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POSTGRAUS
2018-2019

DIPLOMA DE POSTGRAU EN
ABORDATGE INTEGRAL A LES PERSONES AMB FERIDES CRÒNIQUES
Dotar a professionals de l’Infermeria i de les Ciències de la Salut dels coneixements i habilitats
formatives adients per a donar l’assistència sanitària específica a les persones amb qualsevol tipus
de ferida crònica, així com adquirir competències que els permetin liderar aquest camp específic
del cuidatge.
Adreçat a

Sortides professionals

- Professionals d’infermeria i altres professionals de
la salut interessades en aprofundir coneixements
sobre el tenir cura de les persones amb ferides
cròniques o amb risc de patir-les.

- Gestor de cures

- Professionals d’Infermeria amb possibilitat d’accedir a llocs de gestió relacionats amb el seguiment i
control de ferides cròniques, com a professionals
de referencia que els permeti liderar diferents
serveis i institucions sanitàries.

- Professionals de referència en cures de ferides
cròniques

Aquest diploma de postgrau està acreditat
pel Grup Nacional per a l'Estudi i Assessorament d'Úlceres per Pressió i Ferides Cròniques (GNEAUPP)

Direcció acadèmica
Alba Roca Biosca

Coordinació acadèmica
Lourdes Rubio Rico
Mª Inmaculada De Molina Fernández
ON
URV. Campus Catalunya. Tarragona
IDIOMA
Català/Castellà
DURADA
30 ECTS
Del 01/10/2018 al 24/05/2019
HORARI
Semipresencial
5 sessions presencials, una per mòdul, que es faran
en divendres, de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 16.30 h.
Són sessions orientades com a jornades interactives que permetran consolidar aprenentatges
mitjançant tallers d’exploració.
www.fundacio.urv.cat/formacio · 977 779 964 · raquel.ramos@fundacio.urv.cat

PROGRAMA
Crèdits

Fonaments per a la cura de la pell

2

Valoració i tractament de les úlceres per pressió, fricció i lesions associades a la humitat

6

Valoració i tractament de les ferides cròniques.
Etapes del procés de curació (concepte TIME)

6

Abordatge de les úlceres d'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic

10

Valoració i tractament de cremades, ostomies i ferides de baixa prevalença

5

Pràctiques formatives

1

Formació Continua

Aquest Diploma de Postgrau està dissenyat per poder cursar els seus mòduls com a
cursos d'extensió universitària, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:
Fonaments per a la cura de la pell
Valoració i tractament de les úlceres per pressió, fricció i humitat
El procés de curació de les ferides cròniques des del concepte TIME
Abordatge de les úlceres d'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic
Valoració i tractament de cremades, ostomies i ferides de baixa prevalença

Preu

1.950 €
Fraccionament:
10% (com a reserva de plaça) + 50% (abans de l’inici del curs) + 40% (a mig curs).
En casos excepcionals, si així ho sol·licita l’alumne, es valorarà altres tipus de fraccionament.
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita.
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