
PROGRAMA FORMATIU 4DHealth
Oferim i col·laborem en el desenvolupament de programes formatius estandarditzats i/o
personalitzats, basats en l’evidència científica, que poden ser facilitats tant a nivell
presencial (centre 4D Health o centre sanitari de referència) com a distància. Els programes
poden incloure diferents estratègies i modalitats didàctiques, que consideren l’ús de la
simulació, com a metodologia d’aprenentatge reflexiu i experiencial dels participants

Mòduls teòrics expositius 

Tallers pràctics d’entrenament en habilitats clíniques 

Simulacions clíniques immersives d’alta fidelitat i/o en modalitat virtual

https://4dhealth.com/


FORMACIONS NO
CLÍNIQUES

FORMACIONS
 CLÍNIQUES

*Possibilitat d'adaptar programes formatius a les necessitats de cada institució i
d'acreditar-los pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

Metodologia de simulació
Habilitats comunicatives 

Medicina
Infermeria
Fisioteràpia

Auxiliars Infermeria 



FORMACIONS NO CLÍNIQUES

         INICI

Metodologia de simulació
Aproximació bàsica a la simulació (15h)

Formació d'instructors en simulació (21h)
Habilitats en el debriefing (15h)

 
Habilitats Comunicatives

Comunicació de males notícies 
Comunicació i gestió de les emocions en la resolució de conflictes (Atenció a l'usuari) 

Gestió de la informació en la comunicació amb el pacient segons el seu estil de comunicació
Lideratge, comunicació i motivació

Primers auxilis per a la gestió emocional
Transformar la comunicació per superar barreres relacionals

 

*Possibilitat d'adaptar programes formatius a les necessitats de cada institució i
d'acreditar-los pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/APROXIMACI%C3%93-B%C3%80SICA-A-LA-SIMULACI%C3%93-15-hores.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/FORMACI%C3%93-D%E2%80%99INSTRUCTORS-EN-SIMULACI%C3%93-21-hores.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/COMUNICACI%C3%93-MALES-NOT%C3%8DCIES.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/COMUNICACI%C3%93-I-GESTI%C3%93-DE-LES-EMOCIONS-EN-LA-RESOLUCI%C3%93-DE-CONFLICTES.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/GESTI%C3%93-INFORMACI%C3%93-COMUNICACI%C3%93-PACIENTS-ESTIL-COMUNICACI%C3%93.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/LIDERATGE-COMUNICACI%C3%93-I-MOTIVACI%C3%93.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/PRIMERS-AUXILIS-PER-A-LA-GESTI%C3%93-EMOCIONAL.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/TRANSFORMAR-LA-COMUNICACI%C3%93-PER-SUPERAR-BARRERES-RELACIONALS.pdf


FORMACIONS CLÍNIQUES

MEDICINA

INFERMERIA

FISIOTERÀPIA

TCAI

         INICI



FORMACIONS CLÍNIQUES

Atenció al pacient crític a urgències

Atenció immediata al pacient crític

Atenció immediata al pacient crític pediàtric

Atenció immediata al pacient pediàtric traumàtic

Atenció inicial al pacient traumàtic greu

Auscultació cardíaca, pulmonar i abdominal

Codis d'activació. Processos d'identificació i activació

Ecografia bàsica i/o avançada

Electrocardiografía bàsica i/o avançada

Entrenament d'equips interdisciplinaris a urgències hospitalàries

Formació bàsica en el maneig d'ostomies

Tècniques de sutures cutànies

Triatge i classificació de pacients a urgències

Urgències de traumatologia

Medicina

*Possibilitat d'adaptar programes formatius a les necessitats de cada institució i d'acreditar-
los pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

         INICI

https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ECOGRAFIA-B%C3%80SICA.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ATENCI%C3%93-AL-PACIENT-CR%C3%8DTIC-A-URG%C3%88NCIES.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ELECTROCARDIOGRAFIA-B%C3%80SICA.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/FORMACI%C3%93-B%C3%80SICA-EN-EL-MANEIG-DOSTOMIES.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ATENCI%C3%93-IMMEDIATA-AL-PACIENT-CR%C3%8DTIC-1.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ATENCI%C3%93-IMMEDIATA-AL-PACIENT-CR%C3%8DTIC-PEDI%C3%80TRIC-1.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ATENCI%C3%93-IMMEDIATA-AL-PACIENT-PEDI%C3%80TRIC-TRAUM%C3%80TIC-1.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ATENCI%C3%93-INCIAL-AL-PACIENT-TRAUM%C3%80TIC-GREU.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ENTRENAMENT-D%E2%80%99EQUIPS-INTERDISCIPLINARS-A-URG%C3%88NCIES-HOSPITAL%C3%80RIES.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/TRIATGE-I-CLASSIFICACI%C3%93-DE-PACIENTS-A-URG%C3%88NCIES.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/URG%C3%88NCIES-DE-TRAUMATOLOGIA.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/AUSCULTACI%C3%93-CARD%C3%8DACA-PULMONAR-I-ABDOMINAL.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/CODIS-DACTIVACI%C3%93-PROCESSOS-IDENTIFICACI%C3%93-I-ACTIVACI%C3%93.pdf


FORMACIONS CLÍNIQUES

Infermeria

Abordatge integral d'infermeria al pacient crític
Accés vascular ecoguiat i intraòssi

Atenció al donant de sang
Atenció al pacient crític a urgències
Atenció immediata al pacient crític

Atenció immediata al pacient crític pediàtric
Atenció immediata al pacient pediàtric traumàtic

Atenció inicial al pacient traumàtic greu
Atenció inicial d'infermeria al pacient crític

Auscultació cardíaca, pulmonar i abdominal
Avaluació i assistència infermera al pacient amb dolor toràcic

Codis d'activació. Processos d'identificació i activació
Cura, manipulació i control de catèters vasculars venosos
Electrocardiografía bàsica
Entrenament d'equips interdisciplinaris a urgències hospitalàries
Formació bàsica en el maneig d'ostomies
Gestió infermera de la demanda (GID)
Tècniques de sutures cutànies
Triatge i classificació de pacients a urgències
Urgències de traumatologia

*Possibilitat d'adaptar programes formatius a les necessitats de cada institució i d'acreditar-
los pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

         INICI

https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/Abordatge-Integral-dInfermeria-al-Pacient-Cr%C3%ADtic-4.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ACC%C3%89S-VASCULAR-ECOGUIAT-I-INTRA%C3%92SSI.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ATENCI%C3%93-AL-DONANT-DE-SANG.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ATENCI%C3%93-AL-PACIENT-CR%C3%8DTIC-A-URG%C3%88NCIES.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ATENCI%C3%93-IMMEDIATA-AL-PACIENT-CR%C3%8DTIC-1.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ATENCI%C3%93-IMMEDIATA-AL-PACIENT-CR%C3%8DTIC-PEDI%C3%80TRIC-1.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ATENCI%C3%93-IMMEDIATA-AL-PACIENT-PEDI%C3%80TRIC-TRAUM%C3%80TIC-1.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ATENCI%C3%93-INCIAL-AL-PACIENT-TRAUM%C3%80TIC-GREU.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ATENCI%C3%93-INICIAL-DINFERMERIA-AL-PACIENT-CR%C3%8DTIC.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/AUSCULTACI%C3%93-CARD%C3%8DACA-PULMONAR-I-ABDOMINAL.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/AVALUACI%C3%93-I-ASSIST%C3%88NCIA-INFERMERA-AL-PACIENT-AMB-DOLOR-TOR%C3%80CIC.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/CODIS-DACTIVACI%C3%93-PROCESSOS-IDENTIFICACI%C3%93-I-ACTIVACI%C3%93.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/CURA-MANIPULACI%C3%93-I-CONTROL-DE-CAT%C3%88TERS-VASCULARS-VENOSOS.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ELECTROCARDIOGRAFIA-B%C3%80SICA.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ENTRENAMENT-D%E2%80%99EQUIPS-INTERDISCIPLINARS-A-URG%C3%88NCIES-HOSPITAL%C3%80RIES.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/FORMACI%C3%93-B%C3%80SICA-EN-EL-MANEIG-DOSTOMIES.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/GESTI%C3%93-INFERMERA-DE-LA-DEMANDA.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/TRIATGE-I-CLASSIFICACI%C3%93-DE-PACIENTS-A-URG%C3%88NCIES.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/URG%C3%88NCIES-DE-TRAUMATOLOGIA.pdf


FORMACIONS CLÍNIQUES

Fisioteràpia

Aplicació clínica del model biopsicosocial 
Bases del raonament clínic en el dolor múscul-esquelètic 
Educació en neurobiologia del dolor (PNE) i habilitats comunicatives
Fisioteràpia respiratòria en pacients hospitalitzats

*Possibilitat d'adaptar programes formatius a les necessitats de cada institució i d'acreditar-
los pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

         INICI

https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/APLICACI%C3%93-CL%C3%8DNICA-del-MODEL-BIOPSICOSOCIAL.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/BASES-DEL-RAONAMENT-CL%C3%8DNIC-EN-EL-DOLOR-M%C3%9ASCUL-ESQUEL%C3%88TIC-1.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/EDUCACI%C3%93-EN-NEUROBIOLOGIA-DEL-DOLOR-PNE.pdf


FORMACIONS CLÍNIQUES

TCAI

Atenció inicial al pacient crític
Cuidats del pacient quirúrgic hospitalitzat en l'àrea de COT
Electrocardiografía bàsica
Formació bàsica en el maneig d'ostomies

*Possibilitat d'adaptar programes formatius a les necessitats de cada institució i d'acreditar-
los pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

         INICI

https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ATENCI%C3%93-INICIAL-AL-PACIENT-CR%C3%8DTIC-TCAI.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/CUIDATS-DEL-PACIENT-QUIR%C3%9ARGIC-HOSPITALITZAT-EN-L%E2%80%99%C3%80REA-DE-COT-TCAI.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/ELECTROCARDIOGRAFIA-B%C3%80SICA-TCAI.pdf
https://4dhealth.com/wp-content/uploads/2022/10/FORMACI%C3%93-B%C3%80SICA-EN-EL-MANEIG-DOSTOMIES.pdf

