
Conèixer i comprendre l'etiopatogènia de les diferents lesions cutànies relacionades amb la
dependència
Conèixer i comprendre la importància i les bases teòriques de la immobilitat i de la mobilització
segura de pacients
Conèixer i comprendre el concepte i la importància de la seguretat del pacient en la cura de la
integritat cutània
Saber valorar el risc de LPP, de deteriorament de la integritat cutània i el nivell de mobilitat
Conèixer i saber utilitzar de manera racional els diferents productes per a la prevenció de LCRD
(cura local de la pell, dispositius locals i SEMP)
Conèixer i saber fer una mobilització segura dels pacients
Conèixer i saber realitzar transicions dels pacients (llit-cadira i terra-cadira)
Definir i interpretar indicadors epidemiològics sobre seguretat del pacient en integritat cutània

OBJECTIUS

Prevenció integral de lesions cutànies relacionades
amb la dependència i la mobilització segura de
pacients

Conèixer i aplicar les cures preventives per la prevenció d'esdeveniments adversos relacionats amb
la integritat cutània (lesions per pressió, fricció i cisalla, dermatitis associada a la incontinència i

esquinços cutanis) sota l'òptica de la Seguretat del Pacient i del Cuidador.
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Etiopatogènia de les LCRD (LPP, DAI i Esquinços cutanis)
Immobilitat, conseqüències a nivell sistèmic. Valoració dels nivells de mobilitat- Galeria de
mobilitat
Valoració del risc de LPP i de deteriorament de la integritat cutània
Cura de la pell en la prevenció de LCRD
El llit clínic com a recurs de prevenció
Conceptes relacionats amb el maneig de la pressió
SEMP per a pacient enllitat
Maneig sistèmic de la pressió (canvis posturals)
SEMP per a pacient en sedestació
SEMP per a pacients situacions especials (pacients pediàtrics aguts, pacients pediàtrics amb
discapacitats, pacients obesos)
Maneig local de la pressió
Transició entre suports. Llit-Cadira
Transició. Terra-Cadira-Llit
Etiopatogènia de les DAI
Prevenció de les DAI
Seguretat del pacient i integritat cutània
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