MÀSTER EN INFERMERIA
INTENSIVA

60 crèdits ECTS

Del 25 de setembre de 2019 al 10 de juny de 2020

Objectius

Definir i analitzar les responsabilitats infermeres en l’àmbit de les unitats de cures
intensives al pacient crític, per actuar amb eficàcia i eficiència com a membre de
l’equip infermer en les unitats d’hospitalització de pacients crítics i alhora contribuir a
fer un bon ús dels recursos i coneixements.
Identificar i valorar les característiques específiques del pacient en estat crític, la
família i l’entorn, i dissenyar plans de cures infermeres, basats en l’evidència
científica, per al malalt crític en diferents situacions de complexitat que es poden
produir durant el procés d’hospitalització.
Demostrar actitud i habilitats adequades en l’execució de les tècniques clíniques i
dels procediments per donar atenció al malalt crític, amb criteris de responsabilitat i
seguretat.
A qui va adreçat
Graduats/des i diplomats/des en Infermeria i altres titulacions universitàries
relacionades amb l’àrea de salut.
Continguts

Mòdul I. Introducció infermeria intensiva.
Mòdul II. Atenció d'infermeria al malalt crític en procés agut dirigit a recuperar o
mantenir l’equilibri de les seves necessitats bàsiques. Part I
Atenció d’infermeria i tractament específic al malalt amb problemes
respiratoris, cardio-circulatoris i cardíacs
Mòdul III. Atenció d'infermeria al malalt crític en procés agut dirigit a recuperar o
mantenir l’equilibri de les seves necessitats bàsiques. Part II
Atenció d’infermeria i tractament específic al malalt amb problemes
neurològics, digestius, renals i amb problemes d’infecció i seguretat física
Mòdul IV. Pràcticum I
Mòdul V. Pràcticum II
Mòdul VI. Treball fi de
Dates, horaris i lloc de realització
-Classes teoricopràctiques de Dilluns a divendres de 8.30 a 13h.
-Practiques clíniques De dilluns a divendres de 8.30 a 13h.
Durada de 3mesos programats de gener a juny.
Les pràctiques es planifiquen un cop finalitzat el període teòric i exclusivament a unitats de cures intensives.

Preinscripció
Del 22 de maig al 4 de juliol de 2019.
Per a ser admès és imprescindible fer la preinscripció online a l'apartat
"Màsters / Preinscripció online" del web de l'EUI-Sant Pau (http://eui.santpau.cat),
tenir el requisit d’accés estipulat per a cada curs i adjuntar la documentació
requerida:
• DNI o Passaport vigent.
• Fotografia actual (mida carnet 176x220).
• Títol universitari segons el requisit d'accés.
• Justificació escrita de la demanda.
• Curriculum vitae actualitzat.
Al web de l’Escola podreu consultar el procediment de preinscripció online.
Admissió i matrícula
El dia 09/07/2019 les persones admeses rebran per correu electrònic la notificació
d’admissió al màster..
Els estudiants admesos acceptaran la seva plaça efectuant l’automatrícula en les
dates establertes i aportant, si és el cas, la documentació que tinguin pendent.
Les persones en llista d’espera rebran una notificació per correu electrònic. i en el
moment en que es produeixi alguna vacant seran avisades també per correu
electrònic.
Si en el moment de l’automatrícula, l’estudiant no està en possessió del títol
corresponent o del certificat substitutori del títol, no es podrà matricular i passarà a
la llista d’espera.
Preus, ajuts i formes de pagament
Import total màster: 4.200 €
Matricula amb ajuts:
Exalumnes EUI - Sant Pau:
Si la matricula es formalitza del 19/07/2019 al 21/07/2019 l’import a abonar serà:
3.696 €
Alumnes matriculats per 1a vegada a EUI - Sant Pau:
Si la matrícula es formalitza de l’11/07/2019 al 17/07/2019, l'import a abonar serà:
3.948 €
Si la matrícula es formalitza del 23/07/2019 al 25/07/2019, l'import a abonar serà:
4200 €

Forma de pagament
Pagament Global: s’abonarà l’import total durant la primera quinzena d’agost.
Pagament Ajornat: s’abonarà en tres terminis:
- Durant la primera setmana d'agost es domiciliarà el 50% de la matrícula.
- A l’inici d’octubre (1r dia laborable) es domiciliarà el 25% de la matrícula.
- A l’inici de desembre (1r dia laborable) es domiciliarà el 25% restant de la
matrícula.
Acreditació
Denominació del títol propi: màster en (nom del curs) per la UAB. Preu segons
taxes UAB vigents.
Certificat de l’EUI-Sant Pau amb qualificació i crèdits curs (gratuït).

PLÀNOL GENERAL I ACCESSOS

MÉS INFORMACIÓ
Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 • 08025 Barcelona
Tel. 93 553 78 33 / 77 77
Fax 93 553 76 94
secretariaeui@santpau.cat
http://eui.santpau.cat

