Actualització pla PEFAI 2019-2024

Proposta oferta formativa 2020
S’actualitza el pla de formació 2019-2024 per les diferents àrees de treball amb l’objectiu d’atendre les
instruccions d’administració i RRHH i un cop analitzat l’exercici del primer semestre 2019.
Àrea TSU / TSNU
Consideracions:
-

-

Necessitat de ser inclòs el total de 20h formació/any en el calendari TSNU i TSU.
Procurar en la mesura d’allò possible encabir la formació per tot el personal durant el primer quadrimestre
de l’any. En cas de no ser possible per n treballadors, es facilitaria el darrer trimestre de l’exercici per tal de
recuperar accions formatives.
L’estructura de l’oferta formativa per 2020 és compartida en les àrees de trànsit (TSU/TSNU):
 Bloc 1 i Bloc 2 (16 h): 8 h /dia (formació obligatòria)
 Bloc 3 (4h): 4h /dia (formació d’actualització opcional)
 Altres accions formatives (no compensades dins l’itinerari formatiu 20h/any).

Accions formatives 2020 TSU/TSNU:
Bloc 1: 8 hores presencials (dues sessions de 4h al mateix dia; de 9:30h a 13:30h i de 15:00h a 19:00h). Accions:
1.1 Prevenció de riscos laborals - 2h (Taller preparació i prevenció)
1.2. Procediments en dispositius de risc previsible - 2 hores (Taller preparació i prevenció)
1.3 Actuació davant lesions medul·lars agudes traumàtiques -4h (Taller Suport Vital)

Bloc 2: 8 hores presencials (dues sessions de 4h al mateix dia; de 9:30h a 13:30h i de 15:00h a 19:00h). Accions:
2.1 Suport Vital immediat per Tècnics (SVIT) - 6 hores (Taller Suport Vital)
2.2 Indicacions SEM – CatSalut 2020 - 2h (Formació Continuada; Taller TIC i Recerca)

Bloc 3: 4 hores presencials (una única sessió; de 9:30h a 13:30h). A seleccionar entre quatre accions:
3.1 Actualització davant situacions d’agitació psicomotriu i violència - 4 hores (Taller TIC i Recerca)
3.2 Actualització davant patologies respiratòries: ventilació i oxigenoteràpia - 4 hores (Taller Suport Vital)
3.3 Actualització en codi SÈPSIS, codi IAM i codi ICTUS - 4 hores (Taller TIC i Recerca)
3.4 Actualització en patologies infeccioses i/o parasitàries - 4 hores (Formació Continuada)

Altres accions fora de l’itinerari obligat (hores no a compensar):
4.1 Inici i seguiment (15h) de la formació d’acollida – 15 hores (Taller preparació i prevenció)
4.2 Certificació en l’aptitud professional en la conducció. CAP – 35 hores (Formació Continuada)
4.3 Obtenció (6h) i recertificació (1,5h) en SVB + DEA (Taller Suport Vital)
4.4 Estades pràctiques en USVA/I i Sala 061 (Formació Continuada)

Prevenció de riscos laborals
Objectius: Instaurar pautes de manteniment del to físic i muscular en l'entorn
laboral, i generalitzar aquestes pràctiques a altres àmbits funcionals del personal
treballador.
Continguts:

Codi: 1.1
2h curriculars
100% presencial

1. Anatomia muscular i factors de risc osteomuscular en el sector laboral del transport sanitari.
2. Pauta d'instauració d'escalfament i estiraments musculars.
3. Pauta d'instauració de procediments de respiració i relaxació.
4. Procediments en l’autocura en l’ús dels recursos de mobilització i trasllats d’afectats.
Període: De gener a març de 2019
Docent: Eli Carrilero i Raül Ginesta
Competència: preventiu, operativa

Procediments en dispositius de risc previsible

Bloc 1

Objectius: Instaurar els procediments operatius en relació als recursos i la
tipologia d’activitats i emplaçaments de més risc i/o complexitat en serveis
preventius.
Continguts:

Codi: 1.2
4h curriculars
100% presencial

1.- Introducció al risc en activitats o esdeveniments multitudinaris i/o d’elevada complexitat
2.- Disseny i execució de serveis assistencials preventius
3.- Procediment d’inici de serveis assistencials preventius i desplegament d’àrees sanitàries
4.- Preparació de kits d’intervenció
5.- Procediments d’evacuació en serveis assistencials preventius
5.- Procediments de replegament
6.- Ús de dispositius electrònics per l’execució i feedback de l’activitat assistencial
Període: De gener a març de 2019
Docent: Marc Piqué i Juanmi Díaz
Competència: operativa, preventiva, TIC

Actuació davant lesions medul·lars agudes traumàtiques
Objectius: Oferir als professionals implicats en l’atenció al pacient adult o pediàtric
traumàtic greu una guia per l’actuació avançada des del lloc de l’accident, durant
el transport i fins la transferència a l’hospital receptor.
Continguts:

Codi: 1.3
4h curriculars
100% presencial

1. Actuació segons la biomecànica del traumatisme i suport en les tasques en control cervical,
permeabilitat de la via aèria, control respiratori i seguiment hemodinàmic.
2.- Ús de material en la mobilització i immobilització de pacients traumàtics greus i sospita de lesió
medul·lar
4. Tècniques de recollida, mobilització i immobilització en traumatismes greus.
5. Mètodes d’extracció del vehicle amb Ferno XT®
6. Actualització del codi SEM davant el pacient politraumàtic (codi PPT)
7. Actualització del protocol de transferència del pacient del medi prehospitalari al medi hospitalari.
Període: De gener a març de 2019
Docent: Marc Piqué i Marcos Ávila
Competència: tècnic-assistencial

Suport Vital immediat per Tècnics (SVIT) *
Objectius: Instaurar les pautes de valoració i actuació davant l’afectat crític abans
d’una aturada cardiorespiratòria.
Continguts:

Codi: 2.1
6h curriculars
83% presencial

1.- Identificar i tractar a un pacient greu mitjançant l’aproximació ABCDE.
2.- Identificar i tractar a un pacient en aturada cardiorespiratòria amb desfibril·lació semiautomàtica,
material instrumental de la via aèria i accés vascular d’urgència, en espera de l’arribada d’un equip
d’assistència més especialitzada.
3.- Col·laborar amb eficiència amb l’equip de suport vital avançat.
Període: De gener a març de 2019
Docent: José Fernández Ramos i extern (Felip Roman)
Competència: tècnic-assistencial

Bloc 2

* Els treballadors/es que hagin cursat l’acció SVIT durant l’exercici 2019, substituiran aquesta formació per dues accions del
bloc 3.

Indicacions SEM – CatSalut 2020
Objectius: Instruir en les indicacions dels continguts SEM – CatSalut per l’exercici
2019-2020
Continguts:

Codi: 2.2
2h curriculars
100% presencial

1. Introducció a unitats classe C.
2. Distribució logística de la dotació de USVA de Grup La Pau.
3. Comprovació i manteniment dels equips d'electromedicina.
4. Conducció amb l'equip mèdic
5. Criteris de sol·licitud d'activació d'unitats d'SVA.
6. Suport assistencial en tècniques assistencials avançades.
Altres: a determinar en funció de indicació SEM-CatSalut desembre 2019 (en relació al suport a unitats
classe C).
Període: De gener a març de 2019
Docent: Marc Piqué i JL F Villamarín
Competència: tècnic-assistencial, operativa

Actualització davant situacions d’agitació psicomotriu i violència

Bloc 3

Objectius: Repàs de les novetats en relació a l’actuació davant agitacions
psicomotrius i altres casos de violència cap a l’equip assistencial en l’àmbit laboral
Continguts:

Codi: 3.1
4h curriculars
100% presencial

1. Circuit d’atenció urgent específic per al pacient amb agitació psicomotora
2. Actuació davant de les situacions de màxim risc determinades per l’agitació psicomotora
que comprometen la seguretat del pacient i d’altres persones.
3. Tècniques de contenció verbal i protecció individual
4. Simulacions amb SalaFAST®
Període: De gener a març de 2019
Docent: Marc Piqué i Albert Reyes
Competència: tècnic-assistencial, preventiva

Actualització davant patologies respiratòries: ventilació i oxigenoteràpia
Objectius: Repàs dels nous continguts respecte

Codi: 3.2
4h curriculars
100% presencial

Continguts:
1. Fisiopatologia de les malalties respiratòries i anatomia bàsica
2. Equipament bàsic i avançat daant patologies respiratòries
3. ABCDE
4. Oxigenoterapia, manipulació d'oxigen i càlcul d'autonomia d'oxigen.
5. Suport a la intubació i a la preparació i administració de medicació
6.- Ventilació mecànica invasiva (VMNI)
Període: De gener a març de 2019
Docent: Eryk Camino, Sergi Lluch i extern (Juan Manuel Clot)
Competència: tècnic-assistencial

Actualització en codi SÈPSIS, codi IAM i codi ICTUS

Bloc 3

Objectius: Repàs i indicació de les novetats davant l’actuació davant patologies
infeccioses, cardíaques i neurològiques, en relació amb els criteris d’alerta i
activació dels codis temps-depenent de SÈPSIA, IAM i ICTUS.
Continguts:

Codi: 3.3
4h curriculars
100% presencial

1. Actualització de la fisiopatologia de les malalties infeccioses, cardíaques i neurològiques que poden
derivar en patologies temps-depenent.
2. Validar els elements per la detecció i atenció precoç als pacients amb sèpsia greu, IAM i ICTUS.
3. Estandarditzar el maneig inicial (ressuscitació i control del focus), identificant criteris de severitat i
mala evolució.
4. Validar els criteris i circuits que estructuren la coordinació interhospitalària a fi de ubicar el pacient
al nivell assistencial adient.
Període: De març a abril de 2019
Docent: Marc Piqué, JL F Villamarín i Sergi Lluch
Competència: tècnic-assistencial, operativa

Actualització en patologies infeccioses i/o parasitàries
Objectius: Repàs de les nous continguts en relació a les patologies
infectocontagioses més recurrents i els procediments de neteja i infecció de la
unitat i el personal.
Continguts:
1. Agents biològics
2. Nivells de risc i mesures de contenció biològica
3. Equips de protecció individual: indicació, ús i gestió de residus
4. Procediments de neteja i desinfecció
5. Procediments assistencials davant patologies infecto-contagioses recurrents
6. Sospita de FHV: Informació, alertes i procediments operatius
Període: De març a abril de 2019
Docent: Marc Piqué
Competència: tècnic-assistencial , preventiva

Codi: 3.4
4h curriculars
100% presencial

