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MANEXO DO PACIENTE HIPERTENSO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
PARA MEDICINA 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: médicas/os de atención primaria. 

Obxectivos: adquirir coñecementos para unha abordaxe integral nos pacientes hipertensos: 
coñecer os criterios actuais no diagnóstico da hipertensión arterial relacionada co risco 
cardiovascular de cada individuo. Risco cardiovascular: definición e manexo. Analítica, probas 
complementarias no manexo do risco cardiovascular. Deseñar o tratamento farmacolóxico 
da hipertensión arterial, novos fármacos antidiabéticos para o uso na enfermidade 
cardiovascular. Inercia terapéutica. 

Código Modalidade Datas 

2311379 TELEFORMACIÓN Do 28 de marzo ao 11 de abril 

2311347 TELEFORMACIÓN Do 9 ao 23 de maio 

2311374 TELEFORMACIÓN Do 25 de setembro ao 9 de outubro 

 

MANEXO DO PACIENTE HIPERTENSO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
PARA ENFERMARÍA 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria e 
enfermeiras/os de atención primaria e matronas. 

Obxectivos: adquirir coñecementos para unha abordaxe integral nos pacientes hipertensos. 
Manexar a avaliación xeral dun paciente con risco cardiovascular dende a consulta de 
enfermaría. Identificación de novos casos. Coñecer as probas complementarias na consulta 
de enfermaría. Controlar a un paciente hipertenso: tratamento e seguimento. 

Código Modalidade Datas 

2311261 TELEFORMACIÓN Do 18 de abril ao 2 de maio 

2311268 TELEFORMACIÓN Do 13 ao 27 de xuño 

2311427 TELEFORMACIÓN Do 16 ao 30 de outubro 
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URXENCIAS PSIQUIÁTRICAS E INTERVENCIÓN EN CRISE PARA 
MEDICINA 
Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicas/os de servizos de urxencias e PAC. 2º) resto 
de médicas/os de unidades ou centros non adscritos á saúde mental. Médicas/os 
asistenciais do 061. 

Obxectivos: coñecer as pautas de actuación ante unha persoa con patoloxía mental ou en 
situación de crise. Adquirir coñecementos teóricos básicos sobre as diversas patoloxías 
psiquiátricas máis prevalentes. Instruír nas diversas formas de manexo do paciente 
psiquiátrico en situación de descompensación. Familiarización con fármacos de uso máis 
habitual nas urxencias psiquiátricas. 

Código Modalidade Datas 

2311251 TELEFORMACIÓN Do 29 de marzo ao 19 de abril 

2311372 TELEFORMACIÓN Do 20 de setembro ao 11 de outubro 

 

URXENCIAS PSIQUIÁTRICAS E INTERVENCIÓN EN CRISE PARA 
ENFERMARÍA 
Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: enfermeiras/os, enfermeiras/os especialistas en saúde mental, 
enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria e técnicas/os auxiliares de 
enfermaría. Por orde preferente: 1º) servizos de urxencias e PAC. 2º) resto de unidades ou 
centros non adscritos á saúde mental. 

Obxectivos: coñecer as pautas de actuación ante unha persoa con patoloxía mental ou en 
situación de crise. Adquirir coñecementos teóricos básicos sobre as diversas patoloxías 
psiquiátricas máis prevalentes. Instruír nas diversas formas de manexo do paciente 
psiquiátrico en situación de descompensación. Familiarización con fármacos de uso máis 
habitual nas urxencias psiquiátricas. 

Código Modalidade Datas 

2311260 TELEFORMACIÓN Do 26 de abril ao 18 de maio 

2311346 TELEFORMACIÓN Do 29 de maio ao 19 de xuño 

Do 29 de maio ao 19 de xuño 

 Do 29 de maio ao 19 de xuño 
 

2311426 TELEFORMACIÓN Do 16 de outubro ao 6 de novembro 

2311431 TELEFORMACIÓN Do 13 de novembro ao 4 de decembro 
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PREVENCIÓN SECUNDARIA CARDIOVASCULAR CARA Á 
CONTINUIDADE DOS COIDADOS 
Nº de horas: 15 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiras/os da área cardiovascular e 
fisioterapeutas de atención hospitalaria. 2º) resto de enfermeiras/os, enfermeiras/os 
especialistas en enfermaría familiar e comunitaria e fisioterapeutas de atención primaria e 
hospitalaria, médicas/os de atención primaria. 
Obxectivos: coñecer o Programa Multidisciplinar de Rehabilitación Cardíaca (indicacións, 
contraindicacións, fases, compoñentes...) como unha ferramenta terapéutica tras padecer 
unha síndrome coronaria aguda. Comprender o proceso asistencial integrado da 
rehabilitación cardíaca. Dispoñer das competencias necesarias para a prescrición de 
exercicio físico de forma segura no paciente cardiolóxico. Identificar e manexar os signos de 
alarma neste tipo de pacientes. Resolver casos reais. 

Código Modalidade Datas 

2311223 TELEFORMACIÓN Do 11 de abril ao 2 de maio 

2311384 TELEFORMACIÓN Do 27 de setembro ao 18 de outubro 

 

ATENCIÓN COMUNITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Nº de horas: 15 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: médicas/os, pediatras, enfermeiras/os, enfermeiras/os especialistas en 
enfermaría familiar e comunitaria, enfermeiras/os especialistas en pediatría,  matróns/as, 
farmacéuticas/os, fisioterapeutas e traballadoras/es sociais de atención primaria. 

Obxectivos: adquirir coñecementos básicos para desenvolver unha acción comunitaria dende 
a atención primaria. Identificar os determinantes que inflúen na saúde e reflexionar sobre a 
equidade en saúde. Coñecer as ferramentas para traballar dende un enfoque biopsicosocial 
na consulta. 

Código Modalidade Datas 

2311362 TELEFORMACIÓN Do 22 de maio ao 26 de xuño 

2311385 TELEFORMACIÓN Do 18 de setembro ao 23 de outubro 

2311428 TELEFORMACIÓN Do 30 de outubro ao 4 de decembro 
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RETINOGRAFÍAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: médicas/os, enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria  
e enfermeiras/os de atención primaria. 
Obxectivos: Desenvolver coñecementos e habilidades na realización e interpretación de 
retinografías para o cribado de retinopatía diabética e a detección precoz das principais 
lesións de fondo de ollo. Coñecer os estándares de calidade mínima na realización e toma de 
imaxes nos diferentes retinógrafos. Identificar e previr os erros técnicos máis frecuentes. 
Diferenciar entre imaxes normais, anormais e patolóxicas do fondo de ollo. Desenvolvemento 
dos novos procedementos para a realización da teleconsulta con retinografía incorporada a 
imaxe médica, así como "coida os teus ollos" en cribados e programas de saúde. 

Código Modalidade Datas 

2311389 TELEFORMACIÓN Do 30 de marzo ao 27 de abril 

2311404 TELEFORMACIÓN Do 8 de maio ao  5 de xuño 

2311417 TELEFORMACIÓN Do 2 ao 30 de outubro  

 

ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA MEDICINA 
Nº de horas: 26 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicas/os do 061. 2º) médicas/os de atención 
primaria. 3º) médicas/os dos servizos de urxencias hospitalarias. 

Obxectivos: coñecer as bases teóricas e prácticas imprescindibles para poder interpretar, na 
práctica diaria, tanto os rexistros normais como os rexistros das diferentes alteracións 
electrocardiográficas máis importantes. 

Código Modalidade Datas 

2311364 TELEFORMACIÓN Do 15 de maio ao 20 de xuño 

2311429 TELEFORMACIÓN Do 9 de outubro ao 14 de novembro 
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DERMATOSCOPIA 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios:  médicas/os e pediatras de atención primaria. 

Obxectivos: capacitar os profesionais na valoración e diagnóstico de lesións dermatolóxicas 
para mellorar a capacidade resolutiva de Atención Primaria, así como axeitar as derivacións 
ao seguinte nivel. Coñecer a orixe e os fundamentos da técnica dermatoscópica. Coñecer a 
utilidade e as limitacións da dermatoscopia. Adquirir as habilidades para mellorar mediante 
dermatoscopia a identificación de lesións cutáneas suxestivas de malignidade. Aprender a 
recoñecer as características dermatoscópicas das lesións cutáneas pigmentadas máis 
comúns na práctica diaria. Adquirir as habilidades necesarias para seleccionar con maior 
criterio aqueles pacientes con lesións cutáneas que deban ser avaliados por un dermatólogo. 
Incrementar a detección do cancro cutáneo mediante o emprego habitual do dermatoscopio. 
Mellorar a calidade e os criterios das derivacións a atención hospitalaria. Reducir o número 
de lesións cutáneas benignas que se extirpan innecesariamente. 

Código Modalidade Datas 

2311377 TELEFORMACIÓN Do 28 de marzo ao 25 de abril 

2311408 TELEFORMACIÓN Do 19 de setembro ao 17 de outubro 

 

LACTACIÓN MATERNA 
Nº de horas: 20 (8 horas presenciais + 12 de teleformación) 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiras/os, matróns/as, enfermeiras/os 
especialistas en enfermaría familiar e comunitaria e enfermeiras/os especialistas en pediatría. 
2º)  técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría. 3º) pediatras de atención primaria e 
hospitalaria e médicas/os de atención primaria. 

Obxectivos: adquirir os coñecementos para deseñar e por en marcha a actualización e 
formación dos profesionais na lactación materna e alimentación óptima do lactante e neno 
pequeno de acordo coas recomendacións da estratexia global de alimentación do lactante 
e o neno pequeno da OMS. Coñecer o funcionamento da lactación materna. Recoñecer as 
afeccións do peito e informar das compatibilidades de medicación e substancias coa 
lactación.  

Código Modalidade Datas 

2311668 MIXTO - Ferrol  Do 9 ao 27 de novembro de 2023 
Sesións presenciais os días 16 e 23 de novembro 

2312086 MIXTO – A Coruña  Do 9 ao 27 de novembro de 2023 
Sesións presenciais os días 14 e 21 de novembro 
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TRABALLO MULTIDISCIPLINAR EN TORNO Á ARTRITE PSORIÁSICA 
Nº de horas: 15 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: médicas/os, farmacéuticas/os e enfermeiras/os de atención hospitalaria dos 
servizos de dermatoloxía, dixestivo e reumatoloxía e médicas/os, farmacéuticas/os, 
enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria e enfermeiras/os de 
atención primaria. 

Obxectivos: Adquirir os coñecementos para destacar a importancia de identificar a pacientes 
con artrite psoriásica na súa fase inicial. Analizar o papel da microbiota na patoxenia da artrite 
psoriásica. Coñecer a epidemioloxía da artrite psoriásica.  Identificar as manifestacións 
extraarticulares. Analizar a afectación dixestiva en pacientes con artrite psoriásica. Identificar 
as lesiones cutáneas características da psoríase. Indicar de forma adecuada as probas de 
imaxe en pacientes con artrite psoriásica. Interpretar as imaxes  radiolóxicas osteoarticulares 
en pacientes con artrite psoriásica. Recoñecer as diferentes opcións terapéuticas. Coñecer 
as complicacións que poidan presentar os pacientes con artrite psoriásica. 

Código Modalidade Datas 

2311351 TELEFORMACIÓN Do 26 de outubro ao 16 de novembro 

 

RADIOLOXÍA PARA MEDICINA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: médicas/os e pediatras de atención primaria. 

Obxectivos:  coñecer o proceso radiolóxico actual en Atención Primaria e avanzar no 
desenvolvemento do proceso radiolóxico integrado, co fin de diminuír a variabilidade clínica, 
e prestar unha asistencia sanitaria sen chanzos. Adquirir coñecementos básicos de radioloxía 
simple, que axuden o persoal médico de Atención Primaria na atención dos seus pacientes. 

Código Modalidade Datas 

2311263 TELEFORMACIÓN Do 10 de abril ao 8 de maio 

2311423 TELEFORMACIÓN Do 26 de setembro ao 24 de outubro 
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ATENCIÓN Á PERSOA ADOLESCENTE 
Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: médicas/os, pediatras, enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e 
comunitaria, enfermeiras/os especialistas en saúde mental, enfermeiras/os de atención 
primaria, psicólogas/os clínicas/os, psiquiatras, enfermeiras/os especialistas en pediatría e 
enfermeiras/os da unidade de pediatría de atención hospitalaria e traballadoras/es sociais. 

Obxectivos: saber realizar unha entrevista efectiva con adolescentes, mellorar a 
comunicación, abordar temas preventivos de primeira orde nestas idades. Coñecer a 
diferenciación entre o evolutivo e o patolóxico nos trastornos de comportamento, 
achegamento ao consumo de tóxicos, sexualidade. Coñecer as peculiaridades do manexo da 
entrevista con adolescentes e os pais/nais. Aprender a realizar a abordaxe terapéutica tanto 
farmacolóxica como psicoterapéutica. Saber cando remitir a un servizo especializado. 
Orientación na aprendizaxe escolar e elección de estudos. 

Código Modalidade Datas 

2311259 TELEFORMACIÓN do 10 de abril ao 2 de maio 

2311264 TELEFORMACIÓN Do 29 de maio ao 20 de xuño 

2311424 TELEFORMACIÓN Do 23 de outubro ao 21 de novembro 

 

ENDOMETRIOSE 
Nº de horas: 15 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: médicas/os, matróns/as, enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar 
e comunitaria e enfermeiras/os de atención primaria, xinecólogas/os e enfermeiras/os de 
xinecoloxía e obstetricia. 

Obxectivos: actualizar e ampliar os coñecementos en canto ao diagnóstico, tratamento e 
seguimento da endometriose. Coñecer a epidemioloxía, fisiopatoloxía e manifestacións 
clínicas da endometriose. Como diagnosticar e clasificar os distintos tipos de endometriose. 
Actualizar os coñecementos sobre o tratamento médico e cirúrxico. Entender a fisiopatoloxía 
da dor asociada á endometriose. Como controlar e tratar a doente en idade fértil. Coñecer as 
principais liñas de investigación na patoloxía. Definir o papel da atención primaria no 
diagnóstico precoz, seguimento e criterios de derivación da doente con endometriose. 

Código Modalidade Datas 

2311266 TELEFORMACIÓN Do 30 de maio ao 20 de xuño 

2311430 TELEFORMACIÓN Do 7 ao 28 de novembro 
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TRATAMENTO SINTOMÁTICO DO CANCRO 
Nº de horas: 15 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicas/os de atención primaria, 2º) médicas/os de 
atención hospitalaria (agás especialistas en oncoloxía). 

Obxectivos: adquirir coñecementos e ter posibilidade de expoñer dificultades para a práctica 
asistencial nos seguintes puntos. Diferenciar o que é un tratamento paliativo dun tratamento 
sintomático. Diferenciar unha situación de tratamento paliativo dunha situación de 
enfermidade terminal. Coñecementos sobre os principais síntomas derivados do cancro e o 
seu tratamento axeitado. Coñecementos sobre os principais síntomas derivados da 
toxicidade dos fármacos antineoplásicos e o seu tratamento adecuado dende o punto de 
vista ambulatorio e cando remitir un paciente urxente ao hospital e/ou ao seu especialista. 
Identificar as urxencias oncolóxicas máis frecuentes. Cal é a situación actual dos proxectos 
e desenvolvemento das unidades de coidados paliativos e un exemplo da discusión 
profesional sobre a súa utilidade no noso medio. 

Código Modalidade Datas 

2311212 TELEFORMACIÓN Do 12 de abril ao 3 de maio 

 

ASPECTOS XERAIS E EPIDEMIOLÓXICOS DA PATOLOXÍA 
NEOPLÁSICA 
Nº de horas: 15 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicas/os de atención primaria, 2º) médicas/os de 
atención hospitalaria (agás especialistas en oncoloxía). 

Obxectivos:  proporcionarlles coñecementos básicos de oncoloxía a especialistas non 
oncólogos que na súa práctica asistencial se relacionan con enfermos oncolóxicos ou 
persoas con risco de padecer cancro. Coñecer aspectos relevantes da epidemioloxía do 
cancro, as bases da prevención primaria e secundaria do cancro. Coñecer os mitos e lendas 
sobre prevención primaria, exames de saúde relacionados co cancro e o rastrexo poboacional 
do cancro. 

Código Modalidade Datas 

2311355 TELEFORMACIÓN Do 24 de maio ao 14 de xuño 
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ASPECTOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÉUTICOS DE INTERESE EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DAS NEOPLASIAS MÁIS FRECUENTES 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicas/os de atención primaria, 2º) médicas/os de 
atención hospitalaria (agás especialistas en oncoloxía). 

Obxectivos: recoñecer cales son os tumores que con maior frecuencia se diagnostican no 
noso medio e as liñas xerais do seu tratamento. Comprender en que consiste e como se 
establece a intención coa que se trata o cancro, curativa fronte a simplemente paliativa e 
diferenciar paliativo de sintomático. As liñas xerais das diferentes modalidades terapéuticas: 
cirurxía, radioterapia, farmacoloxía... e as súas aplicacións en determinados contextos. As 
razóns polas que dous casos aparentemente similares rematan con enfoques terapéuticos 
diferentes. Coñecer as implicacións en canto á curabilidade e prognóstico que implican 
terminoloxías oncolóxicas habituais tales como «intención curativa», «tratamento radical», 
«neoadxuvancia», «adxuvancia», «actitude expectante», «intención paliativa» e outros. As liñas 
xerais do actual arsenal terapéutico antineoplásico. As liñas xerais de diagnóstico, 
prognóstico e tratamento das neoplasias máis frecuentes no noso medio. 

Código Modalidade Datas 

2311407 TELEFORMACIÓN Do 8 ao 29 de novembro  

 

MANEXO DA DOR CRÓNICA 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: médicas/os de atención primaria, traumatólogas/os, reumatólogas/os, 
rehabilitadoras/es e neurocirurxiás/áns. 

Obxectivos: Identificación dos tipos de dor. Diagnóstico e manexo das síndromes dolorosas 
máis frecuentes. Coñecer e identificar criterios de derivación. Indicacións técnicas de cuarto 
chanzo. Recoñecemento ecográfico e técnicas intervencionistas. 

Código Modalidade Datas 

2311395 TELEFORMACIÓN Do 17 de abril ao 8 de maio 
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN NO ADULTO CRÍTICO 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiras/os de PAC e de urxencias 
extrahospitalarias do 061, servizos de urxencias e de unidades de críticos (UCI e REA), 2º) 
resto de enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria e enfermeiras/os 
de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: definir e coñecer o proceso e os riscos da administración de medicación en 
doentes críticos, de xeito que se maximice a seguridade na súa administración. Definir as 
actuacións seguras dos profesionais implicados na administración de medicación nos 
pacientes críticos. Adestrar o persoal de enfermaría implicado no manexo seguro de 
medicación en pacientes críticos segundo os protocolos establecidos. Identificar as 
reaccións adversas que impliquen risco na saúde do paciente. Definir as distintas medidas 
de actuación ante unha reacción adversa pola administración de medicación.  

Código Modalidade Datas 

2311254 TELEFORMACIÓN Do 30 de marzo ao 20 de abril 

2311360 TELEFORMACIÓN Do 4 ao 25 de maio 

2311382 TELEFORMACIÓN Do 28 de setembro ao 19 de outubro 

2311432 TELEFORMACIÓN Do 2 ao 23 de novembro 

 

ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA ENFERMARÍA 
Nº de horas: 26 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: enfermeiras/os especialistas en saúde mental, enfermeiras/os especialistas 
en enfermaría familiar e comunitaria e enfermeiras/os de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: coñecer as bases teóricas e prácticas imprescindibles para poder interpretar, na 
práctica diaria, tanto os rexistros normais como os rexistros das diferentes alteracións 
electrocardiográficas máis importantes. 

Código Modalidade Datas 

2311433 TELEFORMACIÓN Do 29 de marzo ao 4 de maio 

2311363 TELEFORMACIÓN Do 10 de maio ao 15 de xuño 

2311422 TELEFORMACIÓN Do 27 de setembro ao 2 de novembro 

2311258 TELEFORMACIÓN Do 7 de novembro ao 13 de decembro 
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BÁSICO DE ONCOLOXÍA PARA ENFERMARÍA 
Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e 
comunitaria e enfermeiras/os de atención primaria 2º) enfermeiras/os de atención 
hospitalaria. 

Obxectivos:  mellorar o coñecemento da patoloxía oncolóxica e as súas complicacións 
específicas no persoal de enfermaría. Adquirir coñecementos básicos de patoloxía 
oncolóxica (aspectos epidemiolóxicos e da historia natural da enfermidade). Saber 
diferenciar o estadio evolutivo dun paciente oncolóxico coa finalidade de establecer o 
obxectivo principal e a proporcionalidade das actuacións sanitarias que precisa. 
Coñecementos básicos de técnicas especiais en canto a sondaxes, catéteres, ulceracións 
neoplásicas etc. Adquirir coñecementos esenciais para a asistencia domiciliaria de pacientes 
en situación terminal. 

Código Modalidade Datas 

2311413 TELEFORMACIÓN Do 26 de outubro ao 17 de novembro 

 

COIDADOS POST MORTEM 
Nº de horas: 25 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios:  por orde preferente: 1º) enfermeiras/os, técnicas/os en coidados auxiliares de 
enfermaría e celadoras/es de atención hospitalaria. 2º) médicas/os de atención hospitalaria. 
Obxectivos:  describir os procedementos de coidados post mortem hospitalarios que inclúen 
a correcta conservación da integridade física do cadáver, tendo en conta o seu destino 
posterior, xa sexa os coidados convencionais, para autopsia clínica ou autopsia xudicial. 
Realizar os coidados post mortem evitando alterar as condicións peri mortem, no caso de 
realizar posteriormente unha autopsia xudicial. Adestrar en técnicas de obtención e 
conservación de indicios, cadea de custodia e atención psicosocial dos achegados, no caso 
dun cadáver xudicial. Realizar os coidados post mortem encamiñados a favorecer o 
tratamento do cadáver para unha posterior autopsia clínica.  

Código Modalidade Datas 

2311249 TELEFORMACIÓN Do 28 de marzo ao 2 de maio 

2311269 TELEFORMACIÓN Do 3 de maio ao 7 de xuño 

2311365 TELEFORMACIÓN Do 12 de xuño ao 17 de xullo 

2311370 TELEFORMACIÓN Do 20 de setembro ao 25 de outubro 

2311425 TELEFORMACIÓN Do 30 de outubro ao 4 de decembro 
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ACTUALIZACIÓN NO MANEXO DE CATÉTERES CENTRAIS E 
RESERVORIOS SUBCUTÁNEOS 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios:  por orde preferente: 1º) enfermeiras/os e enfermeiras/os especialistas en 
pediatría de oncoloxía, pediatría, hematoloxía, UCI, urxencias e reanimación,. 2º) 
enfermeiras/os de plantas de hospitalización. 3º) enfermeiras/os especialistas en enfermaría 
familiar e comunitaria e enfermeiras/os de atención primaria. 
Obxectivos: mellorar as habilidades no manexo de vías centrais e reservorios. Dar a coñecer 
as posibles complicacións e como evitalas. Dar a a coñecer  os distintos tipos de vías centrais. 
Reforzar os procedementos de actuación en coidados de vías centrais. Sinalar as posibles 
complicacións das vías centrais e como evitalas. Dar a coñecer os catéteres centrais de 
acceso periférico. Reforzar coñecementos sobre o manexo de reservorio subcutáneo. Dar a 
coñecer os procedementos de coidado do reservorio. Sinalar as posibles complicacións do 
reservorio subcutáneo. Practicar no manexo do catéter venoso central de inserción periférica 
PICC e reservorio subcutáneo. 

Código Modalidade Datas 

2311394 TELEFORMACIÓN Do 13 de abril ao 11 de maio 

2311437 TELEFORMACIÓN Do 18 de maio ao 15 de xuño 

2311409 TELEFORMACIÓN Do 25 de setembro ao 23 de outubro 

2311412 TELEFORMACIÓN Do 31 de outubro ao 28 de novembro 
 

PROCEDEMENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS NUN BANCO DE SANGUE 
DE CORDÓN UMBILICAL 
Nº de horas: 15 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) matróns/as de atención primaria e hospitalaria. 2º) 
médicas/os de hemodoazón que traballen na ADOS. 3º) enfermeiras/os de hemodoazón que 
traballen na ADOS. 4º) pediatras e médicas/os especialistas en obstetricia e xinecoloxía. 

Obxectivos: actualizar coñecementos sobre o transplante de proxenitores hematopoéticos, 
analizando en particular o sangue de cordón umbilical como fonte destes proxenitores, dende 
o proceso da selección da doadora, da extracción, do procesamento e da criopreservación ao 
almacenamento e subministración a través dos rexistros internacionais de doadores de 
medula ósea, e o papel que xogan os bancos de sangue de cordón neste contexto. 

Código Modalidade Datas 

2311393 TELEFORMACIÓN Do 19 de abril ao 11 de maio 
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COÑECEMENTOS BÁSICOS EN DIABETES E MANEXO DO 
TRATAMENTO FARMACOLÓXICO PARA ENFERMARÍA 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria, 
enfermeiras/os especialistas en pediatría e enfermeiras/os de atención primaria e 
hospitalaria. 

Obxectivos: actualizar os coñecementos nos conceptos básicos desta patoloxía e no manexo 
do tratamento farmacolóxico. Mellorar o control glicémico do paciente diabético fomentando 
a autoxestión. Mellorar a calidade de vida das persoas con diabetes fomentando a adherencia 
aos coidados hixiénico-dietéticos e a medicación prescrita. 

Código Modalidade Datas 

2311392 TELEFORMACIÓN Do 12 ao 19 de abril 

2311419 TELEFORMACIÓN Do 6 ao 13 de novembro 
 

 

COÑECEMENTOS BÁSICOS EN DIABETES E MANEXO DO 
TRATAMENTO NON FARMACOLÓXICO PARA ENFERMARÍA 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria, 
enfermeiras/os especialistas en pediatría e enfermeiras/os de atención primaria e 
hospitalaria. 

Obxectivos: actualizar os coñecementos nos conceptos básicos desta patoloxía e no manexo 
do tratamento non farmacolóxico. Mellorar o control glicémico do paciente diabético 
fomentando a autoxestión. Mellorar a calidade de vida das persoas con diabetes fomentando 
a adherencia aos coidados hixiénico-dietéticos. 

Código Modalidade Datas 

2311396 TELEFORMACIÓN Do 26 de abril ao 3 de maio 

2311420 TELEFORMACIÓN Do 20 ao 27 de novembro 
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PRINCIPAIS COMPLICACIÓNS AGUDAS E CRÓNICAS NO PACIENTE 
DIABÉTICO 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria e 
enfermeiras/os de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: actualizar os coñecementos relacionados coa prevención, tratamento das 
complicacións agudas e crónicas da diabetes. Mellorar calidade de vida das persoas con 
diabetes evitando ou diminuíndo os eventos adversos derivados dos diferentes 
procedementos do tratamento antidiabético e aumentando o grao de coñecemento dos 
pacientes en materia de complicacións asociadas a diabetes.     

Código Modalidade Datas 

2311402 TELEFORMACIÓN Do 11 ao 18 de maio 

2311414 TELEFORMACIÓN Do 18 ao 25 de outubro 
 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: XENERALIDADES E 
CONCEPTOS BÁSICOS 
Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiras/os, enfermeiras/os especialistas en 
enfermaría familiar e comunitaria, enfermeiras/os especialistas en saúde mental e 
enfermeiras/os especialistas en pediatría. 2º) técnicas/os en coidados auxiliares de 
enfermaría. 

Obxectivos: xeneralidades en relación coa administración de medicamentos. Coñecer as 
distintas vías de administración de medicamentos. Factores que inflúen na compatibilidade 
de medicamentos. Coñecer as recomendacións específicas de preparación de 
medicamentos en unidades de enfermaría. Implicacións do manexo de medicamentos de 
alto risco e medicamentos perigosos. Conceptos básicos da administración de 
medicamentos en poboacións especiais. 

Código Modalidade Datas 

2311208 TELEFORMACIÓN Do 30 de marzo ao 20 de abril 

2311397 TELEFORMACIÓN Do 27 de abril ao 18 de maio 

2311415 TELEFORMACIÓN Do 4 ao 25 de outubro 

2311421 TELEFORMACIÓN Do 8 ao 29 de novembro 
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ACTUACIÓNS SAUDABLES NO SOLO PELVIANO 
Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicos/as e enfermeiros/as de atención primaria, 
enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria, matronas, fisioterapeutas. 
2º)  enfermeiros/as e técnicas/os en coidados auxiliares de enfermaría de hospitalización de 
puerperio, xinecoloxía, uroloxía e cirurxía. 
Obxectivos:  realizar a abordaxe inicial das doenzas relacionadas co solo pelviano. Coñecer o 
manexo máis axeitado da patoloxía do solo pelviano. Dispoñer de información actualizada 
relacionada coas afeccións do solo pelviano. Coñecer a evidencia dispoñible en relación coa 
patoloxía de interese. Promover actuacións saudables e de xeito preventivo que faciliten o 
manexo da patoloxía do solo pelviano. Facilitar contidos que poidan ser utilizados para a 
instrución de doentes reais ou potenciais. 

Código Modalidade Datas 

2311391 TELEFORMACIÓN Do 20 de abril ao 12 de maio 

2311399 TELEFORMACIÓN Do 25 de maio ao 16 de xuño 

2311418 TELEFORMACIÓN Do 9 de novembro ao 1 de decembro 

 

 

EXERCICIO TERAPÉUTICO EN AFECCIÓNS MUSCULOESQUELÉTICAS 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicos/as e enfermeiros/as de atención primaria, 
enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria e fisioterapeutas, 2º) 
terapeutas ocupacionais. 
Obxectivos: manexar as doenzas osteoarticulares máis prevalentes seguindo un programa 
de exercicio terapéutico para realización domiciliaria. Coñecer actuacións preventivas para 
doenzas osteoarticulares. Dispoñer de información actualizada relacionada coa abordaxe 
das doenzas musculoesqueléticas. Coñecer a evidencia científica dispoñible. Facilitar 
contidos que poidan ser utilizados para a instrución de doentes. Promover accións saudables 
que de forma preventiva faciliten o manexo da patoloxía osteoarticular. 

Código Modalidade Datas 

2311381 TELEFORMACIÓN Do 29 de marzo ao 26 de abril 

2311403 TELEFORMACIÓN Do 3 ao 31 de maio 

2311410 TELEFORMACIÓN Do 26 de setembro ao 24 de outubro 

2311416 TELEFORMACIÓN Do 31 de outubro ao 28 de novembro 
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ABORDAXE DO CONSUMO DE TABACO NO EMBARAZO E NA 
LACTACIÓN 
Nº de horas: 15 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) xinecólogos/as. 2º) matróns/nas. 3ª) médicos/as de 
atención primaria e pediatras. 4º) enfermeiros/as, enfermeiras/os especialistas en 
enfermaría familiar e comunitaria, enfermeiras/os especialistas en pediatría e psicólogas/os. 
Obxectivos: actualizar coñecementos sobre os efectos do consumo de tabaco durante o 
embarazo e a lactación. Mellorar as habilidades dos profesionais para  motivar as pacientes, 
parellas e familia para que deixen de fumar. Dotar os profesionais de ferramentas (algoritmos 
de intervención, apps, etc) para facer unha intervención perinatal de calidade. 

Código Modalidade Datas 

2311390 TELEFORMACIÓN Do 10 de abril ao 2 de maio  

2311405 TELEFORMACIÓN Do 5 ao 26 de xuño 
 
 

ABORDAXE DO CONSUMO DE ALCOHOL NO EMBARAZO E NA 
LACTACIÓN 
Nº de horas: 15 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) xinecólogos/as. 2º) matróns/nas. 3ª) médicos/as de 
atención primaria e pediatras. 4º) enfermeiros/as, enfermeiras/os especialistas en 
enfermaría familiar e comunitaria, enfermeiras/os especialistas en pediatría e psicólogas/os. 

Obxectivos: actualizar coñecementos sobre os efectos do alcohol durante o embarazo. 
Mellorar as habilidades dos profesionais para  motivar as pacientes, parellas e familia para 
que non beban durante o embarazo. Dotar os profesionais de ferramentas (algoritmos de 
intervención, cuestionarios de screening, etc) para facer unha intervención perinatal de 
calidade. 

Código Modalidade Datas 

2311398 TELEFORMACIÓN Do 9 ao 30 de maio  

2311411 TELEFORMACIÓN Do 2 ao 23 de outubro 
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ABORDAXE DA OBESIDADE INFANTIL DENDE ATENCIÓN PRIMARIA 
Nº de horas: 10 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente 1) pediatras, enfermeiras/os especialistas en pediatría e 
enfermeiros/as de pediatría de atención primaria, 2º) médicas/os, enfermeiras/os 
especialistas en enfermaría familiar e comunitaria,   psicólogas/os clínicas/os e 
traballadoras/es sociais. 

Obxectivos: desenvolver as competencias e as habilidades necesarias para a abordaxe da 
obesidade infantil dende os servizos de atención primaria. Coñecer as ferramentas 
necesarias para avaliar a calidade nutricional dos alimentos e da dieta, a composición 
corporal e a elaboración das pautas nutricionais. Coñecer os diferentes plans e proxectos 
comunitarios existentes baseados na intervención integral dende os ámbitos: familia, a 
escola, o centro de saúde e a comunidade. 

Código Modalidade Datas 

2311367 TELEFORMACIÓN Do 16 ao 30 de maio 

2311366 TELEFORMACIÓN Do 17 ao 31 de outubro 

 

ATENCIÓN AO ESTADO NUTRICIONAL NA IDADE AVANZADA 
Nº de horas: 10 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: médicos/as, enfermeiros/as, enfermeiras/os especialistas en enfermaría 
familiar e comunitaria, farmacéuticos/as e traballadores/as sociais de atención primaria. 

Obxectivos: saber realizar a avaliación integral dos determinantes do estado nutricional na 
idade avanzada. Coñecer os requirimentos nutricionais do ancián, a valoración do estado 
nutricional, as consecuencias na saúde da malnutrición, as repercusións da polimedicación. 
Manexar os aspectos sociosanitarios e os recursos dispoñibles na nosa comunidade. Revisar 
e valorar criticamente intervencións efectivas neste campo. 

Código Modalidade Datas 

2311373 TELEFORMACIÓN Do 23 de maio ao 6 de xuño 

2311386 TELEFORMACIÓN Do 14 ao 28 de novembro 
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PRÁCTICAS SEGURAS NO MANEXO DE ANALXÉSICOS OPIOIDES 
Nº de horas: 15 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Por orde preferente:  1º) médicas/os e farmacéuticos/as de atención 
primaria.  2º) médicas/os e farmacéuticos/as de atención hospitalaria. 

Obxectivos: adquirir coñecementos para optimizar o manexo dos analxésicos opioides. 
Coñecer as ferramentas para previr riscos derivados do seu uso en pacientes con dor crónica. 

Código Modalidade Datas 

2311267 TELEFORMACIÓN Do 11 de abril ao 2 de maio 

2311375 TELEFORMACIÓN Do 16 de maio ao 6 de xuño 

2311369 TELEFORMACIÓN Do 5 ao 26 de outubro 
 

 

SEGURIDADE E NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES. APRENDER DO 
ERRO. 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 50 

Modalidade: teleformación 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicas/os e enfermeiras/os de atención hospitalaria, 
2º) médicas/os e enfermeiras/os de atención primaria. 

Obxectivos: instaurar a cultura de aprendizaxe a partir dos incidentes. Difundir a importancia 
de notificar accidentes para aprender do erro e evitar a súa nova aparición. Instaurar medidas 
de prevención primaria para que non volvan a ocorrer as mesmas equivocacións ou omisións. 
Trasladar protocolos de prevención de erros en cada procedemento invasivo que se realice. 
Divulgar a cultura de seguridade en cada procedemento que entrañe un risco para o paciente. 

Código Modalidade Datas 

2311371 TELEFORMACIÓN Do 10 ao 31 de outubro 

2311388 TELEFORMACIÓN Do 7 ao 28 de novembro 
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CONSELLO BREVE DE ACTIVIDADE FÍSICA E PRESCRICIÓN DE 
EXERCICIO FÍSICO DENDE O ÁMBITO SANITARIO 
Nº de horas: 30 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicos/as, enfermeiros/as, enfermeiras/os 
especialistas en enfermaría familiar e comunitaria e fisioterapeutas. 2º) terapeutas 
ocupacionais. 

Obxectivos: adquirir os coñecementos básicos sobre a actividade física para utilizala como 
recurso preventivo, terapéutico e de benestar xeral. Saber realizar un consello breve sobre 
actividade física e unha prescrición básica de exercicio físico desde atención primaria. 

Código Modalidade Datas 

2311637 TELEFORMACIÓN do 29 de marzo ao 10 de maio de 2023 

2311638 TELEFORMACIÓN do 18 de maio ao 29 de xuño de 2023 

2311639 TELEFORMACIÓN do 18 de setembro ao 30 de outubro de 2023 

2311640 TELEFORMACIÓN do 31 de outubro ao 12 de decembro de 2023 

 

 

DESEÑO E XESTIÓN DE AXENDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Nº de horas: 10 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: todos os profesionais de atención primaria e do servizo de admisión de 
atención hospitalaria. 

Obxectivos: Formar os profesionais de atención primaria sobre o deseño das axendas, cunha 
perspectiva de proceso asistencial integrado. A adquisición de habilidades, xunto co exercicio 
práctico das súas responsabilidades, permitirá mellorar a calidade da prestación dos servizos 
en atención primaria. Analizar as diferentes experiencias de modelos de axendas de Atención 
Primaria, en particular, o modelo avanzado da Health Quality Ontario de Canadá e o modelo 
de axendas de calidade. Contextualizar o deseño das axendas aos diferentes contornos de 
atención e recursos tecnolóxicos dispoñibles. Adquirir coñecementos e habilidades para 
unha correcta xestión das axendas de traballo. Adquirir coñecementos e habilidades sobre a 
captura normalizada da actividade. Adquirir coñecementos sobre os diferentes indicadores 
de avaliación da accesibilidade e adecuación. 

Código Modalidade Datas 

2311358 TELEFORMACIÓN Do 10 ao 24 de maio 

2311357 TELEFORMACIÓN Do 10 ao 24 de outubro 



  

23 

CONSENTIMENTO INFORMADO. ACTUALIZACIÓNS LEGAIS 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: médicas/os de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: incrementar nos profesionais médicos o coñecemento das obrigas legais, 
asociadas ao proceso asistencial, para afrontar o aumento e cambio nas demandas da 
sociedade. Adquirir competencias médico-legais para se dotar de ferramentas de 
afrontamento da incerteza e medo ante unha posible demanda. Adquirir habilidades para 
tratar as situacións de maior risco de demanda aprendendo o manexo e a actuación nesas 
situacións. Diminución da práctica da medicina defensiva a través dun mellor coñecemento 
da medicina legal. 

Código Modalidade Datas 

2311262 TELEFORMACIÓN Do 30 de maio ao 20 de xuño 

 
 
ASPECTOS PRÁCTICOS DO CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicas/os e pediatras de atención primaria. 2º)  
médicas/os de atención hospitalaria e do 061. 

Obxectivos: Mellorar a calidade dos datos dos certificados de defunción, concienciar os 
profesionais do deber legal e ético de certificar a morte natural, aclarar aspectos relativos aos 
profesionais que lles corresponden realizar a certificación, dar a coñecer a futura modalidade 
de certificación electrónica. 

Código Modalidade Datas 

2311228 TELEFORMACIÓN Do 24 de abril ao 8 de maio 

2311376 TELEFORMACIÓN Do 1 ao 15 de xuño 

2311378 TELEFORMACIÓN Do 2 ao 16 de novembro 

 
  



  

24 

ENFERMIDADES DE DECLARACIÓN OBRIGATORIA (EDO) 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicas/os de atención primaria, 2º) microbiólogos e 
médicas/os preventivistas. 

Obxectivos: Coñecer as EDO e entender a importancia da súa declaración. Coñecer a 
actividade que se desenvolve coa información recibida tras a declaración da EDO. Aprender 
coa experiencia temas relacionados coas EDO. Coñecer a importancia dos gromos. Analizar 
como e onde obter información sobre as EDO. 

Código Modalidade Datas 

2311361 TELEFORMACIÓN Do 22 de maio ao 7 de xuño 
 
 

 

A HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA NOS SOPORTES MÓBILES 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: médicas/os, enfermeiras/os,  enfermeiras/os especialistas en enfermaría 
familiar e comunitaria,  enfermeiras/os especialistas en pediatría, enfermeiras/os 
especialistas en saúde mental e matróns/as. 

Obxectivos: Coñecer a nova historia clínica electrónica nos soportes móbiles (HCEMOV). 
Difundir o coñecemento e utilidade do aplicativo HCEMOV entre o persoal sanitario para 
mellorar a calidade da asistencia sanitaria prestada ás/aos pacientes do Servizo Galego de 
Saúde. Facer que HCEMOV sexa coñecido como facilitador na toma de decisións no proceso 
de atención de pacientes fóra dos centros de saúde. Proporcionarlles ás/aos profesionais 
sanitarios unha ferramenta para rexistrar e compartir a información dispoñible na historia 
clínica dende a casa do paciente. Fomentar e implantar boas prácticas que favorezan a 
transmisión de información sanitaria de forma adecuada. 

Código Modalidade Datas 

2311406 TELEFORMACIÓN Do 6 ao 13 de xuño 
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CHAVES PARA UN CORRECTO REXISTRO DA INFORMACIÓN E O 
SEU USO RESPONSABLE EN IANUS 
 

Nº de horas: 6 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: médicas/os, enfermeiras/os, enfermeiras/os especialistas en enfermaría 
familiar e comunitaria, enfermeiras/os especialistas en saúde mental e enfermeiras/os 
especialistas en pediatría, matronas/óns, farmacéuticas/os, traballadoras/es sociais e 
psicólogas/os. 

Obxectivos: Coñecer a importancia e como se deben realizar os rexistros na historia clínica 
electrónica. Manter a confidencialidade dos datos rexistrados na historia clínica electrónica. 

Código Modalidade Datas 

2311927 TELEFORMACIÓN Do 21 ao 30 de xuño 

2311928 TELEFORMACIÓN Do 21 ao 30 de novembro 

 

LEXISLACIÓN E PROCEDEMENTO NA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA 
DO EMBARAZO 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) xinecólogas/os e pediatras, 2º) matronas e 
traballadoras/es sociais, 3º) médicas/os e enfermeiras/os de atención primaria e 
enfermeiras/os especialistas de familia e comunitaria. 

Obxectivos: analizar o marco legal e ético no que se encadra o dereito á interrupción 
voluntaria do embarazo no ámbito sanitario público. Fomentar e implantar boas prácticas 
que favorezan a garantía dos dereitos relativos á saúde sexual e reprodutiva dun xeito integral. 
Achegar os profesionais ás actuacións de resposta ás solicitudes presentadas polas mulleres 
xestantes que se encontren dentro da Lei orgánica 2/2010. Informar os profesionais dos 
procedementos de resposta elaborados e implantados no Servizo Galego de Saúde para cada 
caso recollido pola lexislación vixente. 

Código Modalidade Datas 

2311255 TELEFORMACIÓN Do 25 de abril ao 9 de maio 

2311359 TELEFORMACIÓN Do 3 ao 17 de outubro  
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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA RESPECTO DA DIVERSIDADE SEXUAL 
(LGTBI) 
Nº de horas: 10    

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: profesionais sanitarias/os de atención primaria e traballadoras/es sociais. 

Obxectivos: Proporcionar un marco teórico e conceptual respecto da diversidade sexual.  
Fomentar o respecto cara á diversidade sexual en contornos asistenciais. Ofrecer 
ferramentas para unha atención inclusiva da diversidade sexual. Coñecer os protocolos e os 
recursos. Establecer sinerxías cos centros Quérote+. 

Código Modalidade Datas 

2311241 TELEFORMACIÓN Do 13 ao 27 de abril 

2311352 TELEFORMACIÓN Do 11 ao 25 de outubro 

 

COMUNICACIÓN CON PACIENTES, EQUIPOS E FAMILIARES 
Nº de horas: 10   
Nº de prazas: 50 

Destinatarios: todo o persoal sanitario e traballadores/as sociais. 
Obxectivos:  Neste curso compártense ferramentas de comunicación útiles para o día a día 
do profesional sanitario. Traballo coas nosas habilidades sociais, dun xeito ameno e práctico, 
con vídeos curtos e exercicios sinxelos, mediante a exposición de diversas situacións cotiás 
de comunicación con pacientes, familiares ou equipos de traballo, así como diversas 
propostas para xestionalas dun modo que produza benestar. Tratar temáticas como xestión 
do conflito, saber dicir «non», empatía, asertividade ou busca da motivación, entre outras; 
traballar a nosa comunicación interna con múltiples propostas sinxelas e divertidas para 
conseguir mellores resultados profesionais e persoais.  

Código Modalidade Datas 

2311356 TELEFORMACIÓN Do 15 ao 29 de maio 

2311380 TELEFORMACIÓN Do 12 ao 26 de xuño 

2311350 TELEFORMACIÓN Do 18 de setembro ao 2 de outubro 

2311353 TELEFORMACIÓN Do 9 ao 23 de outubro 

2311354 TELEFORMACIÓN Do 30 de outubro ao 13 de novembro 

2311383 TELEFORMACIÓN Do 20 de novembro ao 4 de decembro 
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COMO MELLORAR A COMUNICACIÓN NA CONSULTA COAS 
PERSOAS CON DISCAPACIDADE 
Nº de horas: 12   
Nº de prazas: 30 

Destinatarios: médicas/os, farmacéuticas/os, psicólogas/os, logopedas, enfermeiras/os, 
enfermeiras/os especialistas, fisioterapeutas, traballadoras/es sociais e terapeutas 
ocupacionais. 
Obxectivos:  describir as distintas formas de comunicación coas persoas que presentan 
discapacidade. Analizar o papel da linguaxe verbal e non verbal dentro da comunicación 
interpersoal. Descubrir o valor relativo da linguaxe verbal e non verbal no comportamento 
humano, identificando as barreiras na comunicación. Mellorar os recursos persoais da 
comunicación. Identificar os elementos que deben ser adaptados para reforzar os vínculos 
comunicativos. 

Código Modalidade Datas 

2311257 TELEFORMACIÓN Do 2 ao 23 de maio 

2311301 TELEFORMACIÓN Do 4 ao 25 de outubro 
 

INTELIXENCIA EMOCIONAL E SOCIAL: RELACIÓNS DE ALTA 
CALIDADE NO EIDO SANITARIO 
Nº de horas: 10   

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Todo o persoal sanitario e traballadores/as sociais. 

Obxectivos:  Esta formación está destinada a desenvolver a calidade das relacións no eido 
profesional e, en certo modo, o benestar no traballo. Dun xeito ameno e participativo 
abórdanse técnicas para crear e manter unha interacción positiva con pacientes e cos 
equipos de traballo. Trátanse aspectos coma os trazos da personalidade, a intelixencia 
emocional e algúns trucos da linguaxe para unha comunicación efectiva e afectiva coas 
demais persoas.  

Código Modalidade Datas 

2311270 TELEFORMACIÓN Do 15 ao 29 de maio 

2311279 TELEFORMACIÓN Do 12 ao 26 de xuño 

2311288 TELEFORMACIÓN Do 18 de setembro ao 2 de outubro 

2311306 TELEFORMACIÓN Do 9 ao 23 de outubro 

2311308 TELEFORMACIÓN Do 30 de outubro ao 13 de novembro 

2311315 TELEFORMACIÓN Do 20 de novembro ao 4 de decembro 
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MANEXO DO PACIENTE COVID-19 CRÍTICO 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiras/os das unidades de UCI, reanimación e 
urxencias. 2º) resto de enfermeiras/as. 
Obxectivos: coñecer a infección por SARS-CoV-2 e o seu manexo nas unidades de coidados 
intensivos. Recoñecer o soporte xeral e de órganos e sistemas como patoloxía 
multisistémica e as complicacións que poden acontecer na súa evolución. Coñecer o 
equipamento e técnicas dedicadas ao soporte de órganos e sistemas. 

Código Modalidade Datas 

2311243 TELEFORMACIÓN Do 11 de abril ao 9 de maio 

2311286 TELEFORMACIÓN Do 12 de xuño ao 10 de xullo 

2311313 TELEFORMACIÓN Do 24 de outubro ao 21 de novembro 
 

 

COIDADOS NAS UNIDADES DE CARDIOLOXÍA E CIRURXÍA 
CARDÍACA 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 70 

Destinatarios:  enfermeiras e técnicas/os en coidados auxiliares de enfermaría das unidades 
de hospitalización de cardioloxía ou cirurxía cardíaca. 

Obxectivos: Obxectivo xeral: Capacitar en coñecementos básicos de coidados de enfermaría 
no paciente cardiolóxico. Obxectivos específicos: Coidados de enfermaría na unidade de 
cardioloxía e cirurxía cardíaca. Intervencións e probas. Xeneralidades sobre farmacoloxía 
cardiolóxica. Monitoraxe electrocardiográfica e vixilancia do proceso agudo. Coidados do 
paciente con insuficiencia cardíaca. Comunicación co paciente/familia/achegados. 
Prevención e promoción cardiovascular, adherencia á dieta cardiosaudable. Alfabetización en 
saúde cardiovascular e adherencia. Recursos de apoio e ensino entre iguais.  

Código Modalidade Datas 

2311248 TELEFORMACIÓN Do 31 de maio ao 28 de xuño 

2311298 TELEFORMACIÓN Do 31 de outubro ao 28 de novembro 
 

  



  

29 

ELABORACIÓN DUNHA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 30 

Destinatarios: técnicas/os de formación profesional de grao superior e medio. 

Obxectivos: fomentar a participación das/os profesionais nos congresos e reunións 
científicas a través do envío de comunicacións e experiencias. Desenvolver un proxecto de 
investigación científica na contorna de traballo. Aplicar a estrutura dun traballo científico ao 
proxecto realizado para elaborar unha comunicación correcta e comprensible, de acordo 
coas normas internacionais máis frecuentemente utilizadas. Obter coñecementos básicos 
de estatística e das ferramentas máis comúns para poder desenvolver o traballo científico. 
Elaborar unha comunicación con formato póster (PowerPoint) para presentación en 
congresos ou reunións científicas. 

Código Modalidade Datas 

2311232 TELEFORMACIÓN Do 17 de abril ao 15 de maio 

2311310 TELEFORMACIÓN Do 25 de outubro ao 22 de novembro 

 

MANEXO DO PACIENTE COVID-19 CRÍTICO PARA TCAE 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) técnicas/os en coidados auxiliares de enfermaría das 
unidades de UCI, reanimación e urxencias. 2º) resto de técnicas/os en coidados auxiliares de 
enfermaría. 

Obxectivos: coñecer a infección por SARS-CoV-2 e o seu manexo nas unidades de coidados 
intensivos. Recoñecer o soporte xeral e de órganos e sistemas como patoloxía 
multisistémica e as complicacións que poden acontecer na súa evolución. Coñecer o 
equipamento e técnicas dedicadas ao soporte de órganos e sistemas. 

Código Modalidade Datas 

2311285 TELEFORMACIÓN Do 9 de maio ao 6 de xuño 

2311290 TELEFORMACIÓN Do 19 de setembro ao 17 de outubro 

2311329 TELEFORMACIÓN Do 20 de novembro ao 18 de decembro 
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RECOLLIDA DE MOSTRAS BIOLÓXICAS 
Nº de horas: 6 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: técnicas/os en coidados auxiliares de enfermaría. 

Obxectivos: adestrar na correcta manipulación e conservación das mostras biolóxicas, dado 
que a súa análise é unha ferramenta fundamental no diagnóstico e tratamento. Dominar as 
técnicas de asepsia na obtención de mostras atendendo ao paciente. Adquirir unha boa 
metodoloxía de traballo na obtención, manipulación, conservación e transporte de mostras 
para reducir erros. Coñecer as normas de seguridade no manexo de mostras biolóxicas. 

Código Modalidade Datas 

2311237 TELEFORMACIÓN Do 18 de abril ao 2 de maio 

2311271 TELEFORMACIÓN Do 23 de maio ao 6 de xuño 

2311312 TELEFORMACIÓN Do 3 ao 17 de outubro  

2311322 TELEFORMACIÓN Do 15 ao 29 de novembro 
 

 

ACTUALIZACIÓN DE DOSIMETRÍA CLÍNICA EN RADIOTERAPIA 
EXTERNA 
Nº de horas: 15 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: técnicas/os superiores en Radioterapia. 

Obxectivos: Actualización de coñecementos na planificación dosimétrica de tratamentos de 
radioterapia externa. Coñecer os conceptos básicos do cálculo dosimétrico e planificación 
clínica actualizados (ICRU 83, planificación inversa). Coñecer os deseños de tratamento máis 
estendidos na actualidade polo tipo de patoloxía. Apreciar a importancia de administrar os 
tratamentos con precisión. 

Código Modalidade Datas 

2311272 TELEFORMACIÓN Do 24 de maio ao 14 de xuño 
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ACTUALIZACIÓN NOS MÉTODOS DE DETECCIÓN DE RESISTENCIAS 
ANTIBIÓTICAS 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: técnicas/os superiores en Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 

Obxectivos: actualización nos métodos de detección de resistencias antibióticas no 
laboratorio de  microbioloxía clínica. Coñecer os métodos clásicos ou fenotípicos, que son os 
métodos máis utilizados na rutina, e outros métodos que foron xurdindo nos últimos anos 
como os métodos  bioquímicos, proteómicos e moleculares. Identificar cadansúas vantaxes 
e inconvenientes e as súas limitacións na práctica clínica. Coñecer os métodos de detección 
de resistencias en bacterias aerobias, os métodos de detección para bacterias anaerobias, 
micobacterias e fungos coas súas necesidades diferenciais. Recoñecer os principais 
mecanismos de resistencia bacterianos. 

Código Modalidade Datas 

2311229 TELEFORMACIÓN Do 19 de abril ao 10 de maio 

2311230 TELEFORMACIÓN Do 19 de outubro ao 9 de novembro 
 

 

LESIÓNS E ALTERACIÓNS DA MUCOSA ORAL. RECOÑECEMENTO E 
INTERPRETACIÓN. 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicas/os superiores en hixiene bucodental. 

Obxectivos: identificar unha mucosa oral normal e as lesións elementais máis comúns. 
Coñecer as patoloxías máis frecuentes que cursan con lesións e alteracións  orais. Recoñecer 
os signos sospeitosos de malignidade dunha lesión oral. 

Código Modalidade Datas 

2311317 TELEFORMACIÓN Do 11 ao 25 de novembro 
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FISIOTERAPIA EN UNIDADES DE CRÍTICOS 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: fisioterapeutas 

Obxectivos: coñecer a tecnoloxía en coidados utilizados en UCI: parámetros de normalidade 
e a súa utilidade. Conceptos básicos de fisioloxía respiratoria. Valoración do paciente crítico. 
Auscultación. Técnicas de fisioterapia respiratoria relacionadas coa  auscultación. 
Gasometría arterial. Osixenoterapia. Miopatía do paciente crítico. Ventilación mecánica. 
Weaning. Imaxioloxía. Cough assist e outras axudas instrumentais en fisioterapia respiratoria. 
Aspiración de  secrecións. Mobilización precoz. 

Código Modalidade Datas 

2311245 TELEFORMACIÓN Do 13 de abril ao 11 de maio 

2311246 TELEFORMACIÓN Do 4 de outubro ao 2 de novembro 
 

 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PEDIATRÍA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 
Nº de horas: 15 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: fisioterapeutas, pediatras, enfermeiras/os e enfermeiras/os especialistas en 
pediatría de atención primaria. 

Obxectivos: coñecer as principais patoloxías respiratorias pediátricas e a súa fisiopatoloxía. 
Mellorar as habilidades en auscultación e en técnicas de fisioterapia respiratoria. Establecer 
un procedemento de valoración de casos clínicos, toma de decisión e recoñecemento dos 
sinais de alerta. 

Código Modalidade Datas 

2311250 TELEFORMACIÓN Do 20 de abril ao 11 de maio 

2311252 TELEFORMACIÓN Do 7 ao 28 de xuño 

2311253 TELEFORMACIÓN Do 9 ao 30 de novembro 
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RAZOAMENTO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:  LUMBAR E 
CADEIRA 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) fisioterapeutas de atención primaria. 2º) 
fisioterapeutas de atención hospitalaria. 

Obxectivos: identificar a dor lumbar: epidemioloxía, prevalencia e clasificación. Coñecer as 
principais síndromes clínicas da dor lumbar. Coñecer o tratamento de fisioterapia do paciente 
con dor lumbar. Recoñecer a patoloxía de cadeira: clasificación e proposta de tratamento de 
fisioterapia. 

Código Modalidade Datas 

2311281 TELEFORMACIÓN Do 1 ao 29 de xuño 

 

 

RAZOAMENTO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: CERVICAL E 
OMBRO 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) fisioterapeutas de atención primaria. 2º) 
fisioterapeutas de atención hospitalaria. 

Obxectivos: identificar a dor cervical: epidemioloxía, prevalencia e clasificación. Coñecer as 
principais síndromes clínicas da dor cervical. Coñecer o tratamento de fisioterapia do 
paciente con dor cervical. Recoñecer a patoloxía de ombro: clasificación e proposta de 
tratamento de fisioterapia. 

Código Modalidade Datas 

2311284 TELEFORMACIÓN Do 5 de outubro ao 2 de novembro 
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INTRODUCCIÓN AO PROCESAMENTO SENSORIAL NO 
DESENVOLVEMENTO INFANTIL 
Nº de horas: 5 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) terapeutas ocupacionais, 2º) logopedas, 3º) 
fisioterapeutas. 

Obxectivos: Coñecer os fundamentos teóricos da integración sensorial. Identificar sinais de 
alarma do procesamento sensorial. Utilizar a integración sensorial como ferramenta 
terapéutica. Afectación das alteracións do procesamento sensorial nas AVD. 

Código Modalidade Datas 

2311283 TELEFORMACIÓN Do 18 ao 25 de outubro 
 

 

COGNICIÓN E DESEMPEÑO OCUPACIONAL: CONCEPTOS, 
VALORACIÓN E INTERVENCIÓN. 
Nº de horas: 5 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) terapeutas ocupacionais, 2º) logopedas, 3º) 
fisioterapeutas. 

Obxectivos: coñecer as bases neurocognitivas que compoñen a actividade/ocupación. 
Establecer as bases para unha boa valoración cognitiva e posterior reavaliación ligada ao 
desempeño ocupacional. Axudar o profesional a determinar a mellor técnica de abordaxe 
cognitiva para cada momento e para cada paciente (adestramento, rehabilitación ou 
compensación). Dotar dos coñecementos necesarios para a realización do material 
necesario para levar a cabo a intervención. Favorecer unha intervención holística, dirixida á 
ocupación e baseada na evidencia. Promover a adquisición de novos coñecementos con 
base na evidencia científica actual. 

Código Modalidade Datas 

2311333 TELEFORMACIÓN Do 16 ao 23 de novembro 
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BUSCA BIBLIOGRÁFICA AVANZADA:  BASES DE DATOS WOS, 
EMBASE, COCHRANE E CINAHL 
Nº de horas: 14 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: todo o persoal sanitario do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: Aprender a realizar buscas bibliográficas en bases de datos alternativas a 
Pubmed-Medline. Aprender a elaborar estratexias de buscas bibliográficas en bases de datos 
avanzadas de ciencias da saúde. Coñecer os pasos que se deben seguir para realizar unha 
busca bibliográfica efectiva. Coñecer as características específicas de cada base de datos. 

Código Modalidade Datas 

2311239 TELEFORMACIÓN Do 30 de marzo ao 27 de abril 

2311240 TELEFORMACIÓN Do 10 de maio ao 7 de xuño 

2311244 TELEFORMACIÓN Do 23 de outubro ao 13 de novembro 
 

 

BÁSICO DE XESTIÓN DE RISCOS NA SEGURIDADE DO PACIENTE 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: todo o persoal sanitario do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: coñecer o alcance do problema, epidemioloxía dos incidentes relacionados coa 
seguridade dos pacientes e aprender da nosa realidade. Promover e difundir a cultura de 
seguridade. Mellorar a seguridade na atención aos/ás pacientes. 

Código Modalidade Datas 

2311274 TELEFORMACIÓN Do 17 de abril ao 8 de maio 

2311276 TELEFORMACIÓN Do 25 de maio ao 15 de xuño 

2311277 TELEFORMACIÓN Do 21 de setembro ao 13 de outubro 

2311278 TELEFORMACIÓN Do 25 de outubro ao 15 de novembro 
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METODOLOXÍA DOCENTE PARA TITORES DE RESIDENTES 
Nº de horas: 40 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: titores/as de formación sanitaria especializada 

Obxectivos: Adquirir competencias docentes nos principais aspectos da  titorización de 
residentes (rol do titor, planificación e deseño de programas, metodoloxía  avaliativa e 
planificación da avaliación e mellora da calidade da avaliación docente) . Afondar na 
definición de competencias profesionais, as súas características e a súa adaptación aos 
programas oficiais das especialidades (POE). Abordar como establecer obxectivos 
docentes adaptados ao POE. Analizar as principais ferramentas avaliativas. Establecer a 
estrutura dun proxecto docente e realizar unha análise de calidade del. 

Código Modalidade Datas 

2311268 TELEFORMACIÓN Do 24 de abril ao 19 de xuño 

2311323 TELEFORMACIÓN Do 2 de outubro ao 27 de novembro 
 

FORMADOR DE TITORES DE TELEFORMACIÓN 
Nº de horas: 40 

Nº de prazas: 25 

Destinatarios:  por orde preferente: 1º) titores de teleformación da ACIS ou da aula virtual 
MESTRE, 2º) relatores de actividades formativas presenciais da ACIS, 3º) outros profesionais 
do Servizo Galego de Saúde que queiran titorizar cursos de teleformación. 

Obxectivos: comprender como aprenden as persoas adultas, cales son os diferentes tipos de 
formación que poden realizar de forma e en que modalidades se poden formar. Coñecer as 
diferentes competencias que é necesario que teña un titor/a, os diferentes roles que pode 
realizar, e ter a base para facer unha autoanálise persoal. Deseñar accións e actividades de 
aprendizaxe en modalidade e-learning e b-learning. Crear contidos didácticos en diferentes 
formatos e con diferentes finalidades atendendo á propiedade intelectual. Deseñar a 
avaliación dunha acción formativa, as actividades e todo os instrumentos asociados. 
Confeccionar un plan de dinamización e comunicarse con todas as persoas que forman parte 
dun curso de forma didáctica a través de diferentes recursos e instrumentos. 

Código Modalidade Datas 

2311231 TELEFORMACIÓN Do 27 de marzo ao 22 de maio 

2311293 TELEFORMACIÓN  4 de maio ao 29 de xuño 

2311324 TELEFORMACIÓN  2 de outubro de 27 de novembro 
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DEREITOS E DEBERES SANITARIOS NO SISTEMA PÚBLICO DE 
SAÚDE DE GALICIA 
Nº de horas: 14 

Nº de prazas: 30 

Destinatarios: todo o persoal sanitario do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: mellorar a información sobre dereitos e deberes sanitarios da cidadanía, para un 
uso eficaz e eficiente dos recursos e manter a eficacia da garantía das prestacións sanitarias, 
garantindo a sustentabilidade  e continuidade dos coidados. 

Código Modalidade Datas 

2311233 TELEFORMACIÓN 19 de abril ao 10 de maio 

2311234 TELEFORMACIÓN 24 de maio ao 14 de xuño 

2311236 TELEFORMACIÓN 19 de setembro ao 10 de outubro 

 

ACTUACIÓN DO/A CELADOR/A NO QUIRÓFANO 
Nº de horas: 10 

Nº de prazas: 50 

Modalidade: teleformación 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) celadoras/es dos servizos cirúrxicos, 2º) resto de 
celadoras/es. 

Obxectivos: coñecer as funcións teóricas e prácticas do persoal celador no bloque cirúrxico. 
Coñecer as súas características e dominar o uso dos aparatos, mobiliario e equipos. Manexar 
o posicionamento nas intervencións máis frecuentes. 

Código Modalidade Datas 

2311332 TELEFORMACIÓN do 15 ao 29 de xuño de 2023 

2311478 TELEFORMACIÓN do 10 ao 24 de outubro de 2023 

2311479 TELEFORMACIÓN Do 6 ao 20 de novembro 
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A FACTURACIÓN DA ASISTENCIA SANITARIA NO SERVIZO GALEGO 
DE SAÚDE 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: persoal de servizos xerais (PSX), administrativos e auxiliares administrativos. 

Obxectivos: saber identificar as situacións que precisan a facturación a terceiros e coñecer a 
tramitación administrativa dos correspondentes cargos. Coñecer a evolución legal do dereito 
á asistencia sanitaria no Sistema Nacional de Saúde e o dereito á asistencia sanitaria no 
Servizo Galego de Saúde. Coñecer a normativa legal e o procedemento de facturación no 
Servizo Galego de Saúde, a recollida de datos e a tramitación de expedientes.  Os ingresos no 
Servizo Galego de Saúde. 

Código Modalidade Datas 

2311207 TELEFORMACIÓN Do 20 de marzo ao 17 de abril 

2311265 TELEFORMACIÓN Do 11 de maio ao 8 de xuño 

2311304 TELEFORMACIÓN Do 17 de outubro ao 14 de novembro 
 

PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN 
Nº de horas: 25 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) grupos A1 e A2 de xestión e servizos da función 
administrativa, 2º) grupos C1 e C2 de xestión e servizos da función administrativa, 3ª) resto 
de persoal de xestión e servizos do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: perfeccionar e actualizar os coñecementos sobre a Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
de procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Código Modalidade Datas 

2311222 TELEFORMACIÓN Do 20 de marzo ao 24 de abril 

2311224 TELEFORMACIÓN Do 27 de abril ao 1 de xuño 

2311225 TELEFORMACIÓN Do 23 de maio ao 27 de xuño 

2311226 TELEFORMACIÓN Do 20 de setembro ao 25 de outubro 

2311227 TELEFORMACIÓN Do 25 de outubro ao 29 de novembro 
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A CALIDADE DA REDACCIÓN ADMINISTRATIVA. TÉCNICAS PARA 
MELLORALA 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal de xestión e servizos da área administrativa 
(técnico, xestión, administrativo e auxiliar) e persoal de servizos xerais, 2º) resto do persoal. 

Obxectivos: mellorar a redacción dos documentos de circulación interna e externa xeral e 
facelos máis doados de entender. Repasar e fixar criterios de corrección lingüística, con 
especial incidencia na lingua galega. 

Código Modalidade Datas 

2311210 TELEFORMACIÓN Do 21 de marzo ao 18 de abril 

2311211 TELEFORMACIÓN Do 25 de abril ao 23 de maio 

2311213 TELEFORMACIÓN Do 30 de maio ao 27 de xuño 

2311215 TELEFORMACIÓN Do 21 de setembro ao 19 de outubro 

2311216 TELEFORMACIÓN Do 2 ao 30 de novembro  

 

COMO DESEÑAR PRESENTACIÓNS EFICACES 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: profesionais do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: dominar as técnicas para deseñar diapositivas para que as presentacións sexa 
más eficaces, se recorden e se comprendan mellor. Axudar os profesionais a deseñar 
eficazmente a presentación, coñecendo as distintas formas de usar o texto, incluír os 
elementos multimedia e utilizar os mellores gráficos e imaxes para comunicar datos. 

Código Modalidade Datas 

2311218 TELEFORMACIÓN Do 22 de marzo ao 19 de abril 

2311219 TELEFORMACIÓN Do 26 de abril ao 24 de maio 

2311220 TELEFORMACIÓN Do 21 de setembro ao 19 de outubro 

2311221 TELEFORMACIÓN Do 2 ao 30 de novembro  
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ORGANIZACIÓN E SIMPLIFICACIÓN DO TRABALLO 
ADMINISTRATIVO 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 70 

Destinatarios:  persoal de xestión e servizos da función administrativa e persoal de servizos 
xerais (PSX). 

Obxectivos: coñecer os factores máis relevantes que poden axudar a administrar mellor o 
tempo e facelo máis produtivo. Coñecer funcións clave das ferramentas ofimáticas e 
ferramentas web que permitan realizar un traballo máis eficiente e de maior calidade. 
Fomentar procesos, actividades e procedementos administrativos sinxelos e claros que 
eviten organizacións burocráticas, lentas e ineficientes. 

Código Modalidade Datas 

2311235 TELEFORMACIÓN Do 21 de marzo ao 18 de abril 

2311273 TELEFORMACIÓN Do 25 de abril ao 23 de maio 

2311302 TELEFORMACIÓN Do 30 de maio ao 27 de xuño 

2311311 TELEFORMACIÓN Do 21 de setembro ao 19 de outubro 

2311327 TELEFORMACIÓN Do 2 ao 30 de novembro  
 

 

ACTUALIZACIÓN EN SIHGA: CONSULTAS EXTERNAS 
Nº de horas: 10 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal de xestión e servizos da función administrativa. 
2º) persoal de servizos xerais (PSX). 

Obxectivos: Coñecer o programa SIHGA, o seu manexo e as súas implicacións na xestión de 
usuarios e perfís. Consultas externas: pantalla de citación, rexistro de citas, cita múltiple, 
reprogramacións e xestión das axendas dinámicas ou buzóns. 

Código Modalidade Datas 

2311214 TELEFORMACIÓN Do 20 de marzo ao 3 de abril 

2311282 TELEFORMACIÓN Do 3 ao 18 de maio 

2311307 TELEFORMACIÓN Do 28 de setembro ao 13 de outubro 
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ACTUALIZACIÓN EN SIHGA: URXENCIAS E ADMISIÓN 
Nº de horas: 10 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal de xestión e servizos da función administrativa. 
2º) persoal de servizos xerais (PSX). 

Obxectivos: Coñecer o programa SIHGA, o seu manexo e as súas implicacións na xestión de 
usuarios e perfís: hospitalización, quirófano e lista de espera. Coñecer o rexistro de pacientes 
en urxencias. Abordar a identificación de pacientes (desprazados, privados, sincronización 
con tarxeta sanitaria, CIP NASI). 

Código Modalidade Datas 

2311247 TELEFORMACIÓN Do 12 ao 26 de abril  

2311287 TELEFORMACIÓN Do 29 de maio ao 12 de xuño 

2311320 TELEFORMACIÓN Do 19 de outubro ao 2 de novembro 
 

 

BÁSICO DE SIGAP: XESTIÓN DE CITAS E AXENDAS 
Nº de horas: 10 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal de servizos xerais e auxiliares administrativos 
de centros de saúde, 2º) persoal de servizos xerais e celadores de PAC. 

Obxectivos: ofrecer unha primeira visual do programa co que se traballará habitualmente e 
iniciar no uso práctico del. Introducir os traballadores na dinámica habitual de traballo coa 
que se atoparán cando acudan a un centro de saúde. Crear un ambiente de tranquilidade do 
traballador para que, cando acuda por primeira vez a un centro, saiba utilizar os aplicativos 
de xestión de AP. 

Código Modalidade Datas 

2311217 TELEFORMACIÓN Do 20 de marzo ao 3 de abril 

2311292 TELEFORMACIÓN Do 3 ao 18 de maio 

2311309 TELEFORMACIÓN Do 28 de setembro ao 13 de outubro 
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AVANZADO DE SIGAP 
Nº de horas: 10 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal de servizos xerais e auxiliares da función 
administrativa de centros de saúde, 2º) persoal de servizos xerais e celadoras/es de PAC. 

Obxectivos: ofrecer unha primeira visual do programa co que se traballará habitualmente e 
iniciar no uso práctico del. Introducir as/os traballadoras/es na dinámica habitual de traballo 
coa que se atoparán cando acudan a un centro de saúde. Crear un ambiente de tranquilidade 
das persoas traballadoras para que, cando acudan por primeira vez a un centro, saiban utilizar 
os aplicativos de xestión de AP. 

Código Modalidade Datas 

2311256 TELEFORMACIÓN Do 12 ao 26 de abril  

2311289 TELEFORMACIÓN Do 29 de maio ao 12 de xuño 

2311321 TELEFORMACIÓN Do 19 de outubro ao 2 de novembro 
 

 

A XESTIÓN DO SISTEMA CRM100  EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Nº de horas: 10 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: persoal de servizos xerais, auxiliares da función administrativa e celadoras/es 
de atención primaria. 

Obxectivos: Proporcionarlle ao persoal que manexa o aplicativo CRM100 en atención primaria 
unha formación actualizada tanto teórica como  práctica. Ofrecer unha visión xeral do 
aplicativo e coñecer de forma práctica e activa o funcionamento da ferramenta fomentando 
o coñecemento a todas/os as/os usuarias/os. 

Código Modalidade Datas 

2311305 TELEFORMACIÓN Do 8 ao 29 de xuño 

2311314 TELEFORMACIÓN Do 3 ao 17 de outubro  

2311326 TELEFORMACIÓN Do 13 ao 27 de novembro 
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ACTUALIZACIÓN EN ASEGURAMENTO SANITARIO E TRÁMITES DE 
TARXETA SANITARIA 
Nº de horas: 30 

Nº de prazas: 150 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) PSX dos centros de saúde, 2º) persoal administrativo 
ou auxiliar da función administrativa dos centros de saúde, 3º) outro persoal de xestión e 
servizos dos centros de saúde ou dos centros hospitalarios (admisión, urxencias, traballo 
social que informa sobre temas de aseguramento sanitario, manexa aplicativos implicados 
e/ou realiza trámites de Tarxeta Sanitaria ou trámites a persoas mutualistas ou  desprazadas. 
Obxectivos: adquirir os coñecementos necesarios sobre o aseguramento sanitario e a 
tramitación da tarxeta sanitaria, para unha mellor atención aos cidadáns: para o manexo do 
aplicativo de Tarxeta Sanitaria (TRATS) para facilitar a atención e as citas, xunto coa súa 
integración con outros sistemas de información  da Consellería de Sanidade/Servizo Galego 
de Saúde; para a realización de trámites de Tarxeta Sanitaria ou trámites a persoas 
mutualistas ou desprazadas, dende outras comunidades autónomas ou dende o estranxeiro 
e que solicitan asistencia sanitaria pública ao Servizo Galego de Saúde. 

Código Modalidade Datas 

2311209 TELEFORMACIÓN Do 22 de marzo ao 3 de maio 

2311280 TELEFORMACIÓN Do 15 de maio ao 26 de xuño 

2311316 TELEFORMACIÓN Do 16 de outubro ao 27 de novembro 
 

SISTEMAS DE SEGURIDADE NO USO DA INTERNET 
Nº de horas: 15 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: todos os profesionais do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: Identificar os riscos potenciais no uso da internet e doutras redes informáticas. 
Adquirir habilidades a través de casos prácticos para defenderse das ameazas máis comúns. 
Alcanzar uns coñecementos básicos do funcionamento dos certificados dixitais. Coñecer os 
aspectos legais do exercicio da actividade profesional en contornas TIC. 

Código Modalidade Datas 

2311242 TELEFORMACIÓN Do 23 de marzo ao 13 de abril 

2311275 TELEFORMACIÓN Do 27 de abril ao 18 de maio 

2311325 TELEFORMACIÓN Do 5 ao 26 de outubro 

2311328 TELEFORMACIÓN Do 8 ao 29 de novembro 
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INICIACIÓN ÁS BUSCAS BIBLIOGRÁFICAS 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: todo o persoal sanitario do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: coñecer as principais ferramentas básicas de Bibliosaúde, a Biblioteca Virtual do 
Sistema Público de Saúde de Galicia. Coñecer as principais fontes de información en Ciencias 
da Saúde. Aprender a elaborar estratexias de busca bibliográfica. Aprender a realizar buscas 
bibliográficas básicas. Aprender a utilizar filtros clínicos metodolóxicos. 

Código Modalidade Datas 

2311092 AUTOFORMACIÓN PENDENTE 
 

 
PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR DA HIDRADENITE SUPURATIVA 
(HS) 
Nº de horas: 10 
Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: enfermeiras/os, enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e 
comunitaria e enfermeiras/os especialistas en pediatría que teñan ou tivesen relación 
contractual co Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: coñecer a última evidencia sobre a hidradenite supurativa (HS), permitindo 
mellorar a calidade de vida dos pacientes con esta patoloxía pouco coñecida. Adquirir 
coñecementos para poder identificar de forma precoz a enfermidade, facilitando a súa 
diagnose temperá. Mellorar a atención sanitaria dos pacientes con HS (educación para a 
saúde, curas específicas e abordaxe xeral). Mellorar a colaboración entre os diferentes 
niveis asistenciais implicados no seguimento desta patoloxía. Concienciar do impacto da 
HS na calidade de vida dos pacientes. 

Código Modalidade Datas 

2311093 AUTOFORMACIÓN PENDENTE 
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CÓDIGO SEPSE 
Nº de horas: 6 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: médicas/os, enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e 
comunitaria, enfermeiras/os especialistas en pediatría e enfermeiras/os que teñan ou tivesen 
relación contractual co Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: adquirir os coñecementos necesarios para o diagnóstico e manexo precoz da 
sepse e o choque séptico. Diminuír a morbimomortalidade asociada á sepse a través do 
diagnóstico e tratamento precoz. Entender os criterios diagnósticos da sepse e choque 
séptico. Coñecer a morbimortalidade asociada á sepse. Describir as campañas dedicadas ao 
diagnóstico e tratamento precoz da sepse. Comprender os beneficios do tratamento precoz 
da sepse. Cumprir os paquetes de medidas da campaña sobrevivir á sepse que demostraron 
reducir a mortalidade. Coñecer as recomendacións da campaña sobrevivir á sepse. 

Código Modalidade Datas 

2311094 AUTOFORMACIÓN Do 1 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 

 

PROGRAMA GALEGO PARA A OPTIMIZACIÓN DA TERAPIA 
NUTRICIONAL ESPECIALIZADA NO PACIENTE CRÍTICO, 
«DESNUTRICIÓN ZERO» 
Nº de horas: 3 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: técnicas/os en coidados auxiliares de enfermaría que teñan ou tivesen relación 
contractual co Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos:  Actualizar e mellorar coñecementos para unha adecuada abordaxe da 
desnutrición no paciente crítico. Describir os principais aspectos do programa galego para a 
optimización da terapia nutricional especializada no paciente crítico, «Desnutrición Zero». 
Entender os fundamentos da valoración nutricional e o concepto da síndrome de 
realimentación. Enumerar os tipos de terapia nutricional e os principios para a súa elección. 
Coñecer os principios básicos da optimización de terapia e aplicar os seus protocolos. 
Coñecer os datos para rexistrar para a avaliación do programa. 

Código Modalidade Datas 

2311095 AUTOFORMACIÓN Do 1 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
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PROGRAMA GALEGO PARA A OPTIMIZACIÓN DA TERAPIA 
NUTRICIONAL ESPECIALIZADA NO PACIENTE CRÍTICO, 
«DESNUTRICIÓN ZERO» 
Nº de horas: 5 
Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: médicos/as, farmacéuticos/as, enfermeiras/os especialistas en enfermaría 
familiar e comunitaria e enfermeiros/as que teñan ou tivesen relación contractual co Servizo 
Galego de Saúde 

Obxectivos: aplicar os protocolos propostos no programa galego de optimización da terapia 
nutricional especializada no paciente crítico. Comprender a relación directa co prognóstico e 
a morbimotalidade dunha terapia nutricional adecuada. Realizar o cribado e valoración 
nutricional. Dominar o cálculo de requirimentos nutricionais de modo individualizado. 
Coñecer as indicacións e os distintos tipos de terapias nutricionais. Manexar os protocolos 
relacionados coas principais complicacións asociadas á terapia nutricional. Mellorar os 
coñecementos e habilidades no proceso de transición nutricional e cribado de disfaxia 
orofarínxea. Entender os indicadores de calidade relacionados cunha adecuada terapia 
nutrición. 

Código Modalidade Datas 

2311096 AUTOFORMACIÓN Do 1 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 

 

A VIOLENCIA CARA ÁS MULLERES, COMO DETECTALA E PAUTAS 
DE ACTUACIÓN DESDE O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE. NIVEL 
BÁSICO 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: Persoal sanitario que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde 
Obxectivos: Recoñecer na muller e as crianzas a sintomatoloxía e a complexidade da 
violencia e os malos tratos na súa vida e saúde, para proporcionar unha asistencia sanitaria 
en todos os niveis asistenciais, por calquera profesional do que se requiran os seus servizos. 
Coñecer como o xénero é un determinante de saúde, que condiciona o noso labor asistencial 
e a adecuada atención profesional no ámbito das competencias profesionais. Coñecer as 
diferentes manifestacións da violencia de xénero na saúde biopsicosocial e emocional das 
mulleres e crianzas que se atopan nesta situación. Coñecer a lexislación necesaria para a 
práctica diaria profesional e saber como se debe proceder nun caso de violencia de xénero, 
garantindo a seguridade e a integridade da muller en situación de risco. Coñecer a realidade 
e o impacto da violencia de xénero na poboación infantil e xuvenil e nas mulleres. 

Código Modalidade Datas 

2311098 AUTOFORMACIÓN Do 1 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
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BÁSICO EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E CONTRA A 
VIOLENCIA DE XÉNERO 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: Todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde. 

Obxectivos: Achegar un marco conceptual sobre o significado e alcance da igualdade de 
oportunidades. Ofrecer unha visión sobre a situación actual da participación das mulleres na 
sociedade e no Servizo Galego de Saúde. Fomentar a igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes. Formar en igualdade entre mulleres e homes e en prevención e loita contra 
a violencia de xénero co fin de reforzar as súas competencias nestas materias e fortalecer a 
introdución da perspectiva de xénero en todas as áreas da organización. 

Código Modalidade Datas 

2311099 AUTOFORMACIÓN Do 1 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 

 

PREVENCIÓN DE RISCOS BIOLÓXICOS 
Nº de horas: 5 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: Todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde. 

Obxectivos: Coñecer os conceptos básicos sobre o risco biolóxico, desde a clasificación e 
descrición dos distintos axentes que poden afectar a saúde dos profesionais, ata as técnicas 
de prevención e protección fronte a aqueles. Coñecer as técnicas de prevención e protección 
fronte aos axentes biolóxicos nas actividades sanitarias, así como o procedemento a seguir 
no caso de accidente de risco biolóxico. Coñecer o conxunto de recomendacións e 
actuacións dirixidas a previr a transmisión e diseminación de axentes infecciosos, dende a 
fonte de infección aos profesionais que desenvolven o seu labor en centros sanitarios. 
Coñecer os conceptos básicos sobre os equipos de protección individual (EPI) máis 
empregados no ámbito asistencial, as súas características, tipos e condicións de utilización 
en función dos diferentes factores de risco. 

Código Modalidade Datas 

2311101 AUTOFORMACIÓN Do 1 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
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HIXIENE DE MANS NA ATENCIÓN SANITARIA 
Nº de horas: 7 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: Todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde. 

Obxectivos: Sensibilizar e formar os profesionais sobre a importancia de promover a 
seguridade dos pacientes, promovendo unha axeitada hixiene na práctica clínica co fin de 
reducir os eventos adversos producidos como consecuencia das infeccións adquiridas no 
transcurso do proceso asistencial. Diminuír a incidencia da infección relacionada cos 
coidados de saúde. Difundir as directrices para a hixiene de mans no ámbito sanitario 
elaboradas pola Organización Mundial da Saúde. Crear novos contornos de aprendizaxe 
centrados no alumno, facilitando a accesibilidade dos profesionais do Servizo Galego de 
Saúde. 

Código Modalidade Datas 

2311102 AUTOFORMACIÓN Do 1 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
 

 

SAÚDE E PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD). 
Nº de horas: 10 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: Coñecer as situacións incorrectas que lles poidan producir patoloxías ás persoas usuarias, 
derivadas do uso de pantallas de visualización. Coñecemento das medidas de prevención no uso de pantallas 
de visualización. Práctica de exercicios posturais con PVD. 

Código Modalidade Datas 

2311103 AUTOFORMACIÓN PENDENTE 
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MANOBRA DE PRONACIÓN EN PACIENTES 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: médicas/os, enfermeiras/os, enfermeiras/os especialistas en enfermaría 
familiar e comunitaria, enfermeiras/os especialistas en saúde mental, enfermeiras/os 
especialistas en pediatría, técnicas/os en coidados auxiliares de enfermaría e celadoras/es 
que teñan ou tivesen relación contractual co Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: posta en marcha dun protocolo unificado de execución da manobra de  pronación. 
Facilitar información sobre este tipo de manobra (material, execución…) a todo o persoal que 
teña que participar nela. Ofrecer información sobre as precaucións que se deben ter en conta. 
Ofrecer información sobre posibles complicacións a curto, medio e  longo prazo deste tipo 
de manobra. 

Código Modalidade Datas 

2311104 AUTOFORMACIÓN Do 5 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
 

 

INTRODUCIÓN AO DIAGNÓSTICO XENÉTICO 
Nº de horas: 6 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios:  médicas/os de atención hospitalaria que teñan ou tivesen relación contractual 
co Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: coñecer os servizos que a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica lle 
presta ao Servizo Galego de Saúde. Adquirir as habilidades para avaliar a idoneidade de 
solicitar un estudo xenético para un paciente e entender que se pode esperar dos resultados. 
Identificar as diferentes técnicas xenéticas dispoñibles e a súa aplicación. Coñecer as 
análises xenéticas e o asesoramento xenético apropiados para o paciente e os 
procedementos para solicitalo. Coñecer a información necesaria a acadar sobre o paciente, 
e a súa historia familiar cando sexa preciso, para poder realizar o diagnóstico. 

Código Modalidade Datas 

2311107 AUTOFORMACIÓN Do 5 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
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ABORDAXE DO CONSUMO DE TABACO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Nº de horas: 5 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: médicos/as, pediatras, enfermeiros/as, enfermeiras/os especialistas en 
enfermaría familiar e comunitaria, enfermeiras/os especialistas en pediatría, 
farmacéuticos/as, odontólogos/as, fisioterapeutas, traballadores/as sociais, terapeutas 
ocupacionais e psicólogos/as clínicos de atención primaria que teñan ou tivesen relación 
contractual co Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: Coñecer os conceptos básicos e argumentos sinxelos baseados na evidencia 
para motivar aos pacientes para deixar de fumar. Actualizar coñecementos sobre os efectos 
do consumo e exposición pasiva de tabaco e sobre as novas formas de consumo. Coñecer 
ferramentas como algoritmos, app etc que faciliten a abordaxe do/a  paciente fumador/a. 

Código Modalidade Datas 

2311108 AUTOFORMACIÓN Do 2 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
 

 

ABORDAXE DO CONSUMO DE ALCOHOL EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Nº de horas: 5 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: médicos/as, pediatras, enfermeiros/as, enfermeiras/os especialistas en 
enfermaría familiar e comunitaria, enfermeiras/os especialistas en pediatría, 
farmacéuticos/as, odontólogos/as, fisioterapeutas, traballadores/as sociais, terapeutas 
ocupacionais e psicólogos/as clínicos de atención primaria que teñan ou tivesen relación 
contractual co Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: proporcionar conceptos básicos e argumentos sinxelos baseados na evidencia 
para motivar os pacientes para deixar de consumir alcohol. Actualizar coñecementos sobre 
os efectos do consumo de alcohol sobre o organismo, tendo en conta a idade e a forma en 
que se consome. Dar a coñecer ferramentas como algoritmos, cuestionarios de screening, 
etc. que faciliten a abordaxe do/a  paciente bebedor/a. 

Código Modalidade Datas 

2311110 AUTOFORMACIÓN Do 5 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
 

  



  

52 

PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES NA CLÍNICA DIARIA SOBRE 
TABACO, ALCOHOL E CÁNNABIS 
Nº de horas: 5 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: médicos/as, pediatras, enfermeiros/as, enfermeiras/os especialistas en 
enfermaría familiar e comunitaria, enfermeiras/os especialistas en pediatría, 
farmacéuticos/as, odontólogos/as, fisioterapeutas, traballadores/as sociais, terapeutas 
ocupacionais e psicólogos/as clínicos de atención primaria que teñan ou tivesen relación 
contractual co Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: Facilitar respostas ás preguntas máis habituais na práctica clínica diaria sobre 
os consumos máis frecuentes entre a poboación. Actualizar coñecementos dos profesionais 
relativos ás distintas substancias e baseados na evidencia científica actual.   

Código Modalidade Datas 

2311113 AUTOFORMACIÓN PENDENTE 

  

 

ORATORIA EMOCIONAL: COMO FALAR EN PÚBLICO 
Nº de horas: 6 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde.. 

Obxectivos: coñecer todas as técnicas e ferramentas da boa oratoria. Aprender a captar a 
atención da audiencia e motivala para a acción. Vencer o medo escénico a falar diante do 
público. Superar os obstáculos dunha oratoria e gozar falando en público con seguridade e 
confianza. 

Código Modalidade Datas 

2311091 AUTOFORMACIÓN Do 2 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
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BÁSICO DE RESOLUCIÓN DE CONFLITOS INTERPERSOAIS 
Nº de horas: 10 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde.. 

Obxectivos: identificar os tipos de conflitos e analizalos desde os elementos que os integran 
(problema, proceso e persoa). Desenvolver estratexias e mecanismos alternativos para a 
xestión alternativa do conflito. Mellorar as propias competencias, recursos e habilidades de 
comunicación para unha resolución positiva das diferenzas interpersoais. 

Código Modalidade Datas 

2311097 AUTOFORMACIÓN Do 2 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
 

 

BÁSICO DE SIGAP PAC 
Nº de horas: 10 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal de servizos xerais e celadoras/es de PAC, 2º) 
persoal de servizos xerais e auxiliares da función administrativa de centros de saúde que 
teñan ou tivesen relación contractual co Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: ofrecer un primeiro contacto práctico co aplicativo SIGAP BASICO PAC. Dotar o 
persoal administrativo e de admisión das destrezas básicas para afrontar o seu traballo 
cando acudan por primeira vez a un PAC e traballen co aplicativo SIGAP PAC. 

Código Modalidade Datas 

2311100 AUTOFORMACIÓN Do 2 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
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DOAZÓN DE ÓRGANOS 
Nº de horas: 5 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde. 

Obxectivos: Coñecer o modelo organizativo español e os resultados do transplante de 
órganos. Análise da lexislación española sobre doazón e transplante. Adquirir os 
coñecementos relacionados cos aspectos centrais da doazón de órganos: tipos de doador/a 
(morte encefálica e asistolia), diagnóstico de morte encefálica, criterios de valoración, 
proceso de comunicación de malas noticias no contorno da doazón. 

Código Modalidade Datas 

2311105 AUTOFORMACIÓN PENDENTE 
 

 

OS COMITÉS DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN DE GALICIA E A 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 
Nº de horas: 4 
Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: persoal licenciado/diplomado e de grao que teñan ou tivesen relación 
contractual co Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: coñecer os comités de ética da investigación acreditados en Galicia, a súas 
funcións, composición e procedementos de traballo. Adquirir e actualizar os requisitos 
legais que deben cumprirse antes de iniciar un estudo segundo o seu tipo. Actualizar os 
aspectos mínimos que cómpre ter en conta para o uso de mostras biolóxicas en 
investigación. Coñecer os contidos mínimos que deben incluír o protocolo de investigación 
e os documentos de consentimento informado para os participantes. Coñecer e entender 
as instrucións ditadas polo Sistema Público de Saúde de Galicia para o acceso aos datos de 
saúde. 

Código Modalidade Datas 

2311109 AUTOFORMACIÓN Do 5 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
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CALIDADE E RENDEMENTO: INTRODUCIÓN Á METODOLOXÍA LEAN 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: Todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde. 

Obxectivos: Desenvolver unha cultura cara a unha organización máis eficiente mediante uns 
cambios nos procesos coa finalidade de incrementar a velocidade de resposta por medio de 
redución de desperdicios, custos e tempos, facendo máis eficientes as organizacións 
sanitarias. 2. Involucrar a todos os profesionais da organización na iniciativa do pensamento 
Lean (Lean Thinking). 3. Desenvolver a capacidade e o hábito de detectar e eliminar os 
desperdicios nas organizacións sanitarias. 4. Perseguir a perfección (mellora continua). 5. 
Coñecer as ferramentas Lean para a súa aplicación. 

Código Modalidade Datas 

2311111 AUTOFORMACIÓN Do 2 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
 

 

CINCO PRÁCTICAS PARA XESTIONAR O ESTRÉS E OS CONFLITOS 
NA SANIDADE 
 Nº de horas: 5 
Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde. 

Obxectivos: aprender técnicas de autocoidado da saúde emocional, tanto propia como 
dos/das compañeiros/as e das demais persoas. 

Código Modalidade Datas 

2311112 AUTOFORMACIÓN Do 2 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
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ACTITUDES E HABILIDADES DE LIDERADO PARA EQUIPOS 
SAUDABLES 
Nº de horas: 5 
Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde. 

Obxectivos: no século XXI é de suma importancia que as organizacións estean vivas e que o 
factor humano sexa considerado como o piar estratéxico. É neste contexto onde a liña de 
mando adquire un papel principal precisando ter, sobre todo, capacidade para desenvolver o 
potencial do seu equipo e que este, á sua vez, amose o mellor desempeño. Abordaranse as 
necesidades de liderado actuais, partindo dun alto grao de autocoñecemento, e das 
competencias requiridas acordes con estas expectativas. 

Código Modalidade Datas 

2311114 AUTOFORMACIÓN Do 2 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
 

 

RESILIENCIA E FELICIDADE 
Nº de horas: 5 
Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde. 

Obxectivos: Só nun mundo resiliente poderemos atopar espazos para a paz, para a felicidade, 
para o encontro real co noso ser. A felicidade non é algo que debamos deixar só para os bos 
tempos, senón que é algo que debemos cultivar cada día da nosa vida. Por iso, se nos 
involucramos no camiño, traballando sobre o noso benestar integral, día a día, poderemos 
gozar dos momentos bos e seremos capaces de transitar as circunstancias adversas, 
sobrepoñéndonos a elas antes e crecendo interiormente. 

Código Modalidade Datas 

2311115 AUTOFORMACIÓN Do 2 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
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AUTOCOIDADO EMOCIONAL: OPTIMIZANDO OS NOSOS RECURSOS 
PERSOAIS 
Nº de horas: 5 
Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde. 

Obxectivos: Aínda que é claro que as circunstancias externas, as condicións de traballo, o 
ambiente laboral e moitos outros aspectos son esenciais para o benestar dos/das 
profesionais sanitarios/as, tamén o é que dependendo da nosa xestión do estrés poidamos 
manexar as circunstancias de distinto modo. Sobre todo en circunstancias de maior presión, 
a optimización dos nosos recursos persoais e de relación cos demais poden ser moi 
beneficiosos. 

Código Modalidade Datas 

2311116 AUTOFORMACIÓN Do 2 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
 

 

A COMUNICACIÓN COAS PERSOAS XORDAS NA CONSULTA 
Nº de horas: 4  

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: todos/as os/as profesionais do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos:   fomentar o coñecemento acerca das persoas xordas e a lingua de signos.  
Facilitar estratexias comunicativas que melloren a súa desempeño profesional en relación 
coas persoas xordas.  Dar a coñecer a figura do intérprete de lingua de signos no ámbito 
sanitario e o protocolo de actuación a seguir.  Informar dos recursos que dispoñen as persoas 
xordas e dos que se poden beneficiar.  Iniciarse na aprendizaxe da lingua de signos adquirindo 
vocabulario básico relacionado co ámbito sanitario.   

Código Modalidade Datas 

2311191 AUTOFORMACIÓN PENDENTE 
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SEGURIDADE NA PREPARACIÓN, ADMINISTRACIÓN E TRANSPORTE 
DE CITOSTÁTICOS 
Nº de horas: 5 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: persoal sanitario. 
Obxectivos: coñecer a normativa e os conceptos básicos sobre riscos laborais derivados da 
exposición a axentes citostáticos. Adquirir coñecementos para identificar os riscos laborais 
derivados da exposición laboral aos axentes citostáticos en centros sanitarios. Coñecer as 
medidas xerais de prevención e protección fronte aos riscos derivados dos axentes 
citostáticos co fin de manipulalos correctamente. 

Código Modalidade Datas 

2311117 AUTOFORMACIÓN PENDENTE 
 

 

XESTIÓN INTEGRAL DA DEMANDA EN EQUIPO (XIDE) EN ATENCIÓN 
PRIMARIA  
Nº de horas: 2 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: todos/as os/as profesionais do Servizo Galego de Saúde. 
Obxectivos: adquirir os coñecementos necesarios para que os/as profesionais de atención 
primaria desenvolvan o proxecto de xestión integral da demanda en equipo (XIDE). Coñecer 
os contidos teóricos do proxecto XIDE. Coñecer o funcionamento da nova funcionalidade de 
SIGAP. Coñecer todos os aspectos relacionados coa proposta de citación. Analizar as 
vantaxes da xestión integral da demanda en equipo tanto para a poboación en xeral como 
para os profesionais en particular. 

Código Modalidade Datas 

2311118 AUTOFORMACIÓN Do 3 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
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ACTUALIZACIÓN EN TERAPÉUTICA ANTIMICROBIANA PARA 
ATENCIÓN PRIMARIA 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: médicos/as, pediatras, farmacéuticos/as e odontólogos/as de atención 
primaria. 
Obxectivos: coñecer as consecuencias do uso inadecuado dos antibióticos. Ofrecer 
formación actualizada sobre prescrición optimizada de antibióticos. Revisar as principais 
síndromes clínicas e as recomendacións de tratamento adaptadas ao noso contexto.  

Código Modalidade Datas 

2311119 AUTOFORMACIÓN Do 5 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 

A PRESTACIÓN DA AXUDA PARA MORRER EN GALICIA. A 
APLICACIÓN DA LEI ORGÁNICA 3/2021 DE REGULACIÓN DA 
EUTANASIA  
Nº de horas: 6 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: médicos/as, farmacéuticos/as, psicólogos/as, enfermeiros/as, técnico/a en 
coidados auxiliares de enfermaría, técnico/a en farmacia, traballadores/as sociais e 
técnicos/as do grupo A1 da función administrativa. 
Obxectivos: Realizar unha aproximación ao contexto da Lei orgánica de regulación da 
eutanasia, e realizar a súa análise desde a perspectiva xurídica. Coñecer o Protocolo sobre o 
procedemento para a realización da prestación da axuda para morrer (PAM), que establece a 
sistemática a seguir na Comunidade Autónoma de Galicia, en todo o concernente a esta 
prestación.  Coñecer a aplicación clínica da guía asistencial da PAM, o uso seguro dos 
fármacos no proceso asistencial e a preparación e coidados por parte do persoal de 
enfermaría. Afondar no coñecemento da atención integral en coidados paliativos. Coñecer os 
aspectos psicolóxicos derivados da PAM no paciente, no seu contorno e nos profesionais 
sanitarios que participan nela. Coñecer o significado da obxección de conciencia, recoñecer 
o que non se considera obxección de conciencia, os seus requisitos básicos, características 
e clases.  Afondar no coñecemento das instrucións previas. 

Código Modalidade Datas 

2311120 AUTOFORMACIÓN Do 5 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
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MANEXO DO PACIENTE CON ANAFILAXIA  
Nº de horas: 1 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: médicos/as, enfermeiras/os e enfermeiras/os especialistas do Servizo Galego 
de Saúde que teñan ou tivesen relación contractual co Servizo Galego de Saúde 

Obxectivos: recoñecer os síntomas da anafilaxia (reaccións alérxicas graves). Tratar 
adecuadamente unha anafilaxia. Realizar extracción de triptase para apoiar o diagnóstico 
clínico de anafilaxia. Prescribir autoinyector de adrenalina ao alta do episodio. Derivar por vía 
rápida á consulta de alergoloxía para estudo. Coñecer o protocolo do Código Anafilaxia e 
rexistro en Vixia.  

Código Modalidade Datas 

2311121 AUTOFORMACIÓN Do 7 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
 

 

PROGRAMA POBOACIONAL DE CRIBADO DE CANCRO DE CÉRVIX 
DENDE ATENCIÓN PRIMARIA  
Nº de horas: 5 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: médicos/as, enfermeiros/as, enfermeiras/os especialistas en enfermaría 
familiar e comunitaria, matróns/as e farmacéuticos/as de atención primaria. 
Obxectivos: coñecer as bases do programa poboacional de cribado de cancro de cérvix e a 
situación actual do mesmo en relación coa participación e as taxas de detección acadadas, 
entre outros indicadores. Mellorar os coñecementos sobre o cancro de cérvix e a súa 
prevención. Fomentar a aplicación dos coñecementos adquiridos para incorporar na práctica 
clínica diaria o fomento da participación dos usuarios no programa de cribado. 

Código Modalidade Datas 

2311129 AUTOFORMACIÓN PENDENTE 
 

 
  



  

61 

PROGRAMA POBOACIONAL DE CRIBADO DE CANCRO 
COLORRECTAL. UNHA VISIÓN DENDE A ATENCIÓN PRIMARIA 
Nº de horas: 5 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: médicos/as e enfermeiros/as, enfermeiras/os especialistas en enfermaría 
familiar e comunitaria de atención primaria. 
Obxectivos: coñecer as bases do Programa poboacional de cribado de cancro colorrectal e a 
situación actual do mesmo en relación coa participación e as taxas de detección acadadas, 
entre outros indicadores. Mellorar os coñecementos sobre o cancro colorrectal e a súa 
prevención. Fomentar a aplicación dos coñecementos adquiridos para incorporar na práctica 
clínica diaria o fomento da participación dos usuarios neste programa de cribado. 

Código Modalidade Datas 

2311123 AUTOFORMACIÓN PENDENTE 
 

 

XESTIÓN DO TEMPO  
Nº de horas: 3 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: Todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde. 
Obxectivos: Como establecer un obxectivo funcional. Coñecer o método para enfocarse cada 
día no importante, evitando as distraccións, Coñecer o método Getting Things Done (GTD) 
para a organización e seguimento de tarefas e proxectos de maneira eficiente. Coñecer a 
matriz de Eisenhower,  para establecer un sistema de toma de decisións enfocado en 
distinguir entre o urxente e o importante. Coñecer ferramentas para mapear e visualizar o 
fluxo de traballo. 

Código Modalidade Datas 

2311125 AUTOFORMACIÓN Do 1 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
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COMUNICACIÓN E LINGUAXE NON VERBAL EN 
VIDEOCONFERENCIA  
Nº de horas: 2 

Nº de prazas: ilimitado 

Destinatarios: Todo o persoal que teña ou tivese relación contractual co Servizo Galego de 
Saúde. 
Obxectivos: coñecer as bases da comunicación non verbal aplicada ás videochamadas. 
Saber identificar información a través dos xestos do interlocutor. Coñecer a diferenza entre 
unha microfixación, unha microcaricia e un micromovemento. Saber interpretar da forma 
axeitada a información que se nos brinda inconscientemente. 

Código Modalidade Datas 

2311124 AUTOFORMACIÓN Do 1 de febreiro ao 31 de decembro de 2023 
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SOPORTE VITAL BÁSICO 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 18 

Destinatarios: todo o persoal sanitario do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: coñecer e aplicar as técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP). 
Mellorar o prognóstico do tratamento da parada cardiorrespiratoria (PCR). Difundir as normas 
e técnicas de actuación na atención ao/á paciente dentro das principais situacións. 
Coñecemento e manexo axeitado e con seguridade do DESA. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311672 CHUS 18 abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311677 CHUS 9 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311682 BARBANZA 20 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311686 CHOP 13 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311688 XUNQUEIRA 25 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311690 VIGO (AP) 11 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311695 VIGO (AP) 11 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311697 ALVARO CUNQUEIRO 2 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311706 ALVARO CUNQUEIRO 16 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311713 ALVARO CUNQUEIRO 23 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311716 MONFORTE 4 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311719 CHUAC 27 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311722 VERÍN 18 de maio de 2023 16:30 – 20:30 
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SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO 
Nº de horas: 35 (15 presenciais + 20 teleformación) 

Nº de prazas: 18 

Destinatarios: médicas/os, enfermeiras/os, enfermeiras/os especialistas en enfermaría 
familiar e comunitaria e enfermeiras/os especialistas en saúde mental de atención primaria 
e hospitalaria. Resérvase un 50% das prazas para cada colectivo profesional. 

Requisitos para a obtención do diploma: Exame teórico tipo test (require superar o 80% das 
preguntas). Exame de práctica integrada: simulación dunha situación de parada 
cardiorrespiratoria que debe ser tratada pola/o alumna/o como director/a do equipo. 

Obxectivos: coñecer o substrato teórico e adquirir as habilidades técnicas que configuran o 
soporte vital avanzado co fin de previr e tratar o paro cardiorrespiratorio: Recoñecer a perda 
de consciencia. Realizar a apertura da vía aérea. Diagnosticar unha parada 
cardiorrespiratoria. Realizar adecuadamente as manobras de RCP básica. Realizar o 
illamento da vía aérea. Manexar adecuadamente as vías venosas. Coñecer o manexo das 
drogas que se utilizan no tratamento da PCR. Monitorizar o paciente para recoñecer e tratar 
as arritmias máis frecuentes. Realizar as técnicas de desfibrilación, cardioversión e 
electroestimulación cardíaca transcutánea. Integrarse no equipo de tratamento da PCR como 
director ou como parte del. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311735 CHUS 
Do 1 de setembro ao 13 de outubro 
Sesións presenciais os días 9, 10 e 11 
de outubro 

16:00 – 21:00 

2311754 XUNQUEIRA 

Do 10 de outubro ao 30 de novembro 
de 2023 
Sesións presenciais os días 27, 28 e 
29 de novembro 

16:00 – 21:00 

2311755 ALVARO CUNQUEIRO 
Do 2 de maio ao 22 de xuño de 2023 
Sesións presenciais os días 19, 20 e 
21 de xuño 

16:00 – 21:00 

2311756 VIGO AP 

Do 1 de setembro ao 26 de outubro de 
2023 
Sesións presenciais os días 2, 3 e 4 de 
outubro 

16:00 – 21:00 

2311757 CHUO 

Do 1 de setembro ao 26 de outubro de 
2023 
Sesións presenciais os días 16, 17 e 
18 de outubro 

16:00 – 21:00 
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2311758 LUGO 

Do 1 de setembro ao 26 de outubro de 
2023 
Sesións presenciais os días 23, 24 e 
25 de outubro 

16:00 – 21:00 

2311761 CHUAC 

Do 2 de outubro ao 23 de novembro de 
2023 
Sesións presenciais os días 6, 7 e 8 de 
novembro 

16:00 – 21:00 

2311766 ALVARO CUNQUEIRO 

Do 2 de outubro ao 23 de novembro de 
2023 
Sesións presenciais os días 13, 14 e 
15 de novembro 

16:00 – 21:00 

2311774 O BARCO DE 
VALDEORRAS 

Do 2 de outubro ao 23 de novembro de 
2023 
Sesións presenciais os días 20, 21 e 
22 de novembro 

16:00 – 21:00 

 
REANIMACIÓN NEONATAL E PEDIÁTRICA 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 18 

Destinatarios: médicas/os, pediatras, enfermeiras/os e enfermeiras/os especialistas en 
pediatría. Por orde preferente: 1º) unidades de pediatría e neonatos. 2º) Urxencias 
hospitalarias e PAC. 3º) Resto de unidades de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: coñecer as técnicas de reanimación en Neonatos e Pediatría. Reanimación na 
sala de partos. Pautas de actuación en situación de parada. Estabilización e transporte. Saber 
ventilar un paciente co uso da máscara. Tratar a desobstrución da vía aérea. Utilizar un DESA 
con seguridade e eficacia e mantelo en óptimas condicións. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311792 CHUS 11, 12, 13, 14 e 15 de setembro 
de 2023 

16:30 – 20:30 

2311796 LUGO 24, 25, 26, 27 e 28 de abril de 
2023 

16:30 – 20:30 

2311799 O BARCO DE VALDEORRAS 8, 9, 10, 11 e 12 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311803 BURELA 22, 23, 24, 25 e 26 de maio de 
2023 

16:30 – 20:30 
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SOPORTE VITAL E MANEXO DE PATOLOXÍAS TEMPODEPENDENTES PARA 
ENFERMARÍA 
Nº de horas: 20 (12 presenciais + 8 de teleformación) 

Nº de prazas: 18 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiras/os de PAC, 2º) outras enfermeiras/os de 
atención primaria. 3º)  enfermeiras/os das bases do 061. 

Obxectivos: Recoñecer e iniciar o tratamento temperán da parada cardiorrespiratoria e das 
patoloxías tempodependentes de maior prevalencia no noso medio. Adquirir competencias 
no manexo da parada cardiorrespiratoria en equipos liderados por enfermaría ata o retorno 
da circulación espontánea, o final da reanimación ou o traslado do paciente. Identificar e 
tratar a dor torácica de características coronarias e acelerar a atención dos pacientes con 
síntomas coronarios agudos. Recoñecer os signos precoces de gravidade nun paciente 
politraumatizado e aplicar as técnicas e coidados acordes á situación do paciente. Aprender 
a sintomatoloxía do ictus e aplicar o conxunto de coidados adecuado. Coñecer o manexo 
inicial doutras patoloxías tempodependentes (anafilaxe, sepse). 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311809 CHUS 

Do 13 de novembro ao 21 de 
decembro de 2023 

Sesións presenciais os días 
27, 28 e 29 de novembro 

16:30 – 20:30 

2311811 CHOP 

Do 13 de novembro ao 21 de 
decembro de 2023 

Sesións presenciais os días 
11, 12 e 13 de decembro 

16:30 – 20:30 

2311814 CHUO 

Do 13 de novembro ao 21 de 
decembro de 2023 

Sesións presenciais os días 
18, 19 e 20 de decembro 

16:30 – 20:30 
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XESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS GRAVES E COMUNICACIÓN DE MALAS 
NOVAS 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: médicas/os,  enfermeiras/os, enfermeiras/os especialistas en enfermaría 
familiar e comunitaria, enfermeiras/os especialistas en saúde mental e enfermeiras/os 
especialistas en pediatría 

Obxectivos: Adquirir habilidades para o manexo de situacións nas que dar unha mala nova 
así como as actuacións que se deben realizar cando se produza un evento adverso grave. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311818 CHOP 4 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311820 ALVARO CUNQUEIRO 11 de maio de2023 16:30 – 20:30 

2311823 CHUAC 18 de maio de 2023 16:30 – 20:30 
 

OBRADOIRO DE SUTURAS E CIRURXÍA MENOR 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicas/os, enfermeiras/os, enfermeiras/os 
especialistas en enfermaría familiar e comunitaria e enfermeiras/os especialistas en pediatría 
de atención primaria, urxencias hospitalarias e urxencias extrahospitalarias (061). 2º) resto 
de médicas/os, enfermeiras/os e enfermeiras/os especialistas en pediatría. 

Obxectivos: promover o desenvolvemento de habilidades profesionais para a realización de 
suturas e cirurxía menor. Dar a coñecer os aspectos médico legais relacionados coa cirurxía 
menor. 
Ensinar técnicas de anestesia local. Identificar o instrumental cirúrxico que se emprega 
nestas técnicas. Dotar de habilidades prácticas para as técnicas cirúrxicas empregadas nas 
suturas. Actualizar os coñecementos sobre as técnicas precisas en diferentes intervencións 
de cirurxía menor. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311826 VIGO (AP) 18 e 19 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311830 CHUS 25 e 26 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311831 BARBANZA 2 e 3 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311832 XUNQUEIRA 9 e 10 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311833 VIGO (AP) 23 e 24 de maio de 2023 16:30 – 20:30 
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ENFERMIDADE CELÍACA: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS ACTUAIS E 
SEGUIMENTO DA DIETA SEN GLUTE 
Nº de horas: 6 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: médicas/os, farmacéuticas/os, enfermeiros/as, enfermeiras/os especialistas 
en enfermaría familiar e comunitaria, enfermeiras/os especialistas en pediatría, técnicas/os 
superiores en Laboratorio de Diagnóstico Clínico e técnicas/os superiores en Dietética. 

Obxectivos: coñecer todas as presentacións clínicas posibles da enfermidade celíaca.   
Coñecer os marcadores serolóxicos e xenéticos dispoñibles no diagnóstico desta 
enfermidade así como os algoritmos diagnósticos utilizados no laboratorio e a súa 
interpretación en función dos valores de referencia. Coñecer as Guías Europeas ESPGHAN e 
o protocolo español do Ministerio de Sanidade. Coñecer a patoxénese da enfermidade e 
novas estratexias terapéuticas. Coñecer o diagnóstico histolóxico e en que casos se deriva a 
biopsia. Coñecer a dieta sen glute e o seguimento médico dela. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311835 CHOP 17 e 18 de abril de 2023 16:30 – 19:30 

2311837 CHUAC 24 e 25 de abril de 2023 16:30 – 19:30 

 
TRATAMENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO) 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicas/os, farmacéuticas/os, enfermeiras/os especialistas en enfermaría 
familiar e comunitaria e enfermeiras/os de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: xestionar a anticoagulación oral en pacientes para a prevención do ictus 
embólico en pacientes con fibrilación auricular non valvular (FANV): revisar o tratamento da 
fibrilación auricular non valvular. Coñecer o Informe de Posicionamento Terapéutico do 
Ministerio de Sanidade. Identificar cales son os preditores de risco de ictus e sangrado en 
pacientes con FANV. Revisar os algoritmos de decisión. Saber o papel dos novos 
anticoagulantes orais (NACO) na prevención do ictus. Avaliar como realizar a resposta a 
situacións clínicas específicas. Identificar mediante un simulador as principais arritmias 
cardíacas. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311839 CHUS 2 e 3 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

 



  

70 

OBRADOIRO DE CRICOTIROIDOTOMÍA CIRÚRXICA  
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicas/os.   

Obxectivos: Dominar a anatomía larínxea, fundamental para a realización detallada de 
técnicas invasivas sobre a vía aérea. Coñecer e aplicar a técnica de cricotiroidomía cirúrxica 
e con agulla, técnicas fundamentais para resolver determinadas situacións críticas para o 
paciente. Adestrar a técnica para aumentar a seguridade e a eficacia na situación non 
intubable - non ventilable. Aplicar as técnicas e os algoritmos de manexo de vía aérea para 
aumentar a seguridade dos pacientes segundo as últimas guías e evidencias.   

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311844 CHUS 25 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311846 CHOP 2 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

2311848 VIGO (AP) 9 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

 

 

ABORDAXE DO DÓ E A MORTE PERINATAL 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) obstetras, médicos/as de familia, pediatras, 
psicólogos/as, psiquiatras 2º) matronas e enfermeiros/as. 3º) técnicos en coidado auxiliares 
de enfermaría e traballadores sociais. 

Obxectivos: facilitar o proceso de dó profesional do equipo de saúde. Mostrar alternativas de 
intervención en situacións clínicas difíciles para o equipo, así como pautas de autocoidado. 
Procurar satisfacer as necesidades psicolóxicas da familia que perde un fillo/a. Coñecer e 
comprender as vivencias de perda experimentadas polos pais, nais e familiares. Promover 
cambios de actitude fronte a morte e o sufrimento emocional. Desenvolver habilidades para 
a interacción cos pais/nais que perderon un fillo/a. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311850 XUNQUEIRA 17, 18 e 19 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311851 CHUO 24, 25 e 26 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311852 CHUAC 2, 3 e 4 de maio de 2023 16:30 – 20:30 
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MANEXO PRÁCTICO DO PACIENTE ASMÁTICO 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orden preferente: 1º) enfermeiros/as e enfermeiras/os especialistas en 
enfermaría familiar e comunitaria de atención primaria e hospitalaria. 2º)  enfermeiras/os 
especialistas en pediatría. 

Obxectivos: diferenciar os conceptos de asma, obstrución bronquial e EPOC. Coñecer as 
diferenzas entre tratamento broncodilatador e antiinflamatorio, así como os seus efectos 
secundarios. Identificar os irritantes inespecíficos (tabaco, contaminación intradomiciliaria), 
os alérxenos, os axentes sensibilizantes ocupacionais e drogas indutoras da asma. Coñecer 
e utilizar a terapia inhalatoria e a medición do fluxo expiratorio máximo (PEF). Identificar e 
corrixir cales son os erros máis comúns na aerosolterapia e a aplicación de nebulizacións. 
Evidenciar a necesidade de realizar educación para a saúde e o apoderamento do paciente 
na enfermidade asmática. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311853 LUGO 3 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

2311854 CHOP 10 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

2311856 XUNQUEIRA 17 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

 
SOPORTE RESPIRATORIO INVASIVO E NON INVASIVO. 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiras/os das unidades de críticos, urxencias, 
reanimación, unidades de hospitalización, PACs e ambulancias do 061. Médicas/os: dos 
servizos de urxencias, ambulancias do 061 e PAC 2º) resto de enfermeiras/os, 
enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria, enfermeiras/os 
especialistas en saúde mental, enfermeiras/os especialistas en pediatría e médicos/as. 

Obxectivos: Coñecer os coidados recomendados para o mantemento do paciente en 
ventilación mecánica invasiva (VMI) e soporte respiratorio non invasivo (SRNI), garantindo a 
seguridade e a práctica baseada na evidencia. Recoñecer as indicacións para a instauración 
da VMI e SRNI. Coñecer a dinámica ventilatoria e as adaptacións das modalidades segundo 
as indicacións, así como interpretar a monitorización dos ventiladores e monitores de 
cabeceira. Identificar os procedementos xeradores de aerosois e as técnicas para minimizar 
o risco. Ser capaz de recoñecer as complicacións e aplicar os coidados preventivos 
correspondentes. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311681 CHUS 22, 23 e 24 de maio 16:30 – 20:30 
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2311698 XUNQUEIRA 29, 30 e 31 de maio 16:30 – 20:30 

2311702 ALVARO CUNQUEIRO 5, 6 e 7 de xuño de 2023 16:30–20:30 

2311705 FERROL 11, 12 e 13 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311708 LUGO 19, 20 e 21 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311712 CHUAC 26, 27 e 28 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311715 CHUO 8, 9 e 10 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

 
 
ACTUALIZACIÓN EN ESTOMAS E SONDAS PARA GASTROSTOMÍA 
ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: enfermeiras/os, enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e 
comunitaria, enfermeiras/os especialistas en saúde mental e enfermeiras/os especialistas 
en pediatría de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: actualizar os coñecementos e as habilidades nos coidados de enfermaría dos 
pacientes con ostomías e sondas PEG. 

Estomas de alimentación: sonda para gastrostomía endoscópica percutánea (PEG). Tipos de 
sondas. Indicacións e técnica de colocación. Coidados de enfermaría no paciente portador 
da PEG. Posibles complicacións e solucións. Técnica de substitución da sonda con sistema 
de balón. 
Estomas de eliminación. Clasificación, causas, técnicas e comportamento das ostomías 
dixestivas e urinarias. Implicación da enfermaría nos coidados dun paciente ostomizado: fase 
preoperatoria e postoperatoria. Manexo de dispositivos: dispositivos continentes, colectores 
e accesorios. Complicacións dos estomas: tipos, causas e actuación da enfermaría. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311718 CHOP 9 e 10 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311721 XUNQUEIRA 6 e 7 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311724 CHUAC 30 e 31 de maio de 2023 16:30 – 20:30 
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ACTUALIZACIÓN EN COIDADOS DE ENFERMARÍA NOS DIFERENTES 
ACCESOS VASCULARES 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiras/os, enfermeiras/os especialistas en saúde 
mental e enfermeiras/os especialistas en pediatría de atención hospitalaria. 2º) 
Enfermeiras/os e enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria de 
atención primaria. 

Obxectivos: dar a coñecer e adestrar as/os enfermeiras/os que traballan diariamente cos 
diferentes accesos vasculares. Principios básicos da terapia intravenosa. Tipos de catéteres. 
Bacteriemia zero. Flebite zero. Traballar con bundles. Recomendacións xerais para o uso de 
catéteres intravasculares. Manexo e coidados dos PICC e MIDLINE. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311741 CHUS 30 e 31 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311751 CHUAC 6 e 7 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311759 MONFORTE 20 e 21 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311760 LUGO 13 e 14 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311762 CHUO 27 e 28 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

 

A COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA EN PACIENTES CON TRASTORNO 
MENTAL GRAVE 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiras/os,  enfermeiras/os especialistas en 
saúde mental e técnicos en coidados auxiliares de enfermaría de unidades de hospitalización 
psiquiátrica e de dispositivos comunitarios de saúde mental, terapeutas ocupacionais. 2º) 
Resto de enfermeiras/os,  enfermeiras/os especialistas en saúde mental e técnicos en 
coidados auxiliares de enfermaría.  

Obxectivos: comprender o significado da actitude empática e a súa dimensión condutual.  
Coñecer técnicas  de comunicación terapeútica. Crear unha relación terapeútica co doente. 
Diminuír a frustración como profesionais. Aprender a motivar os doentes coa palabra 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311763 CHUS 2 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311765 CHOP 16 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 
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2311768 LUGO 23 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311771 CHUAC 30 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 

 

 
POSTURAS FACILITADORAS DO PARTO 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 18 

Destinatarios: xinecólogos/as e matróns/as de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: coñecer e experimentar coas posturas que mellor se adaptan á biomecánica do 
corpo e facilitan o nacemento do bebé. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311773 CHUAC 17, 18 e19 de abril de 2023 16:30 – 20:30 
 

 
RESPIRACIÓN NO PARTO 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 15 

Destinatarios: matróns/as e médicas/os especialistas en obstetricia e xinecoloxía. 

Obxectivos: Facilitar o proceso  do parto  aprendendo a integrar o diafragma e os exercicios 
respiratorios do corpo. Aprender as técnicas de respiración para acadar efectos de analxesia, 
concentración e relaxación durante o parto. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311784 CHUS 14 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311786 CHOP 31 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 
 

 
ACTUALIZACIÓN EN LACTACIÓN MATERNA 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicas/os, pediatras, matróns/as, enfermeiras/os, enfermeiras/os 
especialistas en enfermaría familiar e comunitaria, enfermeiras/os especialistas en 
pediatría,  técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría de atención primaria e 
hospitalaria. 
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Obxectivos: Adquirir os coñecementos para deseñar e por en marcha a actualización e 
formación dos profesionais na lactación materna e alimentación óptima do lactante e neno 
pequeno de acordo coas recomendacións da estratexia global de alimentación do lactante e 
o neno pequeno da OMS. Coñecer o funcionamento da lactación materna. Recoñecer as 
afeccións do peito e informar das compatibilidades de medicación e substancias coa 
lactación. Coñecer disfuncións dixestivas o cólico do lactante. Cólico, estrañamento e refluxo. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311788 CHUS 6 e 7 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311804 CHOP 13 e 14 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311806 VIGO (AP) 20 e 21 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311807 ALVARO CUNQUEIRO 27 e 28 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311808 CHUO 5 e 6 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 
 
 

RETINOGRAFÍAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 12 

Destinatarios: enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria  e 
enfermeiras/os de atención primaria. 
Obxectivos: Desenvolver coñecementos e habilidades na realización e intrerpretación de 
retinografías para o cribado de retinopatía diabética e a detección precoz das principais 
lesións de fondo de ollo. Coñecer os estándares de calidade mínima na realización e toma de 
imaxes nos diferentes retinógrafos. Identificar e previr os erros técnicos máis frecuentes. 
Diferenciar entre imaxes normais, anormais e patolóxicas do fondo de ollo.  

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311812 CHUS 4 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311813 CHOP 11 de maio de2023 16:30 – 20:30 

2311815 VIGO (AP) 9 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311816 LUGO 24 de maio de 2023 16:30 – 20:30 
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TRABALLO CORPORAL NO EMBARAZO E POSPARTO 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 15 

Destinatarios: matronas e médicas/os especialistas en obstetricia e xinecoloxía 

Obxectivos: Coñecer metodoloxías para favorecer un san crecemento da unidade útero-bebé 
e do sistema muscular e fascial. Informar como optimizar o desenvolvemento  neuromotriz 
do bebé no ventre materno ata o final da xestación. Favorecer a acomodación  biomecánica  
do  corpo durante  o embarazo,  mellorando a  capacidade de albergar o bebé. Devolverlle ao 
corpo a súa tonicidade no período de posparto, recuperando a  funcionalidade  do  perineo e 
da musculatura abdominal. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311817 FERROL 3 e 4 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311819 CHUAC 9 e 10 de maio de 2023 16:30 – 20:30 
 

 

ELABORACIÓN DO COMENTARIO DE ENFERMARÍA 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiras/os, enfermeiras/os especialistas en saúde mental, 
enfermeiras/os especialistas en pediatría e técnicas/os en coidados auxiliares de enfermaría 
de unidades de hospitalización. Resérvase un 50 % das prazas para cada colectivo 
profesional. 

Obxectivos: Actualización sobre a redacción dos comentarios evolutivos do proceso clínico 
dos pacientes hospitalizados por parte do equipo de enfermaría, como unha tarefa máis da 
calidade asistencial que se presta. Dar a coñecer as incorreccións que se converteron en 
habituais na redacción dos comentarios de enfermaría. Proporcionar ferramentas 
argumentativas para a erradicación destas incorreccións, baseadas no marco ético-legal e 
con criterios de calidade. Instruír no uso da técnica de redacción: datos-accións-resultados 
(DAR) para a elaboración de comentarios de enfermaría eficientes e operativos. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311821 TELEPRESENCIA 2, 3 e 4 de outubro de 2023 16:30 – 19:30 

2311822 TELEPRESENCIA 6, 7 e 8 de novembro de 2023 16:30 – 19:30 
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COIDADOS E MOBILIZACIÓN DE PACIENTES CON PRÓTESE 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) técnicas/os en coidados auxiliares de enfermaría e 
celadores. 2º) enfermeiras/os, enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e 
comunitaria, enfermeiras/os especialistas en saúde mental e enfermeiras/os especialistas 
en pediatría. 

Obxectivos: dominar as técnicas de mobilización segundo o tipo de prótese. Coñecer os 
coidados pre e postoperatorio e as posibles complicacións. Adquirir coñecementos para 
educar sobre os autocoidados hospitalarios e no domicilio. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311824 CHUS 13 e 14 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311825 CHOP 20 e 21 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311827 ALVARO CUNQUEIRO 19 e 20 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311828 LUGO 27 e 28 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311829 CHUAC 18 e 19 de decembro de 2023 16:30 – 20:30 
 

 
COIDADOS POSTURAIS AO PACIENTE ENCAMADO 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicas/os en coidados auxiliares de enfermaría e celadores de atención 
hospitalaria, con preferencia para as unidades de hospitalización, UCI e REA. 
Obxectivos: actualizar coñecementos sobre as técnicas para mover un paciente. Coñecer os 
riscos dunha mobilización inadecuada e as lesións que se poden presentar. Coñecer os 
protocolos de mobilización e aplicar os métodos correctos en función da patoloxía de cada 
paciente. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311733 CHOP 7 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311745 ALVARO CUNQUEIRO 14 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311747 FERROL 21 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311748 FERROL 28 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311750 LUGO 4 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311752 CHUAC 11 de abril de 2023 16:30 – 20:30 
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2311770 MONFORTE 18 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311772 CHUS 27 de abril de 2023 16:30 – 20:30 
 

 
TRAQUEOSTOMÍA E DEGLUTICIÓN  
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) logopedas, enfermeiras/os, fisioterapeutas e 
técnicas/os auxiliares de enfermaría de unidades de hospitalización. 2º) Terapeutas 
ocupacionais, enfermeiras/os, enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e 
comunitaria, enfermeiras/os especialistas en saúde mental, enfermeiras/os especialistas en 
pediatría, fisioterapeutas e técnicas/os auxiliares de enfermaría de outras unidades. 

Obxectivos: Coñecer as dificultades deglutorias asociadas á traqueostomía. Coñecer as 
características da deglutición en pacientes con traqueostomía. Recoñecer os diferentes 
modelos de cánulas e as súas implicacións na deglutición. Recoñecer os signos de disfaxia 
en persoas con traqueostomía. Aprender que é unha válvula fonatoria e nocións sobre o seu 
uso. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311775 CHUS 5 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311777 CHOP 12 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311779 FERROL 27 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311782 LUGO 26 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311785 CHUAC 3 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

 
DETECCIÓN E COIDADOS DA DISFAXIA OROFARÍNXEA 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiras/os e técnicas/os auxiliares en coidados 
de enfermaría, 2º) fisioterapeutas, logopedas e terapeutas ocupacionais. 

Obxectivos: Adquirir os coñecementos necesarios para a detección, coidados e orientación 
do paciente con alteración da deglutición (disfaxia). Recoñecer os signos e síntomas da 
disfaxia, e aqueles pacientes en risco de padecela. Coñecer os métodos de detección da 
disfaxia. Establecer unha canle de comunicación para a derivación dos pacientes con 
alteración da deglutición. Aplicar uns coidados de calidade ao paciente disfáxico garantindo 
a seguridade do paciente. Adestramento no uso de métodos de cribaxe na detección da 
disfaxia. 
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Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311797 CHUS 7 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311798 CHOP 19 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311800 ALVARO CUNQUEIRO 26 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311801 MONFORTE 3 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

2311802 CHUO 10 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

2311805 CHUAC 5 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 
 

 

DELIRIO NO PACIENTE MAIOR HOSPITALIZADO 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiras/os de unidades de hospitalización, terapeutas ocupacionais e  
técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría de unidades de hospitalización. 

Obxectivos:  incrementar a detección precoz e control do delirio entre todo o persoal de 
enfermaría de hospitalización para asegurar boas prácticas para a súa abordaxe. Coñecer 
métodos de actuación ante paciente con signos de delirio. Identificar factores de risco en 
cada paciente maior hospitalizado.  Implementar accións durante o período de 
hospitalización que minimicen o risco de delirio a través da participación do equipo 
interdisciplinar, no que se inclúa ao propio paciente e a súa familia e coidador/a.  

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311836 CHOP 16 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311838 XUNQUEIRA 10 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

2311840 FERROL 30 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311841 CHUAC 13 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311843 CHUO 6 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311845 CHUS 20 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311847 O BARCO DE VALDEORRAS 27 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 
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ABORDAXE CONTEMPORÁNEA DO PACIENTE POSTICTUS 
Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente, 1º) fisioterapeutas de atención hospitalaria, 2º) 
fisioterapeutas de atención primaria. 

Obxectivos: por en coñecemento dos profesionais os cambios de paradigma sobre a 
abordaxe práctica de pacientes con ictus en estado agudo, subagudo e crónico, sendo a 
prescrición de exercicio terapéutico unha ferramenta avalada pola evidencia actual. 
Actualizar de forma teórica e práctica as abordaxes sobre as persoas que sufriron ictus. Dotar 
os fisioterapeutas de coñecementos para a valoración mediante escalas validadas do estado 
funcional do paciente. Darlles aos profesionais ferramentas técnicas e prácticas para a 
prescrición de programas de exercicio terapéutico adaptándose á evolución e obxectivos do 
paciente. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311849 CHUO 22, 23, 24 e 25 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

 

 

MÉTODO HIPOPRESIVO 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: fisioterapeutas. 

Obxectivos: Identificar as bases científicas, técnicas e clínicas do Método Hipopresivo. 
Coñecer as normas fundamentais de neurociencias relativas á práctica da Ximnasia 
Hipopresiva. Dominar as secuencias prácticas dos exercicios hipopresivos. Manexar os  
exercicios de ximnasia hipopresiva de base e das súas progresións. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311855 CHOP 17 e 18 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

2311857 FERROL 24 e 25 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

2311858 LUGO 10 e 11 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 
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PUNCIÓN SECA NA SÍNDROME DE DOR MIOFASCIAL 
Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: fisioterapeutas. 

Obxectivos: Coñecer a dor miofascial para a valoración dos pacientes con esta síndrome e o 
seu tratamento a través da punción seca. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311859 ALVARO CUNQUEIRO 12, 13, 14, 15 e 16 de xuño de 2023 16:30 –20:30 

 

 

O EXERCICIO FÍSICO PARA O TRATAMENTO DA LUMBALXIA, DA 
CERVICALXIA E DAS DIFERENTES PATOLOXÍAS ESPONDILOARTRÓSICAS 
LUMBARES E CERVICAIS. 
Nº de horas: 12  

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: fisioterapeutas  

Obxectivos: coñecer a evidencia científica actual en relación co exercicio físico no tratamento 
da patoloxía espondiloartrósica lumbar e cervical. Coñecer e identificar as características das 
diferentes patoloxías espondiloartrósicas e dos seus tratamentos médico-cirúrxicos como 
factores determinantes e condicionantes no tratamento de fisioterapia e da prescrición de 
exercicio físico terapéutico en pacientes con estas patoloxías. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311861 CHUAC 6, 7 e 8 de setembro 2023 16:30 – 20:30 

 

 

  



  

82 

IDENTIFICACIÓN E TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA REXIÓN 
TÉMPORO-MANDIBULAR 
Nº de horas: 12 (4 teóricas e 8 prácticas) 

Nº de prazas: 18 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) fisioterapeutas de atención primaria e odontólogos, 2º) 
fisioterapeuta de atención hospitalaria. 

Obxectivos:   adquirir coñecementos básicos sobre anatomía, fisioloxía e patoloxía da rexión 
témporo-mandibular e o tratamento das persoas con dor e disfuncións na cabeza, cara e 
zona cervical. Integrar na práctica clínica habitual a valoración e tratamento desa rexión. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311864 VIGO (AP) 13, 14 e 15 dexuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311862 LUGO 5, 6 e 7 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

 

 

EXERCICIO TERAPÉUTICO FUNCIONAL E DOR POR MBODY. 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. 

Obxectivos: adquirir ferramentas para entender os signos e síntomas dos pacientes tras unha 
lesión central, desde a UCI ata que o paciente está estabilizado. Adaptar a prescrición de 
Exercicio Terapéutico á individualidade de cada caso, tendo en conta o estado funcional do 
paciente nese momento. Priorizar a intervención naquelas áreas que condicionen máis a 
capacidade do paciente de adaptarse á súa contorna. Contextualizar os conceptos clásicos 
de intervención en Neurorrehabilitación no marco da prescrición de Exercicio Terapéutico, 
desde unha visión funcional e sistémica. Realizar unha valoración que estableza un marco 
conceptual ás alteracións de movemento e o seu impacto na participación do paciente. 
Desenvolver habilidades na diferenciación das síndromes dolorosas, realizar unha anamnesis 
adecuada que inclúa ou descarte o compoñente neuropático, o que determinará a 
intervención en cada caso. Recoñecer a dor crónica complexo e os conceptos de 
sensibilización central,desaferentación e desinhibición, así como dos perfís 
somatosensoriales como ferramenta de valoración e reevaluación.  

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311867 CHUS 16, 17 e 18 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

2311866 CHUAC 9, 10 e 11 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 
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REVISIÓN ACTUALIZADA DO SISTEMÁTICO E SEDIMENTO DE OURIÑOS 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente, 1º) técnicos superiores de Laboratorio Clínico e Biomédico. 
2º) técnicos en coidados auxiliares de enfermaría que realizan funcións de técnico de 
laboratorio. 

Obxectivos: Actualizar os coñecementos do  sistemático e sedimento de ouriños, a súa 
interferencia coa observación ao microscopio e mellora desta con algoritmos no protocolo. 

Coñecer a distinción das distintas patoloxías. Interpretar o sistemático/sedimento de 
alteracións hepáticas, endócrinas e renais. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311870 CHUS 26 e 27 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311869 ALVARO CUNQUEIRO 5 e 6 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 
 

 

ANÁLISES E CITOLOXÍAS DE SECRECIÓNS E LÍQUIDOS CORPORAIS 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnica/o superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 

 

Obxectivos: manexar adecuadamente os colectores necesarios para a obtención de mostras 
así como a súa orde de enchido e procesamento. Aplicar as consideracións preanalíticas 
relativas a tempos mínimos e/ou máximos de conservación e tratamento das mostras. 
Adquirir os coñecementos que permitan valorar as vantaxes e inconvenientes e limitacións 
entre métodos manuais tradicionais e de citometría de fluxo para o reconto celular e 
diferencial destas mostras e, polo tanto, discriminar correctamente o seu uso e aplicabilidade. 
Adecuado manexo de frotis/extensións destas mostras: Realización e estudo básico delas 
para a citoloxía diferencial. Interpretar correctamente a información proporcionada polos 
citómetros de fluxo. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311670 CHOP 6, 7 e 8 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311675 LUGO 13, 14 e 15 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311678 CHUAC 27, 28 e 29 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311679 CHUO 20, 21 e 22 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 
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A  ESPECTROMETRÍA DE MASAS MALDI-TOF NO LABORATORIO DE  
MICROBIOLOXÍA CLÍNICA 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnica/o superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 

Obxectivos: dotar os técnicos de laboratorio das ferramentas necesarias para o manexo do 
equipo, e das distintas aplicacións que podemos realizar con el, desde a identificación 
microbiana, ata a detección de resistencias e tipado epidemiolóxico. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311684 CHUS 18, 19 e 20 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311685 CHUAC 23, 24 e 25 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 
 

 

 
INTRODUCIÓN ÁS TÉCNICAS DE BIOLOXÍA MOLECULAR APLICADA EN 
ANATOMÍA PATOLÓXICA 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicas/os superiores en Anatomía Patolóxica e Citoloxía. 

Obxectivos: comprender a estrutura e as funcións dos ácidos nucleicos e das proteínas. 
Coñecer os fundamentos da replicación, tradución e transmisión dos xenes e a súa aplicación 
no diagnóstico molecular. Interpretar os resultados dos estudos xenéticos para o diagnóstico 
das enfermidades hereditarias (extracción e amplificación de ADN e ARN de sangue ou 
mostra biolóxica, análise cromosómica, secuenciación Sanger, PCR-RFLP ...). Interpretar os 
estudos de expresión de xenes e proteínas para o diagnóstico molecular ou a investigación 
clínica (RT-PCR, Western Blot...). 

Código Lugar de 
impartición Datas Horario 

2311691 CHUS 15 e 16 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311692 LUGO 22 e 23 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311694 CHUAC 19 e 20 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311693 CHUO 12 e 13 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 
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ENFERMIDADES AUTOINMUNES. ABORDAXE DENDE O LABORATORIO 
CLÍNICO 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicas/os superiores en Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 

Obxectivos: Coñecer a clasificación e a nomenclatura das enfermidades autoinmunes 
sistémicas (EAIS) e especificar as súas implicacións clínicas. Adquirir os coñecementos 
necesarios para o manexo de autoanticorpos circulantes e parámetros serolóxicos de 
laboratorio no diagnóstico e seguimento das EAIS. Obter habilidades para recoñecer e 
diferenciar os distintos patróns de inmunofluorescencia por microscopio no diagnóstico de 
EAIS. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311699 CHUS 11 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311701 ALVARO CUNQUEIRO 18 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311703 FERROL 25 de maio de 2023 16:30 – 20:30 
 

 

ACTUALIZACIÓN NA PARASITOLOXÍA 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicas/os superiores en Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Por orde 
preferente: 1º) laboratorios de Microbioloxía. 2º) resto de laboratorios. 

Obxectivos: coñecer o papel que levan a cabo os parasitos intestinais como axentes 
patóxenos. Coñecer cales son os ciclos de transmisión destes axentes patóxenos. Adquirir 
ou actualizar coñecementos sobre as características xerais dos parasitos susceptibles de 
colonizar o corpo humano. Coñecer cales son as mostras adecuadas e os seus medios de 
transporte para a correcta visualización das formas parasitarias. Saber visualizar no 
microscopio as formas parasitarias máis comúns colonizadoras do aparello dixestivo e 
xenitais así como do torrente sanguíneo: Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia, Trichomonas 
spp etc. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311710 CHUS 20 de abril de 2023 16:30 – 20:30 
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ESTUDO DO SEME: SEMINOGRAMA BÁSICO, POSVASECTOMÍA E EXAME 
EN FRESCO 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicas/os superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico.  

Obxectivos: actualizar os coñecementos do estudo do seme coa nova edición do manual da 
OMS. Cambio nos valores e como interpretalos. Mellorar a eficiencia nas peticións, 
coñecendo unha ferramenta básica, denominada paciente con selo que permite aforrar 
consultas e un mellor control de calidade. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311717 CHUS 7 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 
 

 

 

IMPACTO DA LEI 8/2021 POLA QUE SE REFORMA A LEXISLACIÓN CIVIL E 
PROCESUAL PARA O APOIO ÁS PERSOAS CON DEPENDENCIA  
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios:  psiquiatras, psicólogas/os clínicas/os e traballadoras/es sociais. 

Obxectivos: coñecer a orixe, espírito e reforma da Lei 8/2021, do 2 de xuño, e a súa incidencia 
na atención a estas persoas nos equipamentos sociosanitarios. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311725 ACIS (Santiago de 
Compostela) 

22, 23 e 24 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

2311727 CHUAC 13, 14 e 15 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 
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INTRODUCIÓN Á ELABORACIÓN E CONTROL DA CALIDADE DAS 
PREPARACIÓNS FARMACÉUTICAS 
Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos de farmacia. 

Obxectivos: coñecer a lexislación sobre a elaboración e control da calidade das preparacións 
farmacéuticas e a participación dos/as técnicos/as neste ámbito de traballo. Relacionar a 
seguridade do paciente coa xestión da calidade. Relacionar a seguridade do traballador/a coa 
prevención de riscos. Coñecer as operacións galénicas para a elaboración de preparacións 
farmacéuticas non estériles elaboradas no laboratorio de Farmacia Hospitalaria. Iniciar os 
profesionais na realización de operacións galénicas. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311730 ALVARO CUNQUEIRO 16, 17, 18 e 19 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

2311732 CHOP 23, 24, 25 e 26 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 
 

 
USO SEGURO DO MEDICAMENTO E ATENCIÓN AO PACIENTE NA 
FARMACIA 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: técnicos/as de farmacia. 
Obxectivos: proporcionar formación aos técnicos/as de farmacia sobre as súas funciones e 
competencias nos servizos de farmacia hospitalarios dentro do marco lexislativo actual, con 
un enfoque centrado na seguridade no uso seguro do medicamento e a mellora da atención 
do paciente da consulta externa de Farmacia. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311736 LUGO 20, 21 e 22 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311738 CHUO 27, 28 e 29 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311740 CHUAC 11, 12 e 13 de decembro de 2023 16:30 – 20:30 
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A CODIFICACIÓN CIE-10: VALVULOPATÍAS CARDÍACAS  
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicas/os superiores en documentación sanitaria. 

Obxectivos: Establecer criterios comúns a nivel de codificación clínica. Dominar a 
codificación de episodios asistenciais con CIE-10-ES de diagnósticos sobre valvulopatías 
cardíacas. Establecer unha guía para a codificación clínica con CIE-10-ES de diagnósticos 
sobre valvulopatías cardíacas.  Dominar a codificación de episodios asistenciais con CIE-10-
ES de procedementos cardiológicos de Cirurxía Cardiovascular e Hemodinámica en 
pacientes con valvulopatías cardíacas. Establecer unha guía para a codificación clínica con 
CIE-10-ES de de procedementos cardiolóxicos de Cirurxía Cardiovascular e Hemodinámica 
en pacientes con valvulopatías cardíacas.   

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311780 TELEPRESENZA 16, 17 e 18 de outubro  17:00 – 20:00 
 

 

A CODIFICACIÓN CIE-10: ARRITMIAS  
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicas/os superiores en documentación sanitaria. 

Obxectivos: Establecer criterios comúns a nivel de codificación clínica. Dominar a 
codificación de episodios asistenciais con CIE-10-ES de diagnósticos sobre arritmias. 
Establecer unha guía para a codificación clínica con CIE-10-ES de diagnósticos sobre 
arritmias. Dominar a codificación de episodios asistenciais con CIE-10-ES de procedementos 
cardiológicos de Cirurxía Cardiovascular e Hemodinámica en pacientes con arritmias. 
Resolver as dúbidas existentes. Establecer unha guía para a codificación clínica con CIE-10-
ES de de procedementos cardiolóxicos de Cirurxía Cardiovascular e Hemodinámica en 
pacientes con arritmias.   

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311790 TELEPRESENZA 13, 14, 15 e 16 de novembro de 20023  17:00 – 20:00 
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ENFERMIDADE DA CARIE DA PRIMEIRA INFANCIA. ABORDAXE DENDE 
ATENCIÓN PRIMARIA. 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) hixienistas dentais de atención primaria. 2º) 
enfermeiras/os especialistas en Pediatría de atención primaria 

Obxectivos:  dar a coñecer as enfermidade da carie, identificar factores de risco e orientación 
das medidas preventivas adecuadas. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311793 CHUAC 4  e 5 de decembro de 2023 16:30 – 20:30 

 
 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN COS PACIENTES E FAMILIARES 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: todo o persoal sanitario e traballadores/as sociais. 

Obxectivos: coñecer como nos comunicamos a través da reflexión e mediante exercicios. 
Desenvolver o concepto de «comunicación interna» para posteriormente traballar na 
comunicación efectiva ou empática cos demais. Incrementar a capacidade comunicativa do 
persoal tanto no trato co usuario como co compañeiro. Desenvolver a capacidade para 
identificar e xestionar con eficacia os nosos estados emocionais co fin de levar a cabo 
comunicacións efectivas con usuarios e compañeiros. Dominar ferramentas de valor nas 
temáticas relacionadas coa capacidade comunicativa, social e emocional que permitan 
facilitar o día a día. Coñecer e desenvolver as fortalezas e trazos positivos do carácter. 
Coñecer recursos para favorecer o benestar e mellorar as relacións persoais. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311877 CHUS 2, 3 e 4 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

2311879 ALVARO CUNQUEIRO 23, 24 e 25 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 
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SITUACIÓNS DE EMERXENCIA PROVOCADAS POR DOENTES CON 
CONDUTAS VIOLENTAS 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicas/os, enfermeiras/os, enfermeiras/os 
especialistas en enfermaría familiar e comunitaria, enfermeiras/os especialistas en saúde 
mental e técnicas/os en coidados auxiliares de enfermaría e celadores de atención 
hospitalaria de urxencias e psiquiatría e de atención primaria. Persoal de servizos xerais de 
atención primaria. 2º) resto de persoal sanitario e celadores de atención hospitalaria. 

Obxectivos: coñecer as ferramentas de actuación en diversas situacións que supoñen un 
risco, tanto para os profesionais como para os propios pacientes, cando sofren un episodio 
violento. Previr lesións ao propio paciente (autolesións, caídas accidentais...). Previr lesións a 
outras persoas (outros enfermos ou persoal sanitario). Evitar disrupcións graves do 
programa terapéutico do propio paciente ou outros enfermos (arranque de vías, sondas, 
outros sistemas de soporte vital...). Evitar danos físicos significativos na contorna sanitaria. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311880 CHUS 26 e 27 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 
20:30 

2311881 BARBANZA 13 e 14  de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311883 CHOP 23 e 24 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311885 XUNQUEIRA 6 e 7 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311888 ALVARO CUNQUEIRO 12 e 13 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311886 FERROL 15 e 16 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311884 LUGO 30 e 31 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311882 MONFORTE 9 e 10 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311892 CHUAC 21 e 22 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311890 CHUO 3 e 4 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 
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AFRONTAMENTO DE CONDUTAS DESAFIANTES. MANEXO DA SITUACIÓN 
Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º.- Persoal de atención primaria e dos servizos de 
urxencias hospitalarias, cita previa, consultas externas, atención ao doente e admisión, 
psiquiatría e hospitalización a domicilio. 2º.- Persoal de atención hospitalaria. 

Obxectivos: Coñecer as ferramentas de actuación en diversas situacións que supoñen un 
risco, tanto para os profesionais como para os pacientes, cando sofren un episodio violento. 
Previr lesións ao propio paciente (autolesións, caídas accidentais, etc..), previr lesións a 
outras persoas (outros doentes ou persoal sanitario). Evitar interrupcións bruscas do 
programa terapéutico do propio paciente ou doutros doentes (arranque de vías, sondas, 
outros sistemas de soporte vital, etc..). Coñecer os mecanismos e técnicas de autocontrol 
ante agresións físicas. Manexar técnicas de inmobilización pausado e control do agresor. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311897 CHUS 23, 24. 25 e 26 de outubro de 
2023 

16:30 – 20:30 

2311895 ALVARO CUNQUEIRO 29, 30 e 31 de maio e 1 de xuño 
de 2023 16:30 – 20:30 

2311898 FERROL 6, 7, 8 e 9 de novembro de 2023 16:30 –16:30 

 

 

ATENCIÓN PLENA NO CONTORNO SANITARIO (MINDFULNESS) 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: todos os profesionais do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: tomar conciencia das fontes de estrés que alimentamos inconscientemente. 
Adestrar a atención plena para reducir os niveis de estrés e aumentar o benestar, rendemento 
e resultados. Mellorar capacidades como o autocontrol, adaptabilidade, resiliencia, 
concentración ou a toma de decisións. Gozar da posibilidade de integrar a práctica con 
naturalidade e a medida no día a día. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311900 CHOP 14, 15 e 16 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311899 ALVARO CUNQUEIRO 7, 8 e 9 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311901 ALVARO CUNQUEIRO 11, 12 e 13 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311902 CHUO 28, 29 e 30 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 
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SEGURIDADE E OPERACIÓN NAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) electricistas, 2º) técnicas/os de prevención de riscos 
laborais, persoal de mantemento e persoal de oficios. 

Obxectivos: actualizar coñecementos sobre instalacións eléctricas: alta tensión, bloqueo e 
sinalización, verificacións de ausencia de tensión, postas a terra, centros de transformación, 
normativa industrial… 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311903 CHUO 2, 3 e 4 de maio de 2023 16:30 – 20:30 
 

 

 

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS HOSPITALARIAS E MELLORA DA SEGURIDADE 
DE FUNCIONAMENTO 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enxeñeiras/os, electricistas. 2º) resto persoal de 
mantemento e persoal de oficios. 

Obxectivos: actualizar e ampliar coñecementos sobre as instalacións eléctricas en edificios 
sanitarios, mellora seguridade de funcionamento (seguridade, fiabilidade, dispoñibilidade, 
reparabilidade), selectividade das proteccións, subministracións complementarias, 
protección contra o raio, ITC-BT-28, ITC-BT-38, tipos de circuítos, perturbacións eléctricas. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311904 CHOP 29, 30 e 31 de maio de 2023 16:30 – 20:30 
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PREVENCIÓN DA LEXIONELA E CONTROL DA CALIDADE DA AUGA EN 
EDIFICIOS SANITARIOS 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enxeñeiras/os, fontaneiros, calefactores. 2º) resto 
persoal de mantemento, persoal de oficios e PSX. 

Obxectivos: actualizar coñecementos sobre a prevención de lexionela e control da calidade 
de auga en edificios hospitalarios. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311905 CHUS 27, 28 e 29 de marzo de 
2023 

16:30 – 20:30 

2311906 LUGO 17, 18 e 19 de abril de 2023 16:30 – 20:30 
 

 
OPERACIÓNS NAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E NAS PROXIMIDADES DOS 
CENTROS SANITARIOS 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios:  por orde preferente: 1º) electricistas. 2º) resto de persoal de mantemento. 

Obxectivos: Coñecer as actuacións dos profesionais de mantemento nas zonas de perigo ou 
zonas próximas de traballo en tensión. Diferenciar zonas de proximidade e traballo en 
proximidade. Como actuar nas manobras de traballo (cambio do estado eléctrico dunha 
instalación). Informar das técnicas e métodos para asegurar a prevención dunha posible 
realimentación. Medicións, ensaios e verificacións das actividades concibidas para 
comprobar as especificacións técnicas da instalacións eléctricas, comprobar o seu estado 
eléctrico, mecánico ou térmico, eficacia das  proteccións, circuítos de seguridade e manobras 
especificas. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311907 CHUAC 13 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311909 FERROL 18 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311910 BURELA 25 de abril de 2023 16:30 – 20:30 
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O/A CELADOR/A NO BLOQUE CIRÚRXICO 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) celadoras/es dos servizos cirúrxicos. 2º) resto de 
celadoras/es. 

Obxectivos: adquirir os coñecementos e a práctica necesarios para desenvolver as súas 
funcións nas zonas cirúrxicas, para a atención ao paciente na súa entrada e saída do 
quirófano e a preparación destas en función das intervencións programadas. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311912 CHUS 20 e 21 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311913 FERROL 29 e 30 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311914 CHOP 10 e 11 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311915 ALVARO CUNQUEIRO 17 e 18 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311917 CHUAC 24 e 25 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311918 VERÍN 8 e 9 de maio de 2023 16:30 – 20:30 
 

 
CÓDIGO DE PRÁCTICAS SOBRE A XESTIÓN DE ALÉRXENOS 
ALIMENTARIOS 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: cociñeiras/os, pinches de cociña, técnicos en dietética, gobernantas/es e 
postos asimilados 

Obxectivos:  Coñecer o control de alérxenos a través da información das alerxias alimentarias, 
rastrexabilidade dos alimentos e boas prácticas de manipulación. Actualización do código de 
boas prácticas de acordo a norma internacional CSC802020. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311919 CHUS 22 e 23 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 
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CULTURA DE SEGURIDADE ALIMENTARIA NOS SERVIZOS DE 
ALIMENTACIÓN DAS INSTITUCIÓNS SANITARIAS 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: pinches de cociña, cociñeiras/os, técnicos en dietética, 
gobernantas/es e postos asimilados 

Obxectivos:  Adestramento e posta na práctica da cultura da seguridade alimentaria do 
persoal involucrado no acondicionamento e servizo de alimentos atendendo ao Regulamento 
852/2004 e actualizacións. Coñecer a nova normativa mediante aplicación práctica de 
obradoiros grupais de como actuar de acordo á seguridade e hixiene alimentaria. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311671 CHOP 20 e 21 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311673 CHUAC 27 e 28 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311674 CHUS 10 e 11 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311676 CHUO 17 e 18 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311680 FERROL 24 e 25 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311683 LUGO 15 e 16 de maio de 2023 16:30 – 20:30 
 

 
PROCEDEMENTOS HIXIÉNICOS NO TRATAMENTO DA ROUPA 
HOSPITALARIA 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: lavandeiras/os, costureiras/os, pasadoras/es de ferro, gobernantas/es e 
postos asimilados. 

Obxectivos:  Coñecer os procedementos correctos na manipulación de roupa hospitalaria. 
Coñecer os procedementos administrativos e de comunicación interna na lavandaría. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311687 FERROL 17 e 18 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311689 CHUS 24 e 25 de abril de 2023 16:30 – 20:30 
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INTELIXENCIA EMOCIONAL: CONECTANDO CEREBRO E CORAZÓN 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: todos os profesionais do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: comprender os beneficios da intelixencia emocional. Adestrar coas estratexias 
de desenvolvemento persoal. Afondar no autocoñecemento da xestión das emocións. 
Adquirir ferramentas e recursos para conectar cos demais. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311696 O BARCO DE VALDEORRAS 10 e 11 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311700 VERÍN 17 e 18 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311704 ALVARO CUNQUEIRO 24 e 25 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311707 CHOP 2 e 3 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311709 CHUAC 15 e 16 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311711 CHUO 18 e 19 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311714 ALVARO CUNQUEIRO 2 e 3 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 
 

XESTIÓN DO TEMPO 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: todos os profesionais do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: como desaprender para aprender novos hábitos. Saber diferenciar as tarefas 
urxentes das tarefas importantes. Recomendacións para unha disciplina persoal. Manexar o 
tempo e distinguir os conceptos planificación e organización. Saber organizar unha axenda a 
través da matriz de prioridades. Coñecer as causas da mala xestión do tempo. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311720 BURELA 10 e 11 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311723 MONFORTE 24 e 25 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311726 ALVARO CUNQUEIRO 3 e 4 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311728 FERROL 16 e 17 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 

2311729 VIGO (AP) 7 e 8 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311731 CHOP 13 e 14 de novembro de 2023 16:30 – 20:30 
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA PERSOAL DE XESTIÓN E 
SERVIZOS 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: todo o persoal de xestión e servizos do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: coñecer como nos comunicamos a través da reflexión e mediante exercicios. 
Desenvolver o concepto de «comunicación interna» para posteriormente traballar na 
comunicación efectiva ou empática cos demais. Incrementar a capacidade comunicativa do 
persoal tanto no trato co usuario, como co compañeiro. Desenvolver a capacidade para 
identificar e xestionar con eficacia os nosos estados emocionais co fin de levar a cabo 
comunicacións efectivas con usuarios e compañeiros. Dominar ferramentas de valor nas 
temáticas relacionadas coa capacidade comunicativa, social e emocional que permitan 
facilitar o día a día. Coñecer e desenvolver as fortalezas e trazos positivos do carácter. 
Coñecer recursos para favorecer o benestar e mellorar as relacións persoais. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311734 CHUS 13, 14 e 15 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311737 ALVARO CUNQUEIRO 20, 21 e 22 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311739 LUGO 27, 28 e 29 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311742 CHUO 10, 11 e 12 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311743 BURELA 17, 18 e 19 de abril de 2023 16:30 – 20:30 

2311744 VIGO (AP) 29, 30 e 31 de maio de 2023 16:30 – 20:30 

2311746 FERROL 8, 9 e 10 de maio de 2023 16:30 – 20:30 
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ACTUACIÓNS E PAUTAS NA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA ENTRE A 
CIDADANÍA E AS INSTITUCIÓNS SANITARIAS. 
Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) telefonistas, 2º) persoal de servizos xerais, 3º) grupos 
da función administrativa. 

Obxectivos:  mellora da interacción  entre a cidadanía e as institucións sanitarias a través da 
comunicación telefónica. Coñecer os aspectos na mellora da calidade na comunicación 
telefónica: pautas de como actuar, empatía na información. Informar de métodos axeitados: 
exemplo de procesos asistenciais específicos, necesidades do paciente, derivacións a outras 
institucións... 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311749 CHUAC 14 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311753 CHUO 16 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311764 BURELA 21 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311767 CHOP 23 de marzo de 2023 16:30 – 20:30 

2311769 FERROL 13 de abril de 2023 16:30 – 20:30 
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COACHING DE EQUIPOS COMO FERRAMENTA PARA TITORES DE 
RESIDENTES 
Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: titores/as de formación sanitaria especializada 

Obxectivos: Empregar as ferramentas do coaching para un mellor desenvolvemento do 
traballo cos equipos. Mellorar as habilidades de liderado dos/as titores/as. Identificar as 
ferramentas para a mellora da organización e da xestión de tempo dos equipos. Que os/as 
titores/as sexan capaces de elaborar un Plan de acción para acadar os obxectivos desexados. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311778 A CORUÑA 14 e 15 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311781 FERROL 26 e 27 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311783 SANTIAGO 7 e 8 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311787 OURENSE 19 e 20 de xuño de 2023 16:30 – 20:30 

2311789 LUGO 18 e 19 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311791 PONTEVEDRA 25 e 26 de setembro de 2023 16:30 – 20:30 

2311794 ÁLVARO CUNQUEIRO 4 e 5 de outubro de 2023 16:30 – 20:30 
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CURSOS DE 

SIMULACIÓN 
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ADESTRAMENTO NO MANEXO DE URXENCIAS HOSPITALARIAS 
PEDIÁTRICAS PREVALENTES 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 16 

Destinatarios: por orde preferente:  1º) pediatras, enfermeiras/os especialistas en pediatría e 
enfermeiras/os de urxencias pediátricas hospitalarias. 2º) pediatras, enfermeiras/os 
especialistas en pediatría e enfermeiras/os pediátricas/os de hospitalización, médicas/os e 
enfermeiras/os dos servizos de urxencias dos hospitais comarcais. 3º) outras/os 
médicas/os, enfermeiras/os e enfermeiras/os especialistas en pediatría. Reservarase o 
50 % das prazas para cada categoría 

Obxectivos: dominar os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para o 
desenvolvemento da actividade laboral cotiá en relación co manexo avanzado do paciente 
pediátrico grave, usando para iso técnicas de simulación integral nun paciente robotizado 
ambientado en escenarios acordes ao seu centro de traballo, ademais de obradoiros de 
técnicas realizadas de forma específica e independente con obxectivos adaptados ao 
destinatario. 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311933 Aula de simulación da ACIS 30, 31 de maio e 01 de xuño do 
2023 16:30 a 20:30 

2311934 Aula de simulación do CHUAC 19, 20 e 21 de xuño de 2023 16:30 a 20:30 

2311936 Aula de simulación do CHUF 24, 25 e 26 de abril de 2023 16:30 a 20:30 

2311937 Aula de simulación do HULA 26, 27 e 28 de setembro de 2023 16:30 a 20:30 

2311938 Aula de simulación do CHUS 22, 23 e 24 de marzo de 2023 16:30 a 20:30 

2311940 Aula de simulación do CHUO 16, 17 e 18 de outubro de 2023 16:30 a 20:30 

2311942 Aula de simulación del CHUVI 6, 7 e 8 de novembro de 2023 16:30 a 20:30 
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ADESTRAMENTO NO MANEXO DE URXENCIAS EN PLANTA DE 
HOSPITALIZACIÓN 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 16 

Destinatarios: médicas/os, enfermeiras/os especialistas en pediatría, enfermeiras/os 
especialistas en saúde mental e enfermeiras/os de plantas de hospitalización. Reservarase 
un 50 % das prazas para cada categoría 

Obxectivos: capacitar o persoal sanitario de plantas de hospitalización para recoñecer e 
estabilizar inicialmente o paciente crítico. 

1. Recoñecer a gravidade. 

2. Recoñecer a insuficiencia respiratoria e realizar a estabilización inicial 

3. Recoñecer o choque e realizar a estabilización inicial 

4. Recoñecer a perda de conciencia e o seu manexo inicial 

5. Traballar de forma coordinada co equipo asistencial e o resto de servizos hospitalarios 

6. Potenciar a toma de decisións con seguridade para o paciente. 

 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311948 Aula de simulación da ACIS 12, 13 e 14 de setembro de 2023 16:30 a 20:30 

2311950 Aula de simulación do CHUAC 29, 30 e 31 de maio de 2023 16:30 a 20:30 

2311951 Aula de simulación do CHUF 8, 9 e 11 de maio de 2023 16:30 a 20:30 

2311952 Aula de simulación do HULA 7, 8 e 9 de novembro de 2023 16:30 a 20:30 

2311954 Aula de simulación do CHUS 24, 25 e 26 de abril de 2023 16:30 a 20:30 

2311956 Aula de simulación do CHUO 25, 26 e 27 de abril de 2023 16:30 a 20:30 

2311958 Aula de simulación del CHUVI 13, 14 e 15 de xuño de 2023 16:30 a 20:30 
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ADESTRAMENTO NO MANEXO DE URXENCIAS PREHOSPITALARIAS 
PREVALENTES 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 16 

Destinatarios: por orde preferente:  1º) médicas/os e enfermeiras/os de PAC. 2º) 
médicas/os, enfermeiras/os especialistas en enfermaría familiar e comunitaria e 
enfermeiras/os de atención primaria e das bases do 061. Reservarase un 50 % das prazas 
para cada categoría. 

Obxectivos:. Capacitar aos equipos asistenciais de urxencias extrahospitalarias e atención 
primaria na toma de decisións con seguridade do doente, no contexto da patoloxía tempo 
dependente, recoñecendo a gravidade, estabilizando ao doente crítico e nos casos necesarios, 
trasladando ao doente ao centro de referencia ou transferindoo, establecendo unha 
comunicación segura e fluida co sisema de emerxencias. 1. Recoñocer a gravidade. 2. 
Recoñecer a insuficiencia respiratoria e realizar a estabilización inicial. 3. Recoñecer o choque 
e realizar a estabilización inicial. 4. Recoñecer a perda de conciencia e o seu manezo inicial. 
5. Potenciar as habilidades transversais (comunicación, organización, transferencia da 
información) 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311947 Aula de simulación da ACIS 2, 3 e 4 de maio de 2023 16:30 a 20:30 

2311953 Aula de simulación do CHUAC 23, 24 e 25 de outubro do 2023 16:30 a 20:30 

2311955 Aula de simulación do CHUF 29, 30 e 31 de maio de 2023 16:30 a 20:30 

2311959 Aula de simulación do HULA 28, 29 y 30 de novembro do 2023 16:30 a 20:30 

2311960 Aula de simulación do CHUS 18, 19 e 20 de abril  16:30 a 20:30 

2311962 Aula de simulación do CHUO 23, 24 e 25 de maio de 2023 16:30 a 20:30 

2311963 Aula de simulación del CHUVI 8, 9 e 10 de maio de 2023 16:30 a 20:30 
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ADESTRAMENTO NO MANEXO DAS SITUACIÓNS CRÍTICAS EN 
URXENCIAS HOSPITALARIAS 
Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 16 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicas/os e enfermeiras/os de urxencias 
hospitalarias. 2º) médicas/os e enfermeiras/os de PAC e das bases do 061. Reservarase un 
50 % das prazas para cada categoría. 

Obxectivos: capacitar o persoal sanitario de urxencias hospitalarias para o recoñecemento e 
a estabilización inicial do paciente crítico. 

1. Recoñecer a gravidade. 

2. Recoñecer a insuficiencia respiratoria e realizar a estabilización inicial. 

3. Manexar adecuadamente a ventilación con presión positiva. 

4. Recoñecer o choque e realizar a estabilización inicial. 

5. Manexar adecuadamente os dispositivos de acceso intravenoso e a fluidoterapia  
intravenosa. 

6. Recoñecer a perda de conciencia e o seu manexo inicial. 

7. Traballar de forma coordinada e segura co equipo asistencial e o resto de servizos 
hospitalarios 

8. Potenciar a toma de decisións con seguridade para o paciente 

 

Código Lugar de impartición Datas Horario 

2311935 Aula de simulación da ACIS 9, 10 e 11 de maio de 2023 16:30 a 20:30 

2311939 Aula de simulación do CHUAC 4, 5 e 6 de outubro de 2023 16:30 a 20:30 

2311941 Aula de simulación do CHUF 12, 13 e 14 de xuño de 2023 16:30 a 20:30 

2311943 Aula de simulación do HULA 25, 26 e 27 de outubro de 2023 16:30 a 20:30 

2311944 Aula de simulación do CHUS 11, 12 e 13 de abril de 2023 16:30 a 20:30 

2311945 Aula de simulación do CHUO 7, 8 e 9 de novembro de 2023 16:30 a 20:30 

2311946 Aula de simulación del CHUVI 3, 4 e 5 de outubro de 2023 16:30 a 20:30 

 


