NOM DEL CURS: CURES AUXILIARS D’INFERMERIA HOSPITALÀRIA
Nº HORES: 20
OBJECTIUS:
L’objectiu general del curs és:
Reciclar i actualitzar els coneixements del personal auxiliar d’infermeria.
Per aquest motiu, en finalitzar el curs, el participant ha de ser capaç de:
1. Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar una auxiliar
d’infermeria.
2. Dotar els professionals d'eines, recursos i tàctiques a l'hora d'atendre i realitzar les
cures bàsiques als diferents tipus de pacients i de mantenir els espais higienitzats.
3. Identificar les principals Infeccions Nosocomials que es poden donar en l’àmbit
hospitalari.
4. Establir un protocol d’intervenció per actuar sobre infeccions nosocomials, ja siguin
exògenes o endògenes
5. Saber actuar en cas de potencial brot epidèmic hospitalari.
6. Aplicar mesures específiques per a la prevenció d’infeccions en l’àmbit quirúrgic.
7. Actuar segons procediment normatiu en cas d’aïllament per infecció o situació
clínica específica.
8. Prevenir i controlar qualsevol possible risc que pugui afectar al personal sanitari.
9. Atendre els principis fonamentals de seguretat i higiene.
10. Aplicar els principis bàsics de cures d'auxiliar d'infermeria.
11. Descobrir la interacció existent entre la comunicació i l’atenció al pacient per a
millorar la qualitat de les cures prestades.
CONTINGUTS:
UNITAT DIDÀCTICA 1. FUNCIÓ D’AUXILIAR D’INFERMERIA
1.1. Funcions específiques
1.2. Coneixements, habilitats i actituds en la cura
UNITAT DIDÀCTICA 2. HIGIENE HOSPITALÀRIA I PREVENCIÓ D’INFECCIONS NOSOCOMIALS
2.1 Definició de les principals infeccions nosocomials
2.2. Mesures per evitar o disminuir la infecció nosocomial d’origen exogen
2.2.1. Antisèpsia, desinfecció i esterilització
2.2.2. Gestió de residus
2.2.3. Rentat de mans

2.3. Mesures per evitar o disminuir la infecció nosocomial d’origen endogen
2.3.1. Prevenció d’infeccions urinàries
2.3.2. Prevenció d’infeccions associades al catèter intravascular
2.3.3. Prevenció d’infeccions respiratòries
2.3.4. Infeccions de l’aparell digestiu
2.3.5. Altres infeccions
2.4. Mesures per evitar o disminuir la infecció quirúrgica
2.4.1. Control de la contaminació ambiental en els quiròfans
2.4.2. Preparació prequirúrgica del pacient
2.5. Precaucions davant malalties infeccioses i/o situacions clíniques especials
2.5.1. Precaucions universals
2.5.2. Mesures d’aïllament. Normes comunes en tots els aïllaments
2.6. Recomanacions per a la prevenció i control de la infecció hospitalària en el personal
sanitari
2.6.1. Normativa general i precaucions universals.
2.6.2. Mesures específiques en àrees d’atenció sanitària.
2.6.3. Mesures de protecció del professional que ha sofert una exposició accidental a
sang i/o fluids corporals
2.7. Seguretat i higiene
2.7.1. Mesures universals
2.7.2. Higiene del pacient
UNITAT DIDÀCTICA 3. ATENCIÓ A LES NECESSITATS BÀSIQUES DE LA PERSONA ATESA
3.1. Pla de cures
3.2. Comunicació i necessitats de la persona atesa
3.2.1. Gestió de la comunicació
3.2.2. Expectatives i desitjos de la persona atesa
3.3. Cures de confort
3.4. Factors de risc i prevenció de les úlceres per pressió
3.5. L’alimentació i la hidratació
3.6. Cures de la pell i boca
3.7. Problemes d’eliminació

