
LA SIMULACIÓ COM A EINA PER LA MILLORA DE LA SEGURETAT DEL PACIENT

Activitat dirigida a professionals d’infermeria que vulguin actualitzar coneixements i desenvolupar habilitats
(tècniques i comunicatives) relacionades amb el maneig de diferents dispositius venosos (Catèter Venós Mig,
Catèter Venós Central, Catèter Venós Central d’Inserció Perifèrica, Catèter Venós Central amb reservori
subcutani), amb l’objectiu de reduir-ne les complicacions associades per infecció, mitjançant l’aplicació de
mesures de prevenció.

Inscripcions i més informació:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

Competències infermeres en el maneig dels diferents dispositius venosos
Mesures generals de les tècniques 
Aplicació de tècniques en les cures dels catèters
Habilitats comunicatives amb el pacient alhora de manipular catèter
Manteniment de la permeabilitat del catèter
Tractament de la infecció de catèter venós central
Flebitis: Tipus, símptomes i prevenció
Complicacions a curt, mig i llarg termini
Actuació i sospita davant de complicacions
Control del catèter: prevenció d’infeccions i altres complicacions. Ús
d’apòsits, segellat i obturació
Administració de sang i productes sanguinis en el CVC i CVCIP
Administració de medicaments en el CVC i CVCIP

Objectiu general:
Actualitzar coneixements i ampliar les competències clíniques a través de la pràctica en cures, manipulació i
manteniment de catèters d’accés vasculars venós, amb un enfoc a la prevenció d’esdeveniments adversos,
per tal d’augmentar la qualitat de l’assistència i la seguretat del pacient.

Objectius específics:

Continguts:

Valorar de forma continuada i aplicar les cures necessàries dels catèters (CVCIP, CVM, CVC i CVC amb
reservori subcutani) per mantenir la seva ubicació i permeabilitat, així com minimitzar possibles
complicacions 
Reduir les infeccions relacionades amb els catèters associats a l’equip d’infusió, a la llum del catèter i a
l’asèpsia de la pell
Conèixer les complicacions relacionades amb la inserció i manteniment d’un catèter i el maneig de les
mateixes
Estandarditzar els procediments de diagnòstic i tractament dels pacients amb sospita d’infecció de catèter
venós central (CVC)
Disminuir el risc de les complicacions associades a la infecció de catèter venós central (CVC)
Conèixer les mesures de prevenció, detecció i tractament de la flebitis.

CURA, MANIPULACIÓ I CONTROL DE CATÈTERS VASCULARS VENOSOS

http://www.4dhealth.com/


BLOC 1: CONCEPTES GENERALS EN DOLOR

Epidemiologia del dolor

Actualitzacions en neurofisiologia del dolor: més enllà del model biomèdic i biopsicosocial

Tipus de dolor i conceptes associats: dolor nociplàstic / dolor complex / dolor neuropàtic / dolor nociceptiu

Factors cronificadors del dolor (sensibilització central & comorbiditats)

Síndromes de sensibilització central: Fibromiàlgia, etc

BLOC 2: RAONAMENT CLÍNIC

Integració dels diferents models de dolor en el procés de raonament clínic

Anamnesi del símptoma & anamnesi centrada en la persona

Sistema de banderes ( "The Flag System"): model biomèdic & biopsicosocial

Diagnòstic diferencial basat en mecanismes subjacents i patrons clínics

Reconeixement i rellevància clínica de la sensibilització central: índexs / escales / qüestionaris i ús d'algoritmes

BLOC 3: EDUCACIÓ EN NEUROCIENCIA DEL DOLOR

L'educació en neurociència del dolor com a intervenció terapèutica

Indicacions de la intervenció mitjançant neurociència del dolor

Obstacles en l'educació en neurociència del dolor (diagnòstic basat en etiquetes mèdiques & diagnòstic basat

en mecanismes d'acció / dissonància cognitiva)

Aplicació clínica de l'educació en neurociència del dolor en pacients amb dolor nociceptiu / dolor neuropàtic i

dolor nociplàstic

Evidència científica sobre els efectes de la intervenció mitjançant educació en neurociència del dolor

BLOC 4: HABILITATS COMUNICATIVES

Importància de la comunicació clínica en el dolor musculoesquelètic

Iatrogènesis comunicativa: efecte placebo & efecte nocebo

Anamnesi orientada a la curació:

Què vol i necessita el pacient amb dolor?

Millora de l'adherència al tractament: escolta activa / empatia / motivació / presa de decisions compartida

Comunicació verbal i no verbal

Ús de metàfores en la neurociència del dolor

BLOC 5: VISUALITZACIÓ I ANÀLISI DE CASOS CLÍNICS SIMULATS

Presentació de l'activitat i dinàmica de treball

Casos clínics (objectius del cas, prebriefing, escenari, debriefing)

Conclusions i valoració de l'activitat

Continguts:
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