PROGRAMA OFICIAL DE L'ACTIVITAT
(ÍNDEX TEMÀTIC- 50 HORES)
•

Definicions.

•

Canvis anatòmics i fisiològics en la gestant.

•

Traumatisme embarassada.

•

Reanimació cardio pulmonar a la embarassada.

•

Semiologia obstètrica

•

Palpació abdominal.

•

Posició fetal

•

Urgències gineco-obstètrica.

•

Asistencia al part urgent
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OBJECTIUS DEL CURS
Objectius generals del curs
Amb aquesta activitat formativa, es pretén que l’alumne adquireixi uns
coneixements tals que els ajudin a prestar serveis en unitats especials
d’urgències ginecològiques i obstètriques. El contingut s’ha dissenyat tenint
en compte les particularitats d’aquest tipus d’urgències, ja que requereixen
una atenció molt especialitzada i d’alta complexitat
Per aconseguir això hem presentat un temari compost de 9 unitats en les
que es recullen els següents continguts:

Objectius específics o d'aprenentatge del curs
Una vegada finalitzat el curs:
L’alumne serà capaç de conèixer els conceptes de ginecologia i obstetrícia.
L’alumne aprendrà quins canvis es produeixen en la dona durant l’embaràs
referits a: pressió arterial, pes, necessitats calòriques, temperatura corporal
basal, esquelet, pell i cor.
L’alumne aprendrà quins canvis es produeixen en la dona durant l’embaràs
referits a: sistema hematològic, aparell urinari, aparell digestiu i aparell
genital.

L’alumne aprendrà l’anatomia bàsica de la gestant.
L’alumne aprendrà a realitzar una valoració general a la embarassada.
L’alumne aprendrà a valorar i tractar el traumatisme en una dona
embarassada.
L’alumne aprendrà com s’ha de realitzar la reanimació cardio pulmonar
en una dona embarassada.
L’alumne aprendrà quina és la semiologia obstètrica atenent als:
- Signes clínics generals.
- Signes clínics probables.
- Signes clínics objectivables.
L’alumne aprendrà a realitzar una exploració física abdominal i a explorar
la posició fetal.
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L’alumne aprendrà quins són les urgències gineco-obstètriques més
habituals: Metrorràgies, crisis hipertensives, prolapse de cordó, amenaça
de part prematur, part d’urgències.
L’alumne serà capaç de saber quins són els fàrmac d´ús més habitual en
las gestants.
L’alumne serà capaç de saber quines posicions pot adoptar el fetus en
l’úter.

METODOLOGIA
Online

DESTINATARIS
Diplomats/des infermeria
Auxiliars d´infermeria
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