
Adquirir coneixements bàsics i habilitats per estructurar, ordenar i optimitzar el tractament de
fisioteràpia respiratòria en pacients hospitalitzats
Promoure un procés de raonament clínic respiratori en què s'integrin diferents estratègies de valoració i
tractament
Desenvolupar habilitats per fer un tractament adequat basat en l'evidència científica

Objectius generals

Objectius específics

ACTUALITZACIÓ EN FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA A
HOSPITALITZACIÓ
Curs formatiu adreçat a fisioterapeutes que vulguin actualitzar coneixements en fisioteràpia respiratòria.
L'activitat, a més, contribuirà a adquirir coneixements i habilitats per estructurar, ordenar i optimitzar el
tractament de fisioteràpia respiratòria en malalties respiratòries durant l'hospitalització, amb el propòsit de
construir hipòtesis diagnòstiques més fiables. El curs es desenvoluparà principalment a través de la
metodologia d'aprenentatge amb simulació, mitjançant l'anàlisi i la reflexió de casos clínics simulats.

Duració: 
15 hores

Modalitat: 
Mixta

Dirigit a:
Fisioterapeutes

Adquirir coneixements de la fisiopatologia respiratòria específica al
tipus de malalties respiratòries durant l'hospitalització
Aprendre a desenvolupar una anamnesi dels signes i símptomes i
proves complementàries de les diferents malalties respiratòries
Aprendre a fer les tècniques manuals de fisioteràpia respiratòria, i
conèixer les indicacions i contraindicacions de cada tècnica
Saber utilitzar els diferents dispositius com a tractament d'ajuda a la
fisioteràpia respiratòria
Conèixer els tractaments que es poden aplicar als pacients
hospitalitzats

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



INSUFICIÈNCIA RESPIRATÒRIA
Oxigenoteràpia i ventilació mecànica no invasiva

MALALTIES RESPIRATÒRIES A L'ÀMBIT HOSPITALARI
Introducció (definició i tractament de fisioteràpia respiratòria)
Malalties obstructives aguditzades (MPOC i bronquièctasies), pneumònies i atelectàsies,
vessament pleural, traumatisme toràcic i infeccions respiratòries en geriatria

TÈCNIQUES DE FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA EN ADULT
Tècniques manuals basades en l'evidència científica
Tècniques de drenatge de secrecions
Tècniques de reeducació ventilatòria

 SUPORT INSTRUMENTAL BÀSIC
Diferents dispositius d´ajuda al tractament: ús de l´inspiròmetre d´incentiu, amb resistència
inspiratòria, pressió espiratòria positiva, Free Aspire®, suport de pressió positiva

 PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES MANUALS DE TRACTAMENT EN FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA
Tècniques de drenatge de secrecions
Tècniques de reeducació ventilatòria

 SIMULACIÓ CLÍNICA 
Anàlisi i reflexió de casos clínics simulats

Contingut

BLOC 1 - Online 

BLOC 2 - Online i/o Presencial 

BLOC 3 - Presencial

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

ACTUALITZACIÓ EN FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA A
HOSPITALITZACIÓ


