CURS SOBRE GUIES CLÍNIQUES
Presentació del curs:
 Curs ON-LINE, amb suport de powert point i tests de preparació propis, professorat
pendent de les preguntes/dubtes dels alumnes a través d’un fòrum de dubtes /debat, o
bé si l’alumne ho vol, pot preguntar al professorat al seu e-mail privat. Les respostes
sempre és donaran en un termini inferior a 48 hores.
Objectius generals:
 Les guies de pràctica clínica són recomanacions fonamentades en el coneixement
científic per a l'abordatge dels principals problemes de salut.
 Estan elaborades per professionals de l’Institut Català de la Salut, mitjançant una
revisió sistemàtica de les evidències científiques.
 El Departament de Salut està impulsant el desenvolupament de guies de pràctica clínica
basades en l'evidència que segueixen les metodologies consensuades
internacionalment.
Objectius específics:
 Ajudar a professionals i pacients a prendre decisions sobre l'atenció sanitària més
apropiada.
 Seleccionar les opcions diagnòstiques o terapèutiques més adequades a l'hora
d'abordar un problema de salut o una condició clínica específica.
 Millorar el rigor metodològic i la qualitat d'elaboració per contribuir a reduir la
variabilitat i millorar la pràctica clínica.
Programa:















Tema 1: Asma infantil
Tema 2: Colesterol i risc coronari
Tema 3: Contracepció d'emergència
Tema 4: Deshabituació tabàquica
Tema 5: Diabetis mellitus 2
Tema 6: Escoliosi idiopàtica
Tema 7: Hipertensió arterial
Tema 8: Incontinència urinària i ús de bolquers
Tema 9: Insuficiència cardíaca
Tema 10: Malaltia pulmonar obstructiva crònica
Tema 11: Patologia de la columna lumbar
Tema 12: Patologia del tracte respiratori baix
Tema 13: Úlceres per pressió
Tema 14: Úlceres vasculars

Duració curs: 50 h. lectives
Cronologia curs:
 Curs ON-LINE: Inici l’1 d’octubre de 2018, a la plataforma web de Fòrum Catalunya.

Persones destinatàries: el curs s’adreça a tots els i les professionals sanitaris que treballin a
l’Institut Català de la Salut, però especialment al personal d’infermeria d’Atenció
Hospitalària, ja que les GUIES CLINIQUES no son utilitzades en la seva pràctica diària i seran
objecte de preguntes a les properes oposicions del personal d’infermeria de l’ICS.
Certificació
A l’alumnat que superi les proves puntuables amb

