Diploma de Postgrau en
Pràctica Avançada
d'Infermeria al Nen a la
Comunitat

Fitxa Tècnica
Codi:
EPAINCS-A1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Professionals d'infermeria i altres professionals de la salut interessats en aprofundir
coneixements sobre el tenir cura del nen, l'adolescent i la seva família a la comunitat, amb un
perfil pediàtric, més especialitzat.
Objectius:
Capacitar els professionals (adquirint les competències necessàries) per a realitzar de forma
autònoma i específica, l'abordatge en termes de salut a la infància i a l'adolescència a la
comunitat.
Dates:
del 06/11/2018 al 12/11/2019
Horari:
9 classes presencials, la resta són virtuals. Un divendres al mes de 09:00 a 18:30 h. entre
novembre 2018 i juny 2019. (veure calendari)
Calendari del curs:
calendari-postgrau-nen-a-la-comunitat.pdf
Ubicació:
Facultat d'Infermeria Universitat Rovira i Virgili campus Catalunya Tarragona
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
1900 €
Direcció:
Leticia Bazo Hernandez
Coordinació acadèmica:
Amparo Montoya Alcolea
Docents:
María Jiménez Herrera
Anna M Pedraza Anguera

Leticia Bazo Hernandez
Amparo Montoya Alcolea
Miguel Garcia Fernandez
Contacte:
Susana Paxton - susana.paxton@fundacio.urv.cat
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Acreditació en SVIP por el Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediàtrica i
Neonatal (GERCPPN) i el Consell Català de Ressuscitació (CCR).
Equip d'especialistes experts en infermeria comunitària i infermeria escolar en l'atenció al nen
i l'adolescent a la comunitat, procedents de centres i associacions de referència nacionals.
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació
podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Programa
Mòdul:

Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut en l'edat
pediàtrica

ECTS:

3

Durada:

30 h.

Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

●
●
●

●

Historia de les institucions comunitàries d'atenció al nen i l'adolescent.
Hàbits saludables.
Programa Nen sa i similars. Prevenció primària. Cribatge i detecció
precoç.
Vacunes sistemàtiques i no sistemàtiques. Calendari vacunal.
Indicacions i contraindicacions.

Mòdul:

Lactància materna. Alimentació i eliminació en la infància i
l'adolescència

ECTS:

3

Durada:

30 h.

Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

●
●
●
●
●
●
●

Lactància materna.
Lactància materna en situacions especials.
Introducció dels aliments.
Dieta equilibrada en la infància i l'adolescència.
Dietes en situacions especials.
Eliminació.
Problemes alimentaris.

Mòdul:

Desenvolupament de l'Infant i l'Adolescent

ECTS:

3

Durada:

30 h.

Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

●
●
●
●

Somatometria.
Desenvolupament psicomotor de l'Infant.
Constants (paràmetres de normalitat).
Desenvolupament físic i valoració de l'adolescent a la consulta
d'Atenció Primària.

Mòdul:

Infermeria escolar. Salut mental a la infància i l'adolescència

ECTS:

3

Durada:

30 h.

Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

●
●
●
●

Programa salut i escola i similars. Salut sexual, alcohol i drogues.
Atenció d'infermeria a l'adolescent i la seva família.
Problemes de salut mental més prevalents.
Atenció d'infermeria al nen a salut mental

Mòdul:

Atenció d'infermeria al nen en situacions especials

ECTS:

6

Durada:
Contingut:

60 h.
8 HORES PRESENCIALS I 52 HORES NO PRESENCIALS

●
●
●
●
●
●

Patologia aguda
Problemes de salut del nen crònic a la comunitat
Atenció d'infermeria al nen malalt crònic
Malalties infeccioses durant la infància
Accidents Infantils, atenció infermera en situacions d'urgències
Multiculturalitat i diversitat familiar

Mòdul:

Ètica i legislació a la infància i l'adolescència

ECTS:

3

Durada:

30 h.

Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

●
●
●
●

Conflictes étics
Maltractaments
Bullying escolar
Embaraç adolescent

Mòdul:

Pràctiques Clíniques i pràctiques de simulació

ECTS:

7

Durada:

100 h.

Contingut:

Pràctiques Clíniques (50h simulació (5 crèdits) +30h pràctiques a
consultes pediàtriques)

●

Pràctiques de simulació: Atenció Infermeria a la consulta d'atenció
primària, RCP immediata, atenció infermeria escolar, atenció infermeria
salut mental.
Practiques assistencials a consultes pediàtriques especialitzades
Tutories pràctiques clíniques

Mòdul:

Treball final de diploma

ECTS:

2

Durada:

20 h.

Contingut:
●

El treball de fi de Diploma consistirà en realitzar un pla de cures pel
nen a la comunitat. La temàtica serà lliure sempre que sigui
relacionada amb el contingut que es treballa al diploma.
La estructura del treball serà la mateixa de un pla de cures:
Introducció/població diana, complicacions potencials, Valoració,
Diagnòstic/Planificació/Avaluació, Requeriments, Diagnòstics i
terapèutics, Bibliografia.
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