació d’APTE cal:
• Assistir al 100% de les classes
presencials.
• Assolir els 7 punts, entre la prova
pràctica i la teòrica.
Per a més informació:
infermerialleida@lleida.org

