CURS D’ACUPUNTURA I MEDICINA XINESA
APLICADA A LES CURES INFERMERES
L’acupuntura és una tècnica de la medicina tradicional xinesa que tracta de la inserció i
manipulació d’unes fines agulles en el cos amb l’objectiu de restaurar la salut i el
benestar del pacient. L’acupuntura històricament s’ha utilitzat per combatre el dolor.
Actualment l’evidència científica avala els beneficis de l’acupuntura en la dismenorrea,
insomni, estrés i ansietat, millora del dolor i nàusees i vòmits en pacients oncològics.
El contingut d’aquest curs dona resposta a la necessitat d’aportar als infermers/es
eines no farmacològiques en l’àmbit de les seves competències professionals tenint en
compte la guia de bones pràctiques de teràpies naturals i complementàries basada en
l’evidència del Consell de Col·legis d’infermers i Infermeres de Catalunya.

OBJECTIUS
Millorar les capacitats i competències dels infermers i infermeres en el
desenvolupament de les seves funcions previstes en la Directiva Europea mitjançant la
revisió de la literatura científica i fonts documentals sobre medicina xinesa i
acupuntura.
Duració: 20h presencials Places: 20
Lloc: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida
Professorat: Sònia Argilés Salla. Diplomada en Infermeria. Especialista en infermeria
obstètrica-ginecològica (Llevadora). Màster universitari en Medicina Tradicional Xinesa
i Acupuntura.
Distribució de dies i organització horària:
4 Octubre 2018: de 15h a 20h 5 Octubre 2018: de 9 a 14h i de 16h a 21h i 6 Octubre
2018: de 9 a 14H
Al finalitzar el curs el docent avaluarà l’alumnat mitjançant un examen tipus test de 10
preguntes sobre continguts teòrics directament relacionats amb els objectius
específics d’aquesta formació.
Inscripcions :
Col·legiades/ts COILL: 100 euros.Persones no vinculades al COILL, preu únic de 150
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 i es retornarà el 80% de la matrícula a les col·legiades/ts en situació
d’atur.
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 (CAIXABANK) (cal que hi constin nom i
cognoms).
Es demana confirmació de l’assistència i efectuar l’ingrés de la matrícula del 10 al 20
de setembre de 2018, bé per telèfon al 973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
coill@coill.org

