Maneig dels estats d’agitació i
la tècnica de desescalada
La finalitat del curs és actualitzar
coneixements i habilitats per
l’abordatge de l’agitació en
els seus diferents graus i
contextos (sanitaris, psiquiàtrics
o sociosanitaris) on es cuiden
persones en risc de presentar
agitació.
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DIRIGIT

CONTINGUTS

DATES

Professionals d’ infermeria,
auxiliars i altres professionals
sanitaris tant de l’entorn
hospitalari com residencial.

1. Aplicar els conceptes
apresos en relació
a la definició, tipus,
classificació i tècniques
de l’abordatge de les
agitacions.
2. Es mostrarà les
diferents formes
d’ abordar una crisi
d’agitació des dels estats
més lleus als més greus,
focalitzant-nos en la
seguretat del pacient i
també del professional.
3. Es desenvoluparà
especialment la tècnica
PROJECTE BETA. de la
“desescalada”,

7 i 8 de novembre 2016

OBJECTIU

Proporcionar a l’alumne
habilitats i eines d’abordatge
de l’agitació en especial
mitjançant tècniques de
desescalada (Projecte Beta).
OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Conèixer la diferent
terminologia recentment
vinculada a l’agitació.
• Conèixer les diferents
tècniques de l’abordatge de
les agitacions en especial
les de l’àmbit psiquiàtric i
tècniques de desescalada.
• Demostrar habilitat en
l’abordatge de l’agitació en
tallers pràctics.

4. Tècniques didàctiques
utilitzades: presentació
en format electrònic,
realització d’ exercicis
pràctics.

PREU
60 €

HORARIS

9 a 14 hores
LLOC

INSCRIPCIONS I PAGAMENT

Unitat de Formació i Docència.
Aula 2-3 Edifici Dr. Pujadas.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Per inscripcions cliqueu aquí

Més informació: www.pssjd.org

Programa horaris

Es lliurarà certificat d’aprofitament.

EQUIP DOCENT

Responsable del curs:
TIPUS
Presencial. Pràctic.

CAPACITAT
20 alumnes

José Miguel Ortiz
Moreno.
Supervisor d’ infermeria
de la Unitat d’ aguts i
subaguts del Parc
Sanitari Sant Joan de
Déu. Sant Boi de
Llobregat, Barcelona.

Per a més informació podeu fer-ho a través del correu electrònic
unidaddocente@pssjd.org
En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les seves
dades personals quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer responsabilitat de Parc Sanitari Sant Joan de
Déu amb la finalitat de promoció i altres relacionats amb l’acte. L’enviament de la inscripció implica l’autorització a
Parc Sanitari Sant Joan de Déu per utilitzar amb la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel · lació i oposició a les nostres oficines situades a C/.Camí Vell de la Colònia, 25, 08830 Sant Boi de Llobregat.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu es reserva el dret d’utilització de les imatges enregistrades durant l’ acte en les seves
plataformes de difusió.

