
URGÈNCIES DE TRAUMATOLOGIA
Activitat formativa teòric-pràctica dirigida a professionals
d’infermeria i medicina de l’àrea d’urgències ambulatòries i/o
hospitalàries, que vulguin adquirir coneixements i habilitats en els
procediments necessaris pel tractament de múltiples patologies
comunes, dins d’aquest àmbit, i en els criteris de derivació
hospitalària pertinents.

El coneixement i el bon ús d’aquestes patologies ajuden a
controlar el dolor i resulten el tractament definitiu en molts casos.
En funció del tipus i qualitat de l’abordatge clínic, tindrem un curs
i un diferent pronòstic de les patologies.
 

La formació en aquests procediments pot augmentar la seguretat
i la satisfacció dels usuaris, així com disminuir considerablement
les re-consultes.

Dirigit a: 
Metges i infermers que
treballen en serveis
d’urgències hospitalàries
i/o ambulatòries

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

Durada: 
5 hores

Competència:
Capacitat per a fer els diagnòstics pertinents de les patologies més
prevalents, així com les indicacions de derivació, anticoagulació i
procediments adients.

Objectius d'aprenentatge:
• Actualitzar els coneixements sobre els procediments pertinents per les
patologies traumatològiques més freqüents
• Generalitzar els coneixements i els procediments sobre les diferents
tècniques apreses, en els diferents entorns del sistema sanitari
• Plantejar mesures que contribueixin a potenciar la qualitat i la
seguretat dels pacients
• Possibilitar l’establiment d’instruments de comunicació entre els
professionals sanitaris

Docents:
2 professionals medicina,
àmbit urgències
traumatologia

Participants: 
Màx. 20 persones

Responsable activitat formativa:
Luis Martínez Sañudo
Coordinador urgències traumatologia
Consorci Corporació Sanitària Parc
Taulí Sabadell
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Espatlla
Colze
Canell 
Mà
Criteris derivació

Pelvis
Maluc
Genoll
Turmell
Peu
Criteris d’anticoagulació
Criteris derivació

Embenat compressiu i fèrules digitals
Guantelet de guix i guix avantbraquial
Sindactilia. Gill Christ
Imbrincats. Botina de guix
Calza de guix. Fèrula Bivalva

Continguts:

Lesions extremitat superior: 

Lesions extremitat inferior: 

Tècniques d’immobilitzacions: 

Metodologia:

El procés formatiu d’adquisició de competències serà en modalitat
presencial.

L’activitat es durà a terme a través d’exposició de continguts teòrics i
tallers d’entrenament en habilitats clíniques relacionades amb tècniques
descrites.
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