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INTERVENCIÓN NA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIÓNS
SOCIAIS
CONCELLERIA

CONCELLERIA DE EMPREGO E XUVENTUDE

NOME

INTERVENCIÓN NA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN
INSTITUCIÓNS
•

OBXETIVOS

Seleccionar

e

preparar

os

materiais

e

instrumentos para facilitar e/ou exploración dos
usuarios, de acordo ao protocolo establecido e ás
indicacións do responsable do plan de coidados.
•

Aplicar procedementos de limpeza e desinfección
de materiais e instrumentos de uso común na
atención hixiénica e no coidado sanitario e
describir os procesos de recollida de mostras.

•

Executar

as

ordes

de

prescrición

de

administración de medicación por vía oral, tópica
e rectal precisando o material que hai que utilizar
en función da técnica demandada.
•

Efectuar as técnicas de traslado, mobilización, e
acompañamento na deambulación dun usuario,
en función do seu grao de dependencia

•

Describir as técnicas básicas sanitarias de
urxencias e de primeiros auxilios determinando a
máis axeitada en función da situación.

DESTINATARIOS

A partir de 16 anos (15)

PROGRAMA

1.

Recoñecemento das necesidades especiais das

persoas dependentes.
2.

Participación na atención sanitaria para persoas
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dependentes no ámbito sociosanitario.
3.

Colaboración na mobilización, traslado e

deambulación dos usuarios.
4.

Prestación de primeiros auxilios en situacións de

urxencia en institucións.
5.

Cumprimento das normas de limpeza de

materiais e instrumentos sanitarios
DURACIÓN

70 horas

DATAS

Do 3 ao 20 de xuño de 2013

HORARIO

De 09:00 a 14:00 h

LUGAR

Centro Sociocultural - Auditorio de Rianxo

MODALIDADE

Presencial

DATA INICIO MATRIC.

15 maio 2013, ás 12:00 horas

DATA FIN MATRIC.

26 maio 2013, ás 24:00 horas

CUOTA PARTIC.

20 euros

