
Unitat de Docència 

Títol: CURES EN SALA D’HOSPITALITZACIÓ AL PACIENT PRE- I POSTQUIRÚRGIC 
DE LES ESPECIALITATS D’OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRURGIA 
MAXIL·LOFACIAL I UROLOGIA (EN LÍNIA) 
Tipus d’activitat: curs. En línia 
Nre. d’hores: 20 
Dirigit a: personal d’infermeria i TCAE d’atenció especialitzada (grups A2 i C2). 
Objectius generals: conéixer el procés seguit des de l’ingrés del pacient fins a 
l’alta. Conéixer les tècniques quirúrgiques en pacients d’otorrinolaringologia, 
maxil·lofacial i urologia. Conéixer els diferents tipus de materials i les cures 
pròpies d’infermeria 
Contingut: els programes informàtics utilitzats en sala i el maneig d’aquests. El 
procés seguit des de l’ingrés de pacients fins a l’alta en les tres especialitats. 
Formació en l’ús de material de bioseguretat. Tècnica de traqueotomia i 
complicacions. Tècniques quirúrgiques en pacients d’otorrinolaringologia i el 
maneig d’aquestes durant el temps d’hospitalització. Tipus de cànules de 
traqueotomia i les indicacions corresponents. Sondes vesicals: ús, indicació i 
maneig. Els diferents materials de curacions, ús i indicacions. El treball en 
equip. Cirurgia maxil·lofacial oncològica, reconstrucció, cures d’infermeria. 
Ortognàtica i les cures d’infermeria. Traumes en cirurgia maxil·lofacial i les 
cures d’infermeria. Cirurgia oral i les cures d’infermeria. Cirurgia endoscòpica i 
el maneig d’aquesta a la sala d’hospitalització. 
Nre. de participants: 100 
Edicions: 
* Codi del curs: 32121813A - Lloc de realització: campus virtual de l’EVES 
Centre organitzador: DEPARTAMENT 02 CASTELLÓ - HOSPITAL GENERAL 
CASTELLÓ 

Títol: IMPLANTACIÓ I HOMOGENEÏTZACIÓ D’ORION LOGIS (ACTIUS I 
MANTENIMENT) EN LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT 
PÚBLICA (SEMIPRESENCIAL) 
Tipus d’activitat: curs. Semipresencial 
Nre. d’hores: 40 
Dirigit a: personal de manteniment, enginyeria superior, enginyeria tècnica 
(grups A1, A2, C1, C2 i AP). 
Objectius generals: establir les vies per a la utilització de tota informació, 
referida a la gestió de tots els actius fixos de la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública, que siga homogènia i, per tant, interpretable. Permetre 
quantificar els costos i la presa de decisions amb dades fidedignes i certes. 
Contingut: homogeneïtzació en la gestió de la informació tècnica (AF): creació 
d’ubicacions físiques. Codificació d’AF. Emmagatzematge d’informació tècnica 
(plànols i especejaments, manuals d’ús, actes de posada en marxa, etc.). 
Creació de plans de manteniment. Gestió d’AF (reparacions, control en les 
empreses adjudicatàries del servei de manteniment, etc.). Gestió de 
magatzems i recanvis de manteniment. 
Nre. de participants: 25 
Edicions: 
* Codi del curs: 32106413A - Lloc de realització: CASTELLÓ DE LA PLANA 
Centre organitzador: DEPARTAMENT 02 CASTELLÓ - HOSPITAL GENERAL 
CASTELLÓ 
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Títol: INTRODUCCIÓ AL SUPORT NUTRICIONAL EN PACIENTS 
HOSPITALITZATS (SEMIPRESENCIAL) 
Tipus d’activitat: curs. Semipresencial 
Nre. d’hores: 40 
Dirigit a: medicina i infermeria (grups A1 i A2). 
Objectius generals: promoure la formació sobre els aspectes nutricionals en 
persones hospitalitzades. 
Contingut: Desnutrició en persones hospitalitzades. Valoració nutricional. 
Càlcul de requeriments nutricionals. Indicacions de suport nutricional. 
Classificació de les dietes. Vies d’accés i mètodes d’administració de la nutrició 
enteral. Fórmules en nutrició enteral. Complicacions associades a l’NE. Maneig. 
Tipus de nutrició parenteral. Elecció dels nutrients. Complicacions de la nutrició 
parenteral. Nutrició artificial en situacions especials. Nutrició artificial en 
pediatria. Qualitat i seguretat del suport nutricional. Casos pràctics. 
Nre. de participants: 25 
Edicions: 
* Codi del curs: 32107413A - Lloc de realització: CASTELLÓ DE LA PLANA 
Centre organitzador: DEPARTAMENT 02 CASTELLÓ - HOSPITAL GENERAL 
CASTELLÓ 
 
 
Títol: INVESTIGACIÓ I CONTROL DE BROTS DE MALALTIA ALIMENTÀRIA (EN 
LÍNIA) 
Tipus d’activitat: curs. En línea  SALUD PÚBLICA 
Nre. d’hores: 40 
Dirigit a: personal de medicina, veterinària, farmàcia, biologia, infermeria, 
especialista en ciències de la salut i personal tècnic en salut pública (grups A1 i 
A2). 
Objectius generals: presentar una visió integral de la vigilància i el control de 
les malalties alimentàries identificant el rol de persona que hi participa, 
mostrant les tècniques i els procediments que cadascú desenvolupa amb una 
finalitat de millorar les actuacions del personal funcionari de l’Administració de 
la Generalitat Valenciana en el control de brots. 
Contingut: investigació de brots alimentaris a la UE. Deu passos en la 
investigació d’un brot alimentari. Microbiologia. Agents i brots. Tipificació 
molecular. Comparació de tècniques. Epidemiologia. Com dissenyar un estudi 
de casos i controls. Com dissenyar un estudi de cohorts. 
Introducció d’Epi Info i altres eines. Investigacions ambientals. Presa de 
mostres Inspecció i traçabilitat dels productes alimentaris. Mesures de control. 
Nre. de participants: 100 
Edicions: 
* Codi del curs: 32110534A - Lloc de realització: campus virtual de l’EVES 
Centre organitzador: CENTRE DE SALUT PÚBLICA DE VALÈNCIA 
Títol: L’ATENCIÓ 
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Títol: MANEIG DE PACIENTS AMB PATOLOGIA VASCULAR (SEMIPRESENCIAL) 
Tipus d’activitat: curs. Semipresencial 
Nre. d’hores: 32 
Dirigit a: personal facultatiu, d’infermeria i residents de medicina familiar i 
comunitària (grups A1 i A2). 
Objectius generals: obtindre una formació àmplia i completa del pacient 
vascular des del punt de vista de la infermeria. Abastar totes les àrees de 
maneig d’aquests pacients: valoració en atenció primària, indicacions per a la 
derivació a especialitzada, seguiment en consulta externa, el laboratori 
vascular, l’hospitalització i l’àrea quirúrgica. 
Contingut: generalitats en patologia vascular arterial i venosa, crònica i aguda. 
Avaluació clínica. El laboratori vascular i altres proves diagnòstiques. El peu 
diabètic. Valoració del tractament de ferides cròniques i agudes. El pacient 
hospitalitzat. El pacient ambulatori. El quiròfan en cirurgia vascular. 
Nre. de participants: 25 
Edicions: 
* Codi del curs: 32122013A - Lloc de realització: CASTELLÓ DE LA PLANA 
Centre organitzador: DEPARTAMENT 02 CASTELLÓ - HOSPITAL GENERAL 
CASTELLÓ 

 
Títol: QUIRÒFAN: ACTUALITZACIÓ EN LA CURA DEL PACIENT QUIRÚRGIC 
(SEMIPRESENCIAL) 
Tipus d’activitat: curs. Semipresencial 
Nre. d’hores: 38 
Dirigit a: personal d’infermeria i TCAE dins del bloc quirúrgic (grups A2 i C2). 
Objectius generals: proporcionar al nou personal d’infermeria de quiròfan 
informació sobre els principis i les normes de funcionament de l’àrea quirúrgica 
per a aconseguir unes cures d’infermeria d’alta qualitat. Promoure el treball en 
equip, definir línies de responsabilitat i criteris d’actuació. 
Contingut: presentació bloc quirúrgic. Què és un quiròfan? Funcions 
específiques. Tècniques d’infermeria. Aparells. Sutures. Nocions d’anestèsia en 
quiròfan. RCP. Suport vital. Bioseguretat. Projecte IQZ. Risc biològic. 
Posicionament del pacient quirúrgic. Tallers formatius de les diferents 
tècniques. 
Nre. de participants: 25 
Edicions: 
* Codi del curs: 32121713A - Lloc de realització: CASTELLÓ DE LA PLANA 
Centre organitzador: DEPARTAMENT 02 CASTELLÓ - HOSPITAL GENERAL 
CASTELLÓ 
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Títol: SIMULACIÓ CLÍNICA AVANÇADA. ANESTÈSIA INHALATÒRIA 
(SEMIPRESENCIAL) 
Tipus d’activitat: curs. Semipresencial 
Nre. d’hores: 20 
Dirigit a: MIR i FE. Anestesiologia i reanimació (grup A1). 
Objectius generals: adquisició i aplicació de coneixements i habilitats per al 
maneig de complicacions perioperatòries. Ampliació de fonaments teòrics de 
les complicacions perioperatòries més freqüents. Previndre i manejar els errors 
de fixació. Establir prioritats de manera dinàmica durant el maneig d’una crisi. 
Reflexió sobre els fets ocorreguts durant la situación simulada. 
Contingut: CRM. Què és i per a què serveix. Complicacions ventilatòries i de via 
aèria. Complicacions cardiovasculars. RCP. Altres complicacions específiques. 
Nre. de participants: 25 
Edicions: 
* Codi del curs: 32119613A - Lloc de realització: CASTELLÓ DE LA PLANA 
Centre organitzador: DEPARTAMENT 02 CASTELLÓ - HOSPITAL GENERAL 
CASTELLÓ 
 
Títol: SIMULACIÓ CLÍNICA AVANÇADA. BLOQUEIG NEUROMUSCULAR 
(SEMIPRESENCIAL) 
Tipus d’activitat: curs. Semipresencial 
Nre. d’hores: 20 
Dirigit a: MIR i facultatius especialistes en anestesiologia i reanimació (grup 
A1). 
Objectius generals: adquisició i aplicació de coneixements i habilitats en l’ús 
del bloqueig neuromuscular. Ampliació de fonaments teòrics de bloqueig 
neuromuscular. Exercir el lideratge. Establir prioritats de manera dinàmica i 
durant el maneig d’una crisi. Reflexió sobre els fets ocorreguts durant la 
situació simulada. 
Contingut: electrofisiologia de la transmissió neuromuscular i fàrmacs 
bloquejadors neuromusculars. Monitoratge del bloqueig neuromuscular. 
Reversió del bloqueig neuromuscular. Bloqueig neuromuscular residual. 
Impacte i estratègies. Bloqueig neuromuscular profund. Indicacions actuals. 
Nre. de participants: 25 
Edicions: 
* Codi del curs: 32119913A - Lloc de realització: CASTELLÓ DE LA PLANA 
Centre organitzador: DEPARTAMENT 02 CASTELLÓ - HOSPITAL GENERAL 
CASTELLÓ 
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Títol: URGÈNCIES. CURES BÀSIQUES, TÈCNIQUES D’INFERMERIA I TCAE 
(SEMIPRESENCIAL) 
Tipus d’activitat: curs. Semipresencial 
Nre. d’hores: 38 
Dirigit a: personal d’infermeria i TCAE (grups A2 i C2) 
Objectius generals: promoure el treball en equip i definir les línies de 
responsabilitat i els criteris d’actuació en el servei d’urgències. Procurar l’ús 
eficient de recursos humans d’equips, espai i temps. Formar els nous 
professionals i el personal de l’àrea d’urgències.  
Contingut: coneixement del programa de triatge Deimos. Protocol d’actuació 
davant d’accidents biològics. Oxigenoteràpia i procediments respiratoris en 
infermeria. Codi ICTUS. Codi IMA. Dolor toràcic i patologies cardíaques. 
Cefalea. Hiper- i hipoglucèmia. EAP. Convulsions. Intents d’autòlisi. 
Intoxicacions etíliques. Urgències pediàtriques. Urgències traumatològiques. 
Nre. de participants: 25 
Edicions: 
* Codi del curs: 32119513A - Lloc de realització: CASTELLÓ DE LA PLANA 
Centre organitzador: DEPARTAMENT 02 CASTELLÓ - HOSPITAL GENERAL 
CASTELLÓ 
 

Títol: VIOLÈNCIA DE GÈNERE: ABORDATGE I DETECCIÓ PRECOÇ PEL 
PERSONAL 
SANITARI (EN LÍNIA)  SALUD PÚBLICA 
Tipus d’activitat: curs. En línia 
Nre. d’hores: 25 
Dirigit a: professions sanitàries que utilitzen l’aplicació SIVIO (grup A1 i A2). 
Objectius generals: conéixer les causes i les conseqüències que la violència de 
gènere té sobre la salut de les dones. Conéixer el circuit legal per a poder 
detectar i derivar a les pacients que puguen estar patint aquest tipus de 
maltractament. Conéixer el maneig de l’aplicació SIVIO, tant per al cribratge 
com per a la formalització i la derivació dels informes mèdics / de lesions. 
Contingut: conceptes bàsics sobre violència de gènere: la violència contra les 
dones com a problema social i de salut pública. Importància de la visualització 
de la violència de gènere. Tipus de violència de gènere. Magnitud de la violència 
de gènere. Tipus de violència segons el cicle de la vida de la dona. El procés de 
ruptura d’una relació violenta. Mites sobre la violència de gènere. La ruptura. 
Cercle de la violència. Drets de les dones víctimes de la violència de gènere. 
Protocol que regula en l’àmbit sanitari la mobilitat de les empleades públiques 
en situació de violència de gènere. Pràctics SIVIO. La fiscalia del jutjat de 
violència sobre la dona. La denúncia. L’ordre d’allunyament. Intervenció policial. 
Protecció de víctimes violència de gènere. Actuació del grup GAMA 
Nre. de participants: 100 
Edicions: 
* Codi del curs: 32113313A - Lloc de realització: campus virtual de l’EVES 
Centre organitzador: DEPARTAMENT 02 CASTELLÓ - HOSPITAL GENERAL 
CASTELLÓ 


