CP-19-018
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
FISIOTERAPIA HOSPITALARIA I AMBULATORIA DE L’APARELL LOCOMOTOR

Director Sra. M. Isabel Baños / Cap de Gestió d’ Inf. ICEMEQ
Servicio Fisioterapia

Duración 15 dias

Descripción del curso
Davant la creixent demanda de coneixements específics en diferents àrees d’interès per part dels professionals diplomats,
pensem que el nostre Centre està en les millors condicions per fer una oferta formativa adaptada a les necessitats dels
potencials alumnes, dissenyant una rotació que abasti diferents mòduls en funció del nivell de capacitació que interessi.er
una breve descripción general del curso

Programa
OBJECTIUS DEL CURS:
• Proporcionar al fisioterapeuta els coneixements i habilitats específiques per a desenvolupar la seva tasca assistencial en diferents Àrees
i Unitats.
Actualitzar i ampliar els coneixements clínics i assistencials sobre la Fisioterapia del pacient en l’ àmbit hospitalari i ambulatori.
CONTINGUTS GENERALS:
1.- Tractament de fisioteràpia del pacient ingressat a un Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
2.- Fisioterapia de l’ Extremitat Superior: aplicació de tècniques específiques.
3.- Tècniques per a la Prevenció del Linfedema a pacients mastectomitzades.
4.- Fisioterapia de l’ Extremitat inferior.
5.- Aplicació de tècniques d’ Electroteràpia com a complement a la Fisioterapia.
6.- Tècniques de prevenció, control i tractament de la patologia de l’ esquena: Escola d’ esquena.
7 .- Formació clínica en fisioteràpia del malalt ingressat.
CONTINGUTS ESPECIFICS:
Acollida i presentació de l’estada per part del Tutor.
Mòdul 1: FISIOTERAPIA DEL PACIENT INGRESSAT A UNITATS DE COT ( 7 dies)
Mòdul 2: TECNIQUES ESPECIFIQUES EN LA FISIOTERAPIA DE LA PATOLOGIA DE L’ESPATLLA I LA MÀ ( 2 dies )
Mòdul 3: UNITAT DE PREVENCIÓ DEL LINFEDEMA POST QUIRÙRGIC ( 2 dies)
Mòdul 4: FISIOTERAPIA DE L’ EXTREMITAT INFERIOR ( 2 dies)
Mòdul 5: ESCOLA D’ ESQUENA ( 2 dies)
Mòdul 6: TÈCNIQUES ELECTROTERÀPIQUES Integrat en els diferents moduls
Mòdul 7: FISIOTERAPIA DEL PACIENT INGRESSAT. Integrat en Modul 1

Requisitos:
- Aportar copia

legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de
especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)

-

Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

400 €

IMPORTE MENSUAL
IMPORTE TOTAL

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:
Jordi Martí Boronat

Mail

jmarti@clinic.cat

Teléfono 932275400 ext.5408

