
ABORDATGE INTEGRAL D’INFERMERIA AL PACIENT CRÍTIC
LA SIMULACIÓ COM A EINA PER A MILLORAR LA SEGURETAT DEL PACIENT

Destinataris: Professionals d’infermeria de l’àmbit de cures intensives
Modalitat formativa: Mixta
Duració: 5h continguts teòrics, 5h tallers pràctics (opcional), 5h simulació

Actualitzar coneixements fisiopatològics relacionats amb els diferents mòduls clínics 

Actualitzar coneixements i habilitats relacionats amb l’aplicació d’intervencions i cures

d’infermeria del pacient crític, adequades a la situació clínica, seguint criteris de seguretat

Desenvolupar habilitats i actituds per una comunicació efectiva entre els membres de l’equip

interdisciplinari

Objectius generals:

MÒDULS FORMATIUS

MÒDUL 1.  
  VALORACIÓ I ASSISTÈNCIA DEL PACIENT RESPIRATORI

MÒDUL 2.
  VALORACIÓ I ASSISTÈNCIA DEL PACIENT CARDIOLÒGIC

MÒDUL 3. 
  VALORACIÓ I ASSISTÈNCIA DEL PACIENT SÈPTIC

MÒDUL 4. 
  VALORACIÓ I ASSISTÈNCIA DEL PACIENT POLITRAUMÀTIC

MÒDUL 5. 
  VALORACIÓ I ASSISTÈNCIA DEL PACIENT NEUROCRÍTIC

MÒDUL 6. 
  VALORACIÓ I ASSISTÈNCIA DEL PACIENT AMB HEMORRÀGIA DIGESTIVA ALTA

Tallers d'habilitats clíniques transversals:

Teràpies Continues de Depuració Extrarrenal (TCDER)
Accés Vascular Ecoguiat
Ventilació mecànica invasiva (VMI)



ABORDATGE INTEGRAL D’INFERMERIA AL PACIENT CRÍTIC
LA SIMULACIÓ COM A EINA PER A MILLORAR LA SEGURETAT DEL PACIENT

MÒDUL 1.  
  VALORACIÓ I ASSISTÈNCIA DEL PACIENT RESPIRATORI

Realitzar una valoració adequada de l'estat clínic i els paràmetres respiratoris del pacient, i
identificar els signes d'alarma i/o compromís vital

Conèixer els diferents sistemes de suport ventilatori davant d'un pacient amb patologia
respiratòria greu, i previ a la intubació

Conèixer les diferents opcions per abordar una via aèria difícil

Interpretar els paràmetres ventilatoris mitjançant els diferents sistemes de monitorització

Preparar i verificar la medicació, així com el material necessari per a la realització de diferents
tècniques (OAF, humidificació activa, VMNI, IOT, drenatges)

Conèixer les últimes actualitzacions sobre les cures del pacient en decúbit pron

Continguts:
Valoració inicial ABCDE
Interpretació de proves complementàries
(RX, GSA)
Dispositius d'oxigenoteràpia
Dispositius de suport ventilatori invasius i no
invasius
Dispositius pel maneig de la via aèria
convencional i la via aèria difícil
Medicació i tècniques habituals en l'atenció
al pacient crític respiratori
Cas clínic simulat

Tallers d'habilitats clíniques:

Ventilació Mecànica Invasiva (VMI)
Ventilació Mecànica No Invasiva (VMNI)
Oxigenoteràpia Nasal Alt Flux (ONAF)



ABORDATGE INTEGRAL D’INFERMERIA AL PACIENT CRÍTIC
LA SIMULACIÓ COM A EINA PER A MILLORAR LA SEGURETAT DEL PACIENT

Realitzar una valoració adequada de l'estat cardiològic inicial del pacient, i identificar-ne els
signes d'alarma i/o compromís vital

Reconèixer els signes de baix cabal cardíac

Preparar i verificar la medicació necessària en funció de la situació clínica del pacient

Conèixer els dispositius necessaris per a la valoració i interpretació de les alteracions
cardiològiques

Continguts:

Valoració inicial ABCDE

Valoració i interpretació de les alteracions cardiològiques

Dispositius complementaris per a la interpretació de l'estat cardiològic

Medicació i tècniques habituals en l'atenció al pacient crític cardiològic

Cures al pacient portador de baló de contrapulsació intraaòrtic

Cas clínic simulat

MÒDUL 2.
  VALORACIÓ I ASSISTÈNCIA DEL PACIENT CARDIOLÒGIC

Tallers d'habilitats clíniques:

Baló Contrapulsació Intraaòrtic (BCIAO)
Control marcapassos invasiu, no invasiu
Arrítmies (cardioversió)



ABORDATGE INTEGRAL D’INFERMERIA AL PACIENT CRÍTIC
LA SIMULACIÓ COM A EINA PER A MILLORAR LA SEGURETAT DEL PACIENT

Realitzar una valoració adequada del pacient amb sèpsia greu/xoc sèptic ingressat a la unitat
de cures intensives, i identificar els signes d'alarma i/o compromís vital

Reconèixer els signes clínics precoços d'hipoperfusió tissular en el context d'un síndrome de
resposta inflamatòria sistèmica

Realitzar una adequada monitorització directa i indirecta del baix cabal cardíaca del pacient,
així com de les pressions d'ompliment ventricular

Conèixer els dispositius, escales i paràmetres analítics necessaris per a la valoració i la
interpretació de l'evolució del quadre sèptic greu del pacient

Conèixer les diferents línies de tractament del xoc sèptic pel control de la infecció,
estabilització hemodinàmica, tractament específic de la disfunció orgànica, modulació de la
resposta inflamatòria i tractament de la disfunció hormonal

Continguts:

Valoració inicial ABCDE
Valoració i interpretació de signes analítics i clínics precoços de deteriorament a la sèpsia
greu
Escales de valoració del pacient sèptic greu; valor predictiu
Dispositius de monitorització hemodinàmica i de mesurament del GC
Medicació i tècniques habituals en l'atenció al pacient crític sèptic
Cas clínic simulat

MÒDUL 3. 
  VALORACIÓ I ASSISTÈNCIA DEL PACIENT SÈPTIC

Tallers d'habilitats clíniques:

INVOS
Hipotèrmia
Monitorització invasiva del cabal cardíac



ABORDATGE INTEGRAL D’INFERMERIA AL PACIENT CRÍTIC
LA SIMULACIÓ COM A EINA PER A MILLORAR LA SEGURETAT DEL PACIENT

Realitzar una valoració adequada del pacient politraumàtic, i identificar-ne els signes d'alarma
i/o compromís vital

Conèixer les tècniques i el material que s'utilitza per immobilitzar i mobilitzar el pacient
traumàtic

Preparar i verificar la medicació necessària en funció de la situació clínica del pacient

Realitzar les intervencions per al maneig hemodinàmic del pacient politraumàtic i els seus
canvis evolutius

Continguts:

Valoració inicial ABCDE
Tècniques de mobilització i immobilització amb i sense dispositius externs
Medicació i tècniques habituals en l'atenció al pacient politraumàtic
Tècniques contínues de depuració extrarrenal
Cas clínic simulat

MÒDUL 4. 
  VALORACIÓ I ASSISTÈNCIA DEL PACIENT POLITRAUMÀTIC

Taller d'habilitats clíniques:

Tècniques de mobilització i immobilització
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Realitzar una valoració adequada de l'estat neurològic del pacient, i identificar-ne els signes
d'alarma i/o compromís vital

Preparar i verificar la medicació necessària en funció de la situació clínica del pacient

Conèixer el material necessari per a la realització de les diferents tècniques (PIC, ETCO2 i DVE)

Realitzar les intervencions pel maneig i les cures del pacient neurocrític i els seus canvis
evolutius (PIC, PPC, DVE, GLW, INVOS, ETCO2)

Preparar el trasllat intrahospitalari del pacient crític de manera segura

Continguts:

Valoració inicial ABCDE
Valoració i interpretació de les alteracions neurològiques
Medicació i tècniques habituals en l'atenció al pacient neurocrític
Dispositius complementaris per a la interpretació de l'estat neurològic
Tècniques de mobilització amb dispositius externs, pel trasllat intrahospitalari
Cas clínic simulat

MÒDUL 5. 
  VALORACIÓ I ASSISTÈNCIA DEL PACIENT NEUROCRÍTIC

Taller d'habilitats clíniques:

Abordatge de la PIC, PPC, INVOS i DVE
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Realitzar una valoració adequada de l'estat general del pacient, i identificar-ne els signes
d'alarma i/o compromís vital

Detectar els signes de sagnat i deteriorament hemodinàmic del pacient

Preparar i verificar la medicació necessària en funció de la situació clínica del pacient

Conèixer els dispositius necessaris per a la valoració i la interpretació de les alteracions
hemodinàmiques causades per una HDA

Continguts:

Valoració inicial ABCDE
Valoració i interpretació de les alteracions hemodinàmiques i neurològiques d'un pacient amb
HDA
Medicació i tècniques habituals en l'atenció al pacient amb HDA
Dispositius complementaris per a la interpretació de l'estat hemodinàmic
Tècniques i dispositius pel control del sagnat digestiu
Cas clínic simulat

MÒDUL 6. 
  VALORACIÓ I ASSISTÈNCIA DEL PACIENT AMB HEMORRÀGIA DIGESTIVA ALTA


