D irecció
Dr. Joan Maria Estrada Masllorens
Professor adscrit al Departament d'Infermeria fonamental i
medicoquirúrgica de l'Escola d'Infermeria. Universitat de Barcelona.

C oordinació
Sra.Teresa Fort Bosch
Servei de Quiròfans de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

C oordinació Acadèmica
Sra. Catalina Rodríguez García
Servei de Quiròfans de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

S ecretaria del Curs
Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona
Campus Bellvitge
Pavelló de Govern, 3a planta, despatx 342
C/ Feixa Llarga, s/n. 08907 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93.402.42.83
Horaris de secretaria: de 10 a 13 h. i de 15 a 18 h.
Divendres de 10 a 14 h.
Correu-e: info@infermeriaquirurgica.com
Web: www.infermeriaquirurgica.com
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Quiròfans HU Bellvitge

DI Dolores Moreno Guijarro
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Recursos Humans ICS

14 è MÀSTER EN

INFERMERIA
QUIRÚRGICA
60 crèdits ECTS

2019-2020

Els membres d'Alumni podran beneficiar-se d'un descompte
del 10% en el preu de la matrícula (amb un límit de 200€).
És responsabilitat de l'alumne, informar de la seva
voluntat d'acollir-se al descompte. No s'aplicaran
descomptes una vegada iniciat el curs.

Hospital Universitari

Barcelona,

18 de Setembre 2019 a 17 de Juny 2020
www.infermeriaquirurgica.com

P resentació

C alendari i horaris

Aquest màster està dirigit a Diplomats/des i Graduats/des en
Infermeria que desitgin continuar el seu desenvolupament
professional mitjançant la formació continuada per perfeccionar
els seus coneixements i habilitats a l'àmbit quirúrgic.
Aquest nou ensenyament és el resultat de l'evolució natural del
curs de postgrau en infermeria quirúrgica que, durant el curs
2005-2006 va complir la seva 15a edició.
L'important avanç de la tecnologia aplicada a l'àmbit de la salut
i les activitats, cada vegada més especialitzades que realitza
l'infermer/a, fa necessària l'ampliació dels coneixements que
es precisen per millorar l'atenció als pacients sotmesos a una
intervenció quirúrgica, i per aquest motiu hem ampliat i
actualitzat els nostres continguts teòrics i pràctics, transformant
el curs de postgrau a màster.

O bjectius
• Adquirir els coneixements, les habilitats i les pràctiques necessàries
per tenir cura, d'una forma integral, del malalt quirúrgic.
• Descriure i desenvolupar detalladament l'infermeria en el procés
quirúrgic, les cures d'infermeria en els diversos tipus d'intervenció
quirúrgica i els seus aspectes psicosocials.

Formació teòrica

L'activitat docent tindrà lloc, tots els dilluns i dimecres lectius, de
16.00 a 20.00 hores, des del 18 de setembre de 2019 fins el 13
de maig de 2020. Les classes s'impartiran a l'Aulari de l'Escola
d'lnfermeria de la Universitat de Barcelona, al Campus Bellvitge.
El treball de recerca es realitzarà d'octubre de 2019 a juny de
2020.

Formació pràctica

cirurgia, 18 crèdits:

Cirurgia general i digestiva
Cirurgia ortopèdica i traumatològica
Cirurgia ginecològica i obstètrica
Cirurgia urològica
Cirurgia toràcica
Cirurgia cardíaca
Cirurgia vascular
Neurocirurgia
Cirurgia plàstica i reparadora
Cirurgia oftalmològica
Cirurgia otorrinolaringològica
Cirurgia robòtica

4. Gestió de riscos laborals a l’àmbit quirúrgic
5. Aspectes legals de la infermeria quirúrgica
6. Pràctiques. 15 crèdits

Durant les pràctiques clíniques l'alumnat desenvoluparà les seves
activitats d'aprenentatge com a coordinació de Quiròfans, ajut
a anestèsia, instrumentació.

La documentació s'haurà de portar personalment des del
1 d'abril al 7 de juny de 2019, de 10 a 13 hores i de 15 a
18 hores. De dilluns a dijous i divendres de 10 a 13 hores

Pràctiques introductòries per a alumnes sense experiència a quiròfan
(3 setmanes, en períodes establerts, a escollir d'octubre a desembre,
ampliables a sol·licitud de l'alumne).
Pràctiques avançades per a tots els alumnes (6 setmanes, en períodes
establerts, a triar de gener a juny, ampliables a sol·licitud de l'alumne).

Hospital Universitari

C aracterístiques del curs
AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE
Assistència mínima al 80% de les classes. Avaluació del continguts
teòrics. Pràctiques clíniques.
Realització d'un projecte de recerca.

ACREDITACIÓ
La Universitat de Barcelona expedirà un Diploma de Màster
en Infermeria Quirúrgica als alumnes que hagin superat les
diferents avaluacions i complert els requisits d'assistència.

10 crèdits

A l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.
Campus Bellvitge.
Pavelló de Govern, 3a planta, despatx 342. C/ Feixa Llarga s.n.
08907 - L'Hospitalet de Llobregat
- Currículum vitae.
- Fotocòpia compulsada del títol de Diplomat/da o Graduat/da
en Infermeria.
- 2 fotocòpies del DNI o passaport vigent.
- 2 fotografies a color, format carnet.
- Comprovant de pagament del 10% de l'import del màster
en concepte de prematrícula.
La data d'inscripció és la del lliurament de la documentació.

Idioma d’impartició:
Aproximadament el 50% en català i el 50% en espanyol.

}

A partir del 1 d'abril s'haurà d'omplir el formulari d'inscripció
(s'hi ha d'accedir a través del link que trobareu a l'apartat
d'inscripció de la web del curs).
Un cop emplenat el formulari, el següent pas serà realitzar el
pagament del 10% de l'import del màster en concepte de
prematriculació.

P rograma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I nscripció

Les pràctiques es realitzaran als Blocs Quirúrgics de l'Hospital
Universitari de Bellvitge, la Corporació Sanitària Clínic,
l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i l'Hospital de
Viladecans. De dilluns a divendres en horari de matí.

• Facilitar el desenvolupament professional a l'àmbit quirúrgic amb
criteris de nivell d'excel·lència competencial, per tal d'enfortir
l'assertivitat en el maneig de la gestió de recursos, del tracte amb el
malalt i el respecte als seus valors, així com els de la resta de l'equip
i a la promoció de la pròpia salut.

1. Infermeria perioperatòria, conceptes bàsics d’anestesiologia. 12 crèdits
2. Metodologia i projecte recerca. 10 crèdits
3. Cures d’infermeria al malalt quirúrgic segons els diferents tipus de

ADREÇAT A:
Diplomats/des i Graduats/des en Infermeria amb interés
d'ampliar i aprofundir en els coneixements i habilitats
necessàries per tenir cura infermera, d'una forma integral,
del pacient quirúrgic.

En la intenció d'anar millorant el Màster, edició rera edició,
hem modificat la metodologia docent i adaptat els continguts
a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i l'Agència de
Postgraus de la Universitat de Barcelona reconeix els seus
continguts amb 60 crèdits ECTS.

L'import restant del preu de la matrícula (90%) es pagarà de
la següent forma i terminis. (només per a clients particulars):
1. 50% fins a 15 dies abans de l'inici del curs
2. 40% abans del 15 de gener de 2020
L'import pagat en concepte de prematrícula (10%) només es
retornarà en el cas de no haver estat admès o bé d’anul·lació
del curs.
L’impagament de la darrera quantitat fraccionada en la data
prevista, suposarà l’anul·lació de la matrícula, la baixa del curs
i no es retornaran cap de les quantitats abonades.

M atrícula
Import de la matrícula: 3.250 €.

