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L’evolució en la prevenció i el tractament de la insuficiència renal, propiciada pels constants avenços tecnològics
i farmacològics, fa indispensable que els professionals
d’infermeria incorporin els coneixements necessaris per
proporcionar cures de qualitat al malalt renal.
D’altra banda, la societat actual no demanda només el domini dels coneixements, sinó que exigeix als professionals
que demostrin també unes habilitats tècniques, comunicatives, interpersonals i que incorporin el pensament críticreflexiu en el desenvolupament de la tasca professional.
En el curs que presentem s’integren aquestes demandes i
es planteja com a finalitat principal una formació basada
en el coneixement i l’experiència, que capaciti als professionals d’infermeria per cuidar, amb la màxima qualitat, el
malalt renal.

DEMANDA CREIXENT PROFESSIONALS ESPECIALITZACIÓ
CONEIXEMENTS RECURSOS FORMACIÓ NIVELL COMPETÈNCIA DESTACAR INNOVACIÓ DECISIONS RESPOS-

COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR
• Demostrar coneixements rellevants sobre la fisiopatologia i l’atenció d’infermeria de les persones amb alteracions renals.
• Adquirir les habilitats necessàries per a realitzar les tècniques de tractament substitutiu renal.
• Gestionar conflictes emocionals i socials del malalt renal.
• Realitzar accions d’educació sanitària relacionades amb
l’abordatge del malalt renal.
• Evidenciar habilitats en la presa de decisions i resolució
de problemes seguint processos de raonament crític-reflexiu.
• Demostrar actituds de respecte, responsabilitat i compromís professional.
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Carmen Moya Mejía. Diplomada en Infermeria. Cap d’Infer
meria de la Corporació Sanitaria Parc Taulí.
Pilar Fernández Narváez. Diplomada en Infermeria. Llicenciada en Pedagogia. Coordinadora Docent de l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat.
COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES
Carolina Rubiella Rubio. Diplomada en Infermeria. Coordinadora d’Infermeria de la Unitat de Diàlisi de la Corporació
Sanitària Parc Taulí.

ACREDITACIÓ
• Curs acreditat per la Universitat Autònoma de Barcelona.
• Diploma de postgrau atorgat per al UAB. (L’estudiant podrà fer la sol·licitud i abonar les taxes corresponents del
títol en finalitzar el curs).
• Certificat atorgat per l’Escola Universitària d’Infermeria
Gimbernat.
• Acreditació de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN).
METODOLOGIA
El desenvolupament de les competències definides s’assolirà
mitjançant:
• Sessions expositives participatives.
• Estudi i resolució de casos reals.
• Tallers de simulació realitzats en el Centre d’Educació Mèdica Basada en Simulació (CEMBS) de l’Hospital de Sabadell, on es desenvoluparan diferents escenaris clínics
amb eines de simulació avançada.
• Pràctiques realitzades en el Servei de Nefrologia de la
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, en les unitats
d’Hemodiàlisi de crònics, Hemodiàlisi en UCI, Hospitalització d’Aguts i Diàlisi Peritoneal.
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AVALUACIÓ
L’avaluació es basarà en la demostració, per part de l’estu
diant, de l’assoliment de les competències desenvolupades
al llarg del curs mitjançant un examen, avaluació de pràctiques i presentació d’un projecte d’investigació.

CONTINGUTS

DEL PROGRAMA

BASES CONCEPTUALS DE LA PATOLOGIA RENAL:
Estructura i funció renal. Patologia renal. Tractament farmacològic. Maneig de la hipertensió arterial. Tractament
dietètic.
ASPECTES GENERALS DE L’ATENCIÓ D’INFERMERIA EN
MALALTS AMB PATOLOGIA RENAL:
Generalitats de l’atenció d’infermeria. Aspectes metodològics de l’atenció d’infermeria. Aspectes psicosocials del
malalt amb patologia renal. Aspectes ètics i legals. Abordatge de la relació malalt-infermeria. El malalt renal des de
les diferents perspectives assistencials. Elecció del tractament de substitució renal. Generalitats de l’atenció al pacient renal pediàtric

ATENCIÓ D’INFERMERIA EN TRACTAMENT SUBSTITUTIU
DE LA FUNCIÓ RENAL:
Hemodiàlisi: Concepte d’hemodiàlisi. Cures d’infermeria al
malalt portador d’accés vascular. Cures d’infermeria durant
la sessió d’hemodiàlisi. Actuació d’infermeria davant les
complicacions. Seguiment del malalt que rep tractament
amb hemodiàlisi. Gestió de la consulta d’infermeria. Atenció al pacient renal pediàtric en tractament substitutiu.
Diàlisi Peritoneal: Fonaments de la diàlisi peritoneal. Material específic i maneig d’infermeria. Cures d’infermeria
al malalt. Educació sanitària al malalt portador de catèter
peritoneal. Actuació d’infermeria davant les complicacions.
ATENCIÓ D’INFERMERIA EN TRASPLANTAMENT RENAL:
Fonaments del trasplantament renal. Atenció d’infermeria
al malalt amb trasplantament renal.
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ:
Fonaments del mètode científic. Pla general d’investigació.
Bases metodològiques per a l’elaboració i presentació de
projectes d’investigació. Recerca documental.

PROFESSORAT
El curs serà impartit per:
• Professionals dels serveis de Nefrologia, Cirurgia Vascular, Radiologia Intervencionista, Nutrició i Treball Social
de la Corporació Sanitària Parc Taulí.
• Professionals de la Unitat de Trasplantament Renal de
l’Hospital Clínic i l’Hospital del Mar de Barcelona.
• Professors titulars de l’Escola Universitària d’Infermeria
Gimbernat.
El curs incorporarà la presència d’experts de diferents àmbits (professionals de Dret, Associació de Malalts Renals
i Indústria) que permetran a l’estudiant obtenir una perspectiva integral de l’atenció al malalt renal.
INFORMACIÓ GENERAL
Places: 30
Crèdits: 30 Crèdits Europeus (220 hores teòriques presencials i 100 hores de pràctica).
Matriculació: es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció i
previ abonament de la matrícula.
Preu del curs: 2.100 e
Consulteu condicions de pagament a www.eug.es

TEMPORALITZACIÓ
Sessions presencials: d’octubre de 2021 a juny de 2022, un
dia intensiu a la setmana (dimarts) de 10.00 a 14.00 i de
15.00 a 18.00 hores.
Estada pràctica: (100 hores). Possibilitat de convalidació
parcial. Flexibilitat horària.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
S’ha de presentar una setmana abans de l’inici del curs:
• Una fotocòpia compulsada del títol per les dues cares.
En el cas de títols estrangers, s’ha de presentar la seva
homologació.
• Una fotocòpia del DNI vigent.
• Tres fotografies mida carnet.
SEU
Les classes teòriques es desenvoluparan a l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat.
L’estada pràctica tindrà lloc al Servei de Nefrologia de la
Corporació Sanitària Parc Taulí.

Informació
Si vols més informació pots adreçar-te
a la Secretaria de les Escoles Gimbernat
de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 h,
o a la pàgina web: www.eug.es
Com arribar-hi
• F errocarrils de la Generalitat,
estació de Sant Joan, direcció Sabadell,
cada 10 minuts des de plaça Catalunya
•A
 utopista B-30, sortida Sant Cugat/Rubí
• T únels de Vallvidrera, sortida núm. 13A,
enllaç amb l’autopista B-30 Girona-França,
per la calçada lateral

www.eug.es
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