formació

curs COILL

LECTURA
RADIOGRÀFICA
AVANÇADA
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: 24, 29 i 31 d’octubre
i 4, 6, 18 i 20 de novembre de 2019.
Matins: de 9.30 a 13.30h
Hores lectives: 28.
Lloc: COILL
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 entre el 7 i
el 18 d’octubre de 2019, bé per telèfon al
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
coill@coill.org

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
Curs acreditat amb 4,2 crèdits 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:
coill@coill.org
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