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D.5. Uso de material náutico:

Un barco de vela media xornada: 5 A.

Un barco de vela unha xornada: 10 A.

Unha embarcación pneumática a motor media xor-
nada: 10 A.

Unha embarcación pneumática a motor unha xor-
nada: 20 A.

Unha canoa media xornada: 3 A.

Unha canoa unha xornada: 6 A.

D.6. Uso de bicicletas:

Unha bicicleta media xornada: 3 A.

Unha bicicleta unha xornada: 6 A.

E. Polo uso de locais:

Media xornada: 6 A.

Unha xornada: 10 A.

Media xornada é unha mañá ou unha tarde cun
máximo de catro horas.

O réxime de pensión completa para grupos xa
inclúe o uso das dependencias necesarias para o
desenvolvemento do programa.

F. Pola utilización dos campamentos e albergues
para actividades recreativas ao aire libre:

F.1. Acampadas (con tendas da entidade):
2 euros/día e persoa.

F.2. Actividades recreativo-culturais (conviven-
cia):

14,50 euros/día/grupo de ata 50 usuarios.

21,50 euros/día/grupo de 51 a 100 usuarios.

36 euros/día/grupo de 101 a 200 usuarios.

70 euros/día/grupo de 201 a 300 usuarios.

ANEXO II

Prezos pola expedición dos diferentes carnés
dirixidos á xuventude.

Carné Xove Euro‹26: 6 A.

Carné Máis: 6 A.

Carné alberguista xove: 5 A.

Carné alberguista adulto: 11 A.

Carné alberguista grupo: 15 A.

Carné alberguista familiar: 22 A.

Carné alberguista para estranxeiros (completo): 21 A.

Carné alberguista para estranxeiros (cupón): 3,50 A.

Guía internacional de albergues: 9,80 A.

Carné Teacher (ITIC): 8 A.

Carné internacional xove (IYTC): 6 A.

Carné Student (ISIC): 6 A.

ANEXO III

Prezos relativos á participación nas actividades
promovidas pola Dirección Xeral de Xuventude e

Solidariedade que a continuación se especifican. Os
prezos establecidos entenderanse por participante,
agás que se especifique outra cousa:

A. As xuntanzas de Gandarío: 20,50 A.

B. Programa Condución Segura: 25,50 A.

C. Programa Atlántida: 24,50. A.

D. Programa Os Espazos Naturais-Un Mundo Aber-
to: 24,50 A.

E. Xuventude Galiza Net: 36 A.

F. Encontros e congresos: 15 A.

G. Obradoiros culturais: 32 A.

H. Navegando entre culturas: 32 A.

I. Outras actividades de lecer e tempo libre:

I.1. Duración de 3 días: 20,90 A.

I.2. Duración de 1 semana: 42 A.

I.3. Duración de 15 días: 84 A.

J. Descubre Galicia: 42 A.

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Resolución do 3 de xaneiro de 2006,
conxunta da División de Recursos Huma-
nos e Desenvolvemento Profesional do
Servizo Galego de Saúde e da Escola
Galega de Administración Sanitaria, pola
que se convocan cursos de formación con-
tinua para o persoal do Servizo Galego
de Saúde.

Os coñecementos e capacidades dos profesionais
das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saú-
de determinan, en gran medida, a calidade dos ser-
vizos sanitarios dispensados aos usuarios.

Neste senso, a formación continua amósase como
unha das ferramentas máis axeitadas para mellorar
e adecuar, pola vía da capacitación dos profesionais,
os servizos sanitarios ás demandas dos usuarios.

Para tal fin, xa en anos anteriores foron aprobados
e executados, no marco dos acordos de formación
continua, os plans de formación continua do persoal
de institucións sanitarias dependentes do Sergas.

Os citados plans tiveron un alto grao de parti-
cipación e aceptación por parte dos profesionais
receptores, abranguendo a totalidade das profesións
que desenvolven os seus servizos neste organismo.

Xa que logo, cómpre continuar co presente plan
na liña de actuación seguida, na procura de com-
pletar os aspectos formativos máis relevantes xa
impartidos en anos anteriores e iniciar o tratamento
en materias novas de notoria e notable relevancia
no marco da asistencia sanitaria.
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Tras a creación, por acordo do Consello da Xunta
de Galicia do día 19 de decembro de 1997, da Escola
Galega de Administración Sanitaria (Fegas), que ten
como finalidade primordial a formación continua e
o perfeccionamento técnico de todo o persoal do
Servizo Galego de Saúde, asinouse entre este orga-
nismo e a Escola un convenio de colaboración a
través do cal a organización, xestión e execución
de toda a actividade docente incluída nos plans de
formación continua dos anos 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 lle correspondeu
á Escola, reservando para si a División de Recursos
Humanos e Desenvolvemento Profesional do Sergas
a negociación coas organizacións sindicais do con-
tido do plan, así como a negociación e aprobación
dos criterios de selección dos participantes nos dis-
tintos cursos de formación.

Para o presente ano prorrogouse o devandito con-
venio, polo que a Fegas organizará, xestionará e exe-
cutará todas as actividades docentes do Plan do ano
2006.

O presente plan foi impulsado no seu deseño e
elaboración pola División de Recursos Humanos e
Desenvolvemento Profesional do Sergas a través do
Consello de Formación Continua, composto por
representantes do Sergas, da Fegas e das organi-
zacións sindicais CIG, CC.OO., UGT e CSI-CSIF,
asinantes do Acordo de Formación Continua.

Así, tras unha primeira proposta de actividades
formativas elaboradas pola Fegas, que foi ratificada
polo Consello, e escoitadas as comisións de forma-
ción de cada centro (nas cales tamén están repre-
sentadas as ditas organizacións sindicais), someteu-
se o conxunto do plan á consideración do Consello
de Formación Continua do Sergas, quen emitiu, por
unanimidade, informe favorable, para a súa remisión
e posterior aprobación polo Ministerio para as admi-
nistracións públicas.

Por outra parte, no seo do dito Consello acordouse
tamén, coa finalidade de acadar unha maior racio-
nalidade na confección do calendario docente,
desenvolvendo as actividades incluídas no plan no
maior número de meses factible, proceder á súa con-
vocatoria o máis axiña posible.

Por todo isto e coa finalidade de lle dar á formación
a continuidade axeitada que a faga realmente efec-
tiva, a División de Recursos Humanos e Desenvol-
vemento Profesional do Sergas, logo do informe das
centrais sindicais CIG, CC.OO., UGT e CSI-CSIF,
xunto coa Escola Galega de Administración Sani-
taria, resolve facer pública a convocatoria para par-
ticipar nos cursos que conforman o Plan de For-
mación Continua do persoal de institucións sani-
tarias dependentes do Sergas para o ano 2006 e
que figuran no anexo a esta resolución, que deberá
resolverse conforme as seguintes

BASES:
Primeira.-Obxecto.
Estas bases teñen por obxecto regular o acceso

de aspirantes ao Plan de Formación Continua do

Sergas do ano 2006 elaborado no marco do Acordo
Nacional de Formación Continua das Administra-
cións Públicas.

Segunda.-Ámbito de aplicación.

O plan vai dirixido ao persoal que presta servizos
nas institucións sanitarias xestionadas polo Sergas,
así como tamén nos servizos centrais e periféricos
do citado organismo.

Poderá participar nas accións formativas todo o
persoal que preste servizos nas institucións sani-
tarias do Servizo Galego de Saúde e que cumpra
os requisitos exixidos para cada curso.

Os traballadores das fundacións públicas adscritas
á Consellería de Sanidade teñen acceso á formación
polo disposto no Real decreto 1046/2003, do 1 de
agosto, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais,
polo que se regula o Subsistema de Formación Pro-
fesional Continua, e non teñen, polo tanto, acceso
a este plan.

Terceira.-Solicitudes.

I. O persoal que desexe participar nestes cursos
deberá presentar a solicitude cuberta no modelo nor-
malizado, que se poderá recoller nos servizos de
recursos humanos das institucións sanitarias do Ser-
gas ou descargar da páxina web da Fegas -www.fe-
gas.es-, e na cal constará, necesariamente, o informe
expedido polo director da área correspondente ou
persoa na cal delegue da institución sanitaria de
que dependa. Os traballadores incluídos no artigo 45
da Lei 7/2004, galega para a igualdade de mulleres
e homes, deberán facer constar este dato no espazo
especificamente reservado para o efecto no modelo
normalizado de solicitude e, ademais, xuntar a cer-
tificación orixinal ou fotocopia legalizada desta que
acredite a súa situación. A antigüidade ou os servizos
prestados no Sistema Nacional de Saúde serán acre-
ditados polos aspirantes mediante a presentación da
correspondente certificación ou certificacións orixi-
nais, ou, no seu defecto, das fotocopias debidamente
compulsadas ou legalizadas destas, totalizadas en
días, que serán expedidas pola institución sanitaria
en que o solicitante estea prestando os seus servizos.
A devandita certificación ou certificacións recolle-
rán exclusivamente os servizos prestados polos aspi-
rantes ata a data de publicación desta convocatoria
no Diario Oficial de Galicia.

As certificacións presentadas polos aspirantes que
non cumpran os requisitos exixidos anteriormente
non serán en ningún suposto tidas en conta para
participar nos cursos solicitados.

II. Os prazos de presentación de solicitudes serán
os seguintes:

a) Para as edicións das accións formativas que
inician a súa actividade con anterioridade ao día
31 de xuño de 2006, o prazo comezará o día seguinte
ao da publicación desta resolución no Diario Oficial
de Galicia e rematará o día 15 de febreiro de 2006.
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b) Para as edicións das accións formativas que
inician a súa actividade a partir do día 1 de setembro
de 2006, o prazo comezará o día seguinte ao da
publicación desta resolución no Diario Oficial de
Galicia e rematará o día 20 de xuño de 2006.

III. As solicitudes, coa documentación acredita-
tiva, dirixiranse á institución sanitaria onde terá
lugar o desenvolvemento do curso. Non obstante,
de optar o aspirante por presentar a citada docu-
mentación noutra institución, de conformidade co
artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, a institución
receptora remitiralle a dita documentación á ins-
titución sanitaria onde terá lugar o desenvolvemento
do curso solicitado. Os aspirantes, con independen-
cia do medio elixido para a presentación das súas
solicitudes, deberán conservar tanto a parte inferior
do modelo oficial de solicitude como as copias da
certificación ou, de ser o caso, certificacións dos
servizos prestados presentadas, nas cales deberán
figurar a data concreta da súa presentación ante a
correspondente institución sanitaria.

Cuarta.-Selección.

I. Os criterios selectivos para participar nos cursos
serán, con carácter xeral, os que a seguir se rela-
cionan, agás que se estableza outro criterio ou cri-
terios específicos para aqueles cursos en que así
se especifique expresamente no anexo á presente
resolución:

1. Ser necesariamente destinatario, de conformi-
dade co establecido no anexo para cada curso.
Excluiranse os solicitantes que xa teñan feito o mes-
mo curso en edicións anteriores.

O persoal MIR, FIR, BIR, QUIR e PIR, así como
o ATS/DUE en formación obstétrico-xinecolóxica
(matronas) e en saúde mental, poderá ser seleccio-
nado para participar nos cursos incluídos no plan
sempre que o contido do curso teña relación coa
súa formación e, subsidiariamente, aos destinatarios
preferentes. Non obstante o anterior, a asistencia
deste persoal aos cursos realizarase, en todo caso,
sen menoscabo da súa formación posgraduada, tras
a autorización do seu titor, coordinador ou comisión
docente.

2. Unha vez aplicado o criterio anterior, de exis-
tiren máis solicitudes que prazas, terán preferencia
na selección os aspirantes que realicen tarefas máis
directamente relacionadas co contido básico e
obxectivos do curso, agás que houbese determinados
criterios específicos de selección.

A relación directa das tarefas do posto de traballo
do solicitante co contido básico e cos obxectivos
virá acreditada pola certificación emitida polo centro
de orixe do aspirante.

3. De continuar existindo un número maior de soli-
citudes que de prazas, terán prioridade, en primeiro
lugar, os profesionais destinatarios que, cumprindo
os requisitos anteriores, presten os seus servizos nas

institucións sanitarias do Sergas con praza en pro-
piedade; en segundo lugar, os profesionais que acre-
diten un vínculo temporal de duración, realizada
ou prevista, igual ou superior a un ano ou figuren
inscritos na categoría destinataria do curso como
aspirante na lista de promoción profesional temporal;
en terceiro lugar seleccionaranse os profesionais
solicitantes con vínculos temporais, con prioridade
para os de maior número de tempo de servizos pres-
tados acreditados, polo tanto, con maior antigüidade
ou servizos prestados no Sistema Nacional de Saúde,
na categoría destinataria do curso.

4. Por último, en caso de empate, resolverase ao
chou.

En cada un dos puntos anteriores, terán prefe-
rencia os aspirantes que nos últimos dous anos estean
utilizando ou utilicen unha licenza de maternidade,
un permiso de paternidade, unha redución de xor-
nada ou excedencia para coidado de familiares, de
acordo co previsto no artigo 45 da Lei 7/2004, para
a igualdade de mulleres e homes na Comunidade
Autónoma de Galicia.

II. A falsidade ou ocultación de datos esenciais
para a selección dos aspirantes dará lugar á súa
exclusión automática do curso solicitado, así como
á imposibilidade de participar en ningún outro curso
no presente ano.

III. Todo aquel traballador que ao inicio do curso,
se atope na situación de baixa laboral por incapa-
cidade temporal quedará automaticamente excluído
da listaxe de admitidos.

IV. Nas institucións sanitarias responsables da
execución das correspondentes accións formativas
procederase á constitución dunha comisión paritaria
de baremación das solicitudes presentadas, en que
estarán presentes representantes da institución e das
centrais sindicais asinantes do plan.

Quinta.-Publicación das listas de admitidos.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes
e unha vez efectuada a súa baremación polas corres-
pondentes comisións paritarias de baremación cons-
tituídas nas institucións sanitarias responsables da
selección dos participantes nas diferentes accións
formativas, estas, en función das puntuacións obtidas
por aplicación do baremo, publicarán nos taboleiros
de anuncios das devanditas institucións, cunha ante-
lación máxima de 30 días hábiles e mínima de
15 días hábiles sobre as datas previstas para o come-
zo das actividades docentes, as listas provisionais
de aspirantes admitidos e excluídos aos cursos con-
vocados, con indicación, en todo caso, das causas
de exclusión. A partir do día seguinte ao da súa
publicación ou exposición ao público, os interesados
disporán dun prazo de 5 días hábiles para formularen
reclamacións ou solicitudes de revisión contra as
puntuacións contidas nelas mediante escrito dirixido
ás comisións paritarias de baremación.
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Rematado o citado prazo e á vista das alegacións
dos interesados, as comisións paritarias de bare-
mación publicarán as listas definitivas de aspirantes
admitidos e excluídos dos cursos, que se publicarán
nos mesmos lugares establecidos no punto anterior.
Neste senso, a estimación ou, de ser o caso, deses-
timación das devanditas alegacións, entenderase
implícita nos acordos das comisións que publiquen
as listas definitivas. En todo caso, as listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos e excluídos dos cur-
sos publicaranse nos taboleiros de anuncios das ins-
titucións sanitarias en que se realicen cunha ante-
lación mínima de cinco días hábiles aos das datas
previstas para o seu comezo.

Sexta.-Certificación de asistencia ou superación.

É obrigatoria a asistencia e a puntualidade a todas
as sesións dos cursos. Calquera ausencia non xus-
tificada ou xustificada insuficientemente será impe-
ditiva da expedición do certificado acreditativo da
participación no curso.

Unicamente se poderá autorizar a ausencia por
causas xustificadas documentalmente e que, en nin-
gún caso, poderá superar o 15% das horas lectivas.

O certificado ou diploma acreditativo de asistencia
será expedido pola Escola Galega de Administración
Sanitaria.

Ademais, no suposto de que os cursos incluídos
no presente plan exixan a realización dalgunha proba
de avaliación de coñecementos dos participantes,
xa sexa por establecelo así a súa normativa regu-
ladora ou o propio programa e contido do curso,
a Escola Galega de Administración Sanitaria expe-
dirá o correspondente certificado de superación do
curso exclusivamente aos alumnos que sexan decla-
rados aptos na dita proba de avaliación.

Sétima.-Modificacións.

I. A Escola Galega de Administración Sanitaria
poderá modificar os contidos e o desenvolvemento
dos cursos, co fin de adaptalos ás continxencias que
poidan xurdir.

Así mesmo, as datas e os horarios previstos no
anexo para cada unha das actividades formativas
poderán ser modificadas por cuestións organizativas.
En tal suposto, notificaráselles o cambio de xeito
individual aos participantes seleccionados con ante-
rioridade ao comezo do curso.

II. No suposto de que o número de admitidos sexa
inferior ao 50% das prazas convocadas, a División
de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesio-
nal do Sergas e a Escola Galega de Administración
Sanitaria reservarán para si o dereito de suspender
a realización do curso de que se trate, utilizando
para o efecto os medios de notificación aos inte-
resados previstos na normativa vixente.

Oitava.-Medios materiais.

Os distintos centros de atención primaria e espe-
cializada do Sergas en que se impartan as actividades
incluídas no presente plan deberanlle proporcionar

á Fegas as aulas, co equipamento de medios audio-
visuais axeitados para a actividade de que se trate.

Igualmente, correrá a cargo dos centros o asegu-
ramento e a responsabilidade civil derivada da cele-
bración neles dos distintos cursos incluídos no pre-
sente plan.

Novena.-Financiamento.

En razón dos fondos con que se financian estas
accións formativas, a súa realización efectiva está
condicionada á aprobación definitiva do acordo e
a transferencia de fondos por parte do Instituto
Nacional de Administración Pública.

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2006.

Antonio José Fernández Paniagua José Manuel Peña Penabad
Director xeral da División de Director da Escola Galega
Recursos Humanos e Desenvolvemento de Administración Sanitaria
Profesional do Sergas

A) Comúns a distintas categorías de persoal.

1. A entrevista ao adolescente en atención pri-
maria.

Nº de edicións: 1.

Nº de prazas: 20.

Nº de horas por edición: 16.

Destinatarios: médicos de familia, pediatras, per-
soal de enfermaría de atención primaria e traba-
lladores/as sociais.

Obxectivos: dotar os profesionais sanitarios de
habilidades na comunicación cos pacientes adoles-
centes co fin de facilitar as actividades preventivas
neste grupo de idade e de favorecer o acceso e a
continuidade do proceso asistencial.

Contidos:

A adolescencia: características do entrevistado.
Barreiras para acceder aos servizos de saúde.

O rol do persoal sanitario ante o adolescente.
Características do entrevistador. A entrevista. A
exploración física. A familia do adolescente. A con-
fidencialidade e outros aspectos. Aspectos éticos e
legais na atención aos pacientes adolescentes. Abor-
daxe das entrevistas conflitivas. Actividades pre-
ventivas na adolescencia.

Educación sanitaria: prevención do embarazo non
desexado e das enfermidades de transmisión sexual.
Prevención desde a consulta de atención primaria
de accidentes de tráfico (seguridade vial). Preven-
ción do consumo de drogas. Hábitos saudables de
vida: alimentación, exercicio.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9001 Xerencia de Atención Primaria
de Ourense

27, 28, 29 e 30 de marzo 16.30-20.30
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2. A intelixencia emocional.
Nº de edicións: 9.
Nº de prazas: 30.
Nº de horas por edición: 16.
Destinatarios: persoal sanitario e de xestión e ser-

vizos xerais das institucións sanitarias do Sergas.
Contidos: ¿que é a intelixencia ou capacidade emo-

cional? Autodiagnóstico da propia consistencia emo-
cional. Diferenciar pensamento e sentimento. As emo-
cións auténticas e funcionais. Etapas do adestramento
emocional: utilizar as emocións como habilidade
relacional.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9002 Complexo Hospitalario de
Ourense

13, 14, 15 e 16 de marzo 16.30-20.30

06-9003 Hospital da Costa 3, 4, 5 e 6 de abril 16.30-20.30

06-9004 Xerencia de Atención Primaria
de Santiago de Compostela

17, 18, 19 e 20 de abril 16.30-20.30

06-9005 Xerencia de Atención Primaria
de Ourense

24, 25, 26 e 27 de abril 16.30-20.30

06-9006 Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

8, 9, 10 e 11 de maio 16.30-20.30

06-9007 Hospital Comarcal de Monforte 29, 30 e 31 de maio e 1 de
xuño

16.30-20.30

06-9008 Hospital Comarcal de Valdeorras 18, 19, 20 e 21 de setembro 16.30-20.30

06-9009 Xerencia de Atención Primaria
de Lugo

16, 17, 18 e 19 de outubro 16.30-20.30

06-9010 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Vigo)

6, 7, 8 e 9 de novembro 16.30-20.30

3. A xestión eficaz do tempo no traballo.

Nº de edicións: 4.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 16.

Destinatarios: persoal que realiza funcións admi-
nistrativas, con prioridade para os grupos A e B.

Obxectivos: aprender a detectar as causas dos seus
problemas co tempo. Avaliar o propio estilo de traballo
en relación co emprego do tempo. Elaborar un plan
de mellora para o uso efectivo do tempo de traballo.

Contidos: o tempo como recurso de traballo. Estru-
turación do tempo: as seis maneiras de empregar o
tempo. O estrés e o uso do tempo. As causas dos
problemas co tempo. Medidas para manexar eficaz-
mente o tempo. Ferramentas para o dominio do tempo.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9011 Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de

Compostela

13, 14, 15 e 16 de marzo 16.30-20.30

06-9012 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

20, 21, 22 e 23 de marzo 16.30-20.30

06-9013 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Pontevedra)

22, 23, 24 e 25 de maio 16.30-20.30

06-9014 Hospital Comarcal de Valdeorras 29, 30 e 31 de maio e 1 de xuño 16.30-20.30

4. Accidentes de traballo.

Nº de edicións: 12.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 4.

Destinatarios: por orde preferente: 1º) mandos inter-
medios. 2º) delegados de prevención das institucións

sanitarias do Sergas. 3º) outro persoal sanitario e de
xestión e servizos xerais das institucións sanitarias
do Sergas.

Obxectivos: adquirir coñecementos básicos sobre
accidentes de traballo (AT). Coñecer as consecuencias
dos accidentes e a importancia da súa prevención.
Coñecer as compentencias dos traballadores, mandos
intermedios e do servizo de prevención de riscos labo-
rais na prevención de AT.

Contidos: consideracións legais e técnicas do acci-
dente de traballo. Consecuencias laborais, sociais e
económicas dos AT. Accidentes máis frecuentes na
actividade sanitaria. Comunicación e rexistro de AT.
Índices de sinistralidade. Investigación de incidentes
e de accidentes: a participación dos traballadores,
mandos intermedios e técnicos de prevención. Impor-
tancia desde o punto de vista preventivo.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9015 Complexo Hospitalario de
Ourense

21 de marzo 16.30-20.30

06-9016 Área de Ferrol (Especializada) 27 de marzo 16.30-20.30

06-9017 Hospital da Costa 19 de abril 16.30-20.30

06-9018 Hospital Comarcal de Monforte 3 de maio 16.30-20.30

06-9019 Xerencia de Atención Primaria
de Santiago de Compostela

10 de maio 16.30-20.30

06-9020 Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de

Compostela

15 de maio 16.30-20.30

06-9021 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

18 de maio 16.30-20.30

06-9022 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Pontevedra)

30 de maio 16.30-20.30

06-9023 Xerencia de Atención Primaria
de Lugo

15 de xuño 16.30-20.30

06-9024 Complexo Hospitalario de
Pontevedra

19 de setembro 16.30-20.30

06-9025 Hospital Comarcal de Valdeorras 17 de outubro 16.30-20.30

06-9026 Complexo Hospitalario Xeral
Calde

2 de novembro 16.30-20.30

5. Análise e solución de problemas. Toma de
decisións.

Nº de edicións: 2.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 16.

Destinatarios: persoal sanitario e de xestión e ser-
vizos xerais das institucións sanitarias do Sergas.

Obxectivos: identificación e descrición específica
dos problemas e/ou conxuntos de problemas a que
deben enfrontarse de forma cotiá no traballo. Adaptar
as súas necesidades e practicar a metodoloxía, ferra-
mentas e técnicas máis apropiadas para optimizar o
proceso completo de solución de problemas e de toma
de decisións.

Contidos: os problemas cotiáns. O traballo en equi-
po. ¿Usamos algún tipo de análise? ¿Como decidimos?
A metodoloxía de análise: problemas e situacións. Téc-
nicas e ferramentas para a toma de decisións.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9027 Complexo Hospitalario de
Ourense

3, 4, 5 e 6 de abril 16.30-20.30

06-9028 Complexo Hospitalario Xeral
Calde

6, 7, 8 e 9 de novembro 16.30-20.30
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6. Acreditación electrónica dos profesionais, CNP
e tarxeta electrónica.

Nº de edicións: 2.

Nº de prazas: 20.

Nº de horas por edición: 8.

Destinatarios: médicos, persoal de admisión e con-
trol de xestión, secretarias de dirección e persoal de
recursos humanos das institucións sanitarias do
Sergas.

Obxectivos: formar o persoal dos centros sobre o
código numérico persoal e a acreditación electrónica
dos profesionais. A utilización da sinatura electrónica
é fundamental para permitir o acceso á historia clínica
informatizada que se está implantando nas áreas.

Contidos: sistema de información de referencia na
Consellería de Sanidade, cidadáns e profesionais, asig-
nación do CNP. Solicitude do CNP e da tarxeta elec-
trónica, solicitude da sinatura electrónica, gravación
e acreditación da sinatura.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9029 Santiago de Compostela (Fegas) 28 e 29 de marzo 16.30-20.30

06-9030 Santiago de Compostela (Fegas) 23 e 24 de maio 16.30-20.30

7. Comunicación e traballo en equipo.

Nº de edicións: 3.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 20.

Destinatarios: persoal sanitario e de xestión e ser-
vizos xerais das institucións sanitarias do Sergas.

Obxectivos: analizar a actividade cotiá co obxectivo
de obter un diagnóstico/balance dos puntos fortes e
débiles na utilización das habilidades e técnicas
obxecto do curso. Analizar os principais obstáculos,
tanto internos como externos, existentes para unha
utilización óptima da comunicación interpersoal. Prac-
ticar algunas técnicas para a mellora das habilidades
comunicativas. Analizar as vantaxes e as posibles difi-
cultades que representa o traballo en equipo.

Contidos: ¿Con quen e para que nos comunicamos?
Problemas e barreiras na comunicación interpersoal.
Actitudes, comportamentos e aptitudes e a súa influen-
cia na comunicación. A mellora das habilidades per-
soais de comunicación. Vantaxes e inconvenientes de
traballar en equipo. O papel dos compoñentes do equi-
po de traballo. A organización e as fases de desen-
volvemento dun equipo de traballo.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9031 Complexo Hospitalario de
Ourense

24, 25, 26, 27 e 28 de abril 16.30-20.30

06-9032 Complexo Hospitalario de
Pontevedra

25, 26, 27, 28 e 29 de
setembro

16.30-20.30

06-9033 Complexo Hospitalario Xeral
Calde

13, 14, 15, 16 e 17 de
novembro

16.30-20.30

8. Control e tratamento de residios hospitalarios.

Nº de edicións: 2.

Nº de prazas: 20.

Nº de horas por edición: 20.

Destinatarios: auxiliares de enfermaría da área de
hospitalización, celadores e persoal de limpeza que
teña relación co tratamento, illamento e evacuación
dos residuos hospitalarios.

Obxectivos: coñecer a normativa vixente de apli-
cación ao tratamento dos residuos hospitalarios en
España. Analizar o trato dos residuos hospitalarios
segundo os proxectos de diferentes países e compa-
ralos cos españois.

Contidos:

Módulo I: introdución e obxectivos. Marco legal
español. Marco legal europeo. Clasificación de resi-
duos. Tipos de xestión.

Módulo II: proceso e tratamento. Simplificación de
procesos. Proxectos de simplificación. Alternativas de
simplificación.

Módulo III: residuos urbanos. Residuos hospitala-
rios. Residuos radioactivos. Clasificación de residuos
hospitalarios.

Módulo IV: separación de residuos. Tratamento de
residuos. Vertedoiros controlados. Incineradoras.

Módulo V: esterilización. Desinfección. Radiación.
Microondas. Reciclaxe.

Módulo VI: accións preventivas. Accións alterna-
tivas. Accións formativas. Seguimento e control.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9034 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

22, 23, 24, 25 e 26 de maio 16.30-20.30

06-9035 Complexo Hospitalario de
Ourense

6, 7, 8, 9 e 10 de novembro 16.30-20.30

9. Danos á saúde de orixe laboral.
Nº de edicións: 9.
Nº de prazas: 30.
Nº de horas por edición: 4.
Destinatarios: persoal sanitario e de xestión e ser-

vizos xerais das institucións sanitarias do Sergas.
Obxectivos: coñecer o marco normativo dos danos

á saúde de orixe laboral: accidentes de traballo e
enfermidades profesionais. Coñecer e saber identificar
os danos á saúde que poden derivar da actividade
profesional no sector sanitario. Coñecer a importancia
e as funcións da vixilancia da saúde dos traballadores
como instrumento de prevención de riscos laborais.
Coñecer as compentencias dos traballadores, mandos
intermedios e do servizo de PRL na identificación
dos danos á saúde.

Contidos: consideracións legais e técnicas do acci-
dente de traballo e das enfermidades profesionais.
Accidentes e enfermidades máis frecuentes na acti-
vidade sanitaria. Vixilancia específica da saúde dos
traballadores. A vixilancia da saúde como técnica de
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avaliación de riscos laborais. Métodos de identifica-
ción e de investigación individual e colectiva dos
danos á saúde. A participación dos traballadores, man-
dos intermedios e técnicos de prevención na preven-
ción de danos á saúde.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9036 Área de Ferrol (Primaria) 14 de marzo 16.30-20.30

06-9037 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Vigo)

21 de marzo 16.30-20.30

06-9038 Xerencia de Atención Primaria
de Ourense

19 de abril 16.30-20.30

06-9039 Complexo Hospitalario de
Ourense

20 de abril 16.30-20.30

06-9040 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

2 de maio 16.30-20.30

06-9041 Xerencia de Atención Primaria
da Coruña

4 de maio 16.30-20.30

06-9042 Hospital da Costa 10 de maio 16.30-20.30

06-9043 Complexo Hospitalario de
Pontevedra

10 de outubro 16.30-20.30

06-9044 Hospital Comarcal de Valdeorras 15 de novembro 16.30-20.30

10. Dereitos e obrigas do paciente: información, inti-
midade, consentimento informado, historia e docu-
mentación clínica.

Nº de edicións: 4.

Nº de prazas: 25.

Nº de horas por edición: 20.

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicos,
enfermeiros/as e persoal técnico e administrativo rela-
cionado con tarefas de atención ao paciente. 2º) outro
persoal técnico e administrativo relacionado coa docu-
mentación clínica.

Obxectivos: coñecemento e actualización da nor-
mativa legal vixente en materia de autonomía do
paciente e de dereitos e obrigas sobre información
e documentación clínica, tanto no ámbito estatal como
no autonómico. Aplicación desta normativa á práctica
diaria do persoal dedicado a estas tarefas. Resolución
de dúbidas que poidan xurdir en relación con esta
aplicación.

Contidos: dereitos e deberes do usuario do Sistema
Nacional de Saúde: regulación legal estatal e auto-
nómica. Dereito de información sanitaria. Dereito á
intimidade. Respecto á autonomía do paciente, con-
sentimento informado. A historia clínica: definición
e arquivo, contido, usos, conservación, acceso, cus-
todia. O informe de alta e outra documentación clínica.
Manexo do paciente con problemas.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9045 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

27, 28, 29, 30 e 31 de marzo 16.30-20.30

06-9046 Área de Ferrol (Primaria) 3, 4, 5, 6 e 7 de abril 16.30-20.30

06-9047 Complexo Hospitalario de
Ourense

8, 9, 10, 11 e 12 de maio 16.30-20.30

06-9048 Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

22, 23, 24, 25 e 26 de maio 16.30-20.30

11. Elementos básicos do servizo de comidas nas
institucións sanitarias.

Nº de edicións: 1.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 20.

Destinatarios: personal de cociña e persoal de enfer-
maría involucrado nas tarefas do servizo de alimentos
aos doentes hospitalizados.

Obxectivos: análise e mellora do protocolo de servizo
de alimentos ao doente.

Contidos:

Introdución.

O servizo de cociña e o control de enfermaría.

Instalacións:

-Funcionamento xeral dos servizos involucrados.

-Planificación e deseño da distribución dos alimen-
tos desde a cociña.

-Bandexas isotermas.

-Empratamento de comidas.

-Transporte.

Sistemas de distribución de comidas:

-Liña fría, liña quente.

Tipos de alimentación (oral, enteral, parenteral).

Principiais enfermidades relacionadas coa alimen-
tación.

Coordinación do servizo de cociña cos controis de
enfermaría:

-Sistemas de petición de dietas.

-Menú opcional.

-Características dos menús.

-Repaso xeral de dietas terapéuticas e basais.

-Horarios.

Recolla dos cuartos:

-Limpeza de utensilios, procedementos.

Lexislación básica en hixiene alimentaria.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9049 Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago

20, 21, 22, 23 e 24 de marzo 16.30-20.30

12. Factores de risco laboral de orixe psicosocial.
Estrés.

Nº de edicións: 6.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 6.

Destinatarios: persoal sanitario e de xestión e ser-
vizos xerais das institucións sanitarias do Sergas.

Obxectivos: coñecer o marco normativo da preven-
ción de riscos laborais (PRL) e o Plan xeral de PRL
do Sergas. Adquirir coñecementos básicos sobre os
riscos laborais de orixe psicosocial. Adquirir coñe-
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cementos para identificar, avaliar e establecer as
medidas de prevención fronte aos riscos laborais de
orixe psicosocial.

Contidos: marco normativo en prevención de riscos
laborais. Plan xeral de prevención de riscos laborais
do Sergas. Factores de organización e psicosociais
e as súas consecuencias para a saúde dos traballa-
dores. Estrés. Sistemas de control dos riscos: medidas
de prevención colectivas e individuais. Mecanismos
de intervención a nivel colectivo e individual para
previr e controlar as situacións de estrés. Vixilancia
da saúde.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9050 Hospital Comarcal de Valdeorras 14 e 15 de marzo 17.00-20.00

06-9051 Área de Ferrol (Especializada) 29 e 30 de marzo 17.00-20.00

06-9052 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

17 e 18 de abril 17.00-20.00

06-9053 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Pontevedra)

3 e 4 de maio 17.00-20.00

06-9054 Hospital da Costa 23 e 24 de maio 17.00-20.00

06-9055 Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

30 e 31 de maio 17.00-20.00

13. Formación de formadores.

Nº de edicións: 1.

Nº de prazas: 20.

Nº de horas por edición: 12.

Destinatarios: persoal sanitario e de xestión e ser-
vizos xerais das institucións sanitarias do Sergas que
teñen responsabilidade na formación doutras persoas.

Obxectivos: capacitar os asistentes na preparación,
impartición, seguimento e control de accións for-
mativas.

Contidos: introdución ao concepto de acción for-
mativa. A programación da aprendizaxe. Os métodos
pedagóxicos. Os recursos didácticos. A avaliación das
accións formativas.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9056 Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

6, 7 e 8 de xuño 16.30-20.30

14. Formación para manipulación de alimentos de
alto risco (nivel I).

Nº de edicións: 10.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 4.

Destinatarios: traballadores implicados na manipu-
lación de alimentos.

Obxectivos: ter toda a información e documentación
sobre a normativa e regulamentación española e auto-
nómica propia actual para promover a súa aplicación
e cumprimento en relación coa actividade laboral que
desenvolve. Coñecer as bases da hixiene alimentaria,
principais enfermidades de orixe alimentaria e medi-
das de prevención para manipular produtos alimen-
tarios con garantías hixiénico-alimentarias e de segu-

ridade. Desenvolver actitudes e aptitudes básicas
especialmente en prácticas correctas de hixiene ali-
mentaria e normas de hixiene persoal para afrontar
a prevención de riscos nos procedementos habituais
das empresas relacionadas directa ou indirectamente
na manipulación de alimentos e moi especialmente
nas tarefas de manufactura. Estar sensibilizado res-
pecto á importancia da saúde e a seguridade nesta
materia debido ás súas repercusións na calidade de
vida. Coñecer as poboacións de risco na transmisión
alimentaria de enfermidades e os perigos e respon-
sabilidades que implican este tipo de colectivos a
que van destinados os alimentos. Estar concienciado
do risco involucrado na utilización de materias primas,
aditivos, ingredientes, envases, utensilios e equipa-
mentos nos procesos de elaboración, conservación,
distribución e servizo.

Contidos: introdución: antecedentes e importancia
da hixiene dos alimentos. Lexislación aplicable na
elaboración de comidas en centros de restauración
colectiva. Enfermidades de orixe alimentaria. Perigos
presentes nos alimentos, perigos biolóxicos. Factores
contribuíntes e alimentos implicados. O manipulador
de alimentos. Concepto de portador. Hixiene persoal.
Condutas hixiénicas positivas.

Nota: neste curso os aspirantes seleccionados debe-
rán superar a correspondente proba de avaliación de
coñecementos por exixilo así o Decreto 290/2003, do
4 de xuño, polo que se fixan as normas relativas á
formación de manipuladores de alimentos, o proce-
demento de autorización de empresas e entidades de
formación e se crea o rexistro delas.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9057 Complexo Hospitalario Xeral
Calde

15 de marzo 16.30-20.30

06-9058 Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de

Compostela

27 de marzo 16.30-20.30

06-9059 Complexo Hospitalario de
Ourense

29 de marzo 16.30-20.30

06-9060 Área de Ferrol (Especializada) 18 de abril 16.30-20.30

06-9061 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

19 de abril 16.30-20.30

06-9062 Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de

Compostela

2 de maio 16.30-20.30

06-9063 Hospital Comarcal de Monforte 23 de maio 16.30-20.30

06-9064 Hospital da Costa 6 de xuño 16.30-20.30

06-9065 Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

13 de xuño 16.30-20.30

06-9066 Complexo Hospitalario de
Pontevedra

31 de outubro 16.30-20.30

15. Formación para manipulación de alimentos de
alto risco (nivel II).

Nº de edicións: 7.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 8.

Destinatarios: traballadores implicados na implan-
tación dos sistemas de autocontrol.

Obxectivos: ter toda a información e documentación
sobre a normativa e regulamentación española e auto-
nómica propia actual para promover a súa aplicación
e cumprimento en relación coa actividade laboral que
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desenvolve. Coñecer as bases da hixiene alimentaria,
principais enfermidades de orixe alimentaria e medi-
das de prevención para manipular produtos alimen-
tarios con garantías hixiénico-alimentarias e de segu-
ridade. Desenvolver actitudes e aptitudes básicas
especialmente en prácticas correctas de hixiene ali-
mentaria e normas de hixiene persoal para afrontar
a prevención de riscos nos procedementos habituais
das empresas relacionadas directa ou indirectamente
na manipulación de alimentos e moi especialmente
nas tarefas de manufactura. Estar sensibilizado res-
pecto á importancia da saúde e a seguridade nesta
materia debido ás súas repercusións na calidade de
vida. Coñecer as poboacións de risco na transmisión
alimentaria de enfermidades e os perigos e respon-
sabilidades que implican este tipo de colectivos a
que van destinados os alimentos. Estar concienciado
do risco involucrado na utilización de materias primas,
aditivos, ingredientes, envases, utensilios e equipa-
mentos nos procesos de elaboración, conservación,
distribución e servizo.

Contidos: desenvolvemento lexislativo. Obxectivos.
Vantaxes e inconvenientes na implantación de sis-
temas de autocontrol baseados nos principios do
APPCC. Identificación da lexislación que regula os
sistemas APPCC. Definir os obxectivos do sistema
e o ámbito de aplicación. Beneficios na implantación
dos sistemas de autocontrol. Erros máis comúns na
implantación do sistema. Principios xerais do sistema
APPCC. Concepto e definición dos sete principios do
sistema APPCC. Definición dos conceptos clave: peri-
go, tipos de perigo, risco, punto crítico de control,
límite crítico, etc. Interpretación da árbore de deci-
sións na determinación de puntos críticos de control.
Implantación dun sistema baseado nos principios do
APPCC. Coñecementos das diferentes etapas a seguir
na implantación dun sistema APPCC. Pasos a seguir
e técnicas a planificar nas fases posteriores á implan-
tación.

Fases e elementos claves do sistema:

-Concienciación do grupo impulsor APPCC.

-Comprensión e asimilación do concepto APPCC.

-Identificación e formación do grupo APPCC.

-Auditoría inicial: avaliación da situación existente.

-Planificación da aplicación e proxecto da implan-
tación.

-Implantación do sistema APPCC.

-Elementos previos á implantación.

-Sistemas de rexistro de datos.

-Modelo de rexistros.

-Aplicación do sistema APPCC.

-Coñecemento da aplicación do sistema nos puntos
da cadea de produción.

-Aplicación do sistema APPCC no aumento da cali-
dade da alimentación hospitalaria.

-Casos prácticos.

Nota: neste curso os aspirantes seleccionados debe-
rán superar a correspondente proba de avaliación de
coñecementos por exixilo así o Decreto 290/2003, do
4 de xuño, polo que se fixan as normas relativas á
formación de manipuladores de alimentos, o proce-
demento de autorización de empresas e entidades de
formación e se crea o rexistro delas.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9067 Complexo Hospitalario Xeral
Calde

21 e 22 de marzo 16.30-20.30

06-9068 Hospital Comarcal de Valdeorras 4 e 5 de abril 16.30-20.30

06-9069 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

24 e 25 de abril 16.30-20.30

06-9070 Complexo Hospitalario de
Ourense

3 e 4 de maio 16.30-20.30

06-9071 Complexo Hospitalario de
Ourense

15 e 16 de maio 16.30-20.30

06-9072 Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

14 e 15 de xuño 16.30-20.30

06-9073 Complexo Hospitalario de
Pontevedra

15 e 16 de novembro 16.30-20.30

16. Habilidades de comunicación nun equipo
multidisciplinar.

Nº de edicións: 4.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 20.

Destinatarios: persoal sanitario e de xestión e ser-
vizos xerais das institucións sanitarias do Sergas.

Obxectivos: analizar a actividade cotiá co obxectivo
de obter un diagnóstico/balance dos puntos fortes e
débiles na utilización das habilidades e técnicas
obxecto do curso. Analizar os principais obstáculos,
tanto internos como externos, existentes para unha
utilización óptima da comunicación interpersoal. Prac-
ticar algunhas técnicas para a mellora das habilidades
comunicativas. Analizar as vantaxes e as posibles difi-
cultades que representa o traballo en equipo.

Contidos: ¿Con quen e para que nos comunicamos?
Problemas e barreiras na comunicación interpersoal.
Actitudes, comportamentos e aptitudes e a súa influen-
cia na comunicación. A mellora das habilidades per-
soais de comunicación. Vantaxes e inconvenientes de
traballar en equipo. O papel dos compoñentes do equi-
po de traballo. A organización e as fases de desen-
volvemento dun equipo de traballo.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9074 Área de Ferrol (Especializada) 20, 21, 22, 23 e 24 de marzo 16.30-20.30

06-9075 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Pontevedra)

17, 18, 19, 20 e 21de abril 16.30-20.30

06-9076 Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

19, 20, 21, 22 e 23 de xuño 16.30-20.30

06-9077 Hospital da Costa 26, 27, 28, 29 e 30 de xuño 16.30-20.30

17. Protección de datos e adaptación á LOPD.

Nº de edicións: 2.

Nº de prazas: 25.
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Nº de horas por edición: 8.

Destinatarios: xefaturas, coordinadores, encargados,
directores, mandos intermedios e supervisores que
pertenzan aos grupos A e B.

Obxectivos: comprender a problemática da función
de seguridade nos sistemas de información. Identificar
os principais elementos dun plan de seguridade, de
acordo co estipulado no Regulamento de medidas de
seguridade dos ficheiros automatizados (Real decre-
to 994/1999, do 11 de xuño). Coñecer os requisitos
de seguridade exixidos pola Lei orgánica de protección
de datos (LOPD), así como as obrigas das empresas
e institucións públicas no referente á inscrición e
manipulación dos ficheiros de datos de carácter
persoal.

Contidos: a función de seguridade. A seguridade
nas redes de ordenadores. Implantación dunha política
de seguridade. Protección dos datos de carácter per-
soal: requisitos da Lei orgánica de protección de datos
(LOPD). Regulamento de medidas de seguridade dos
ficheiros automatizados.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9078 Xerencia de Atención Primaria
da Coruña

23 e 24 de maio 16.30-20.30

06-9079 Xerencia de Atención Primaria
de Santiago de Compostela

13 e 14 de xuño 16.30-20.30

18. Riscos laborais das pantallas de visualización
de datos (PVD).

Nº de edicións: 7.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 4.

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal de
xestión e servizos xerais das institucións sanitarias
do Sergas. 2º) Resto do persoal das institucións sani-
tarias do Sergas.

Obxectivos: coñecer o marco normativo da preven-
ción de riscos laborais e o Plan xeral de PRL do
Sergas. Adquirir coñecementos básicos sobre os riscos
laborais dos postos de traballo con PVD. Adquirir
coñecementos para identificar, avaliar e establecer
medidas de prevención fronte aos riscos derivados
das PVD.

Contidos: marco normativo en prevención de riscos
laborais. Plan xeral de prevención de riscos laborais
do Sergas. Pantallas de visualización de datos. Con-
ceptos xerais. Identificación de perigos e avaliación
de riscos. Sistemas de control dos riscos: medidas
de prevención colectivas e individuais. Vixilancia da
saúde.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9080 Xerencia de Atención Primaria
da Coruña

18 de abril 16.30-20.30

06-9081 Área de Ferrol (Primaria) 25 de abril 16.30-20.30

06-9082 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Vigo)

7 de xuño 16.30-20.30

06-9083 Hospital Comarcal de Monforte 3 de outubro 16.30-20.30

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9084 Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de

Compostela

2 de novembro 16.30-20.30

06-9085 Xerencia de Atención Primaria
de Ourense

3 de novembro 16.30-20.30

06-9086 Complexo Hospitalario de
Pontevedra

16 de novembro 16.30-20.30

19. Riscos laborais derivados da mobilización de
pacientes e de cargas.

Nº de edicións: 9.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 6.

Destinatarios: por orde preferente: 1º) celadores,
PSX e persoal de almacéns. 2º) Outro persoal das
institucións sanitarias do Sergas que realice tarefas
de mobilización de pacientes.

Obxectivos: coñecer o marco normativo da preven-
ción de riscos laborais (PRL) e o Plan xeral de PRL
do Sergas. Adquirir coñecementos básicos sobre os
riscos laborais relacionados coa mobilización de
pacientes e manipulación manual de cargas (MMC).
Adquirir coñecementos para identificar, avaliar e esta-
blecer medidas de prevención fronte aos riscos deri-
vados da mobilización de pacientes e cargas.

Contidos: Lei de prevención de riscos laborais e
outras normativas relacionadas. Plan xeral de pre-
vención de riscos laborais do Sergas. Conceptos xerais
en prevención de riscos laborais. Metodoloxías de
identificación e avaliación de riscos. Manipulación
manual de cargas: concepto, identificación de perigos,
avaliación de riscos. Criterios e técnicas para a mani-
pulación segura de pacientes. Criterios e técnicas para
a manipulación segura de cargas. Sistemas de control
dos riscos: medidas de prevención colectivas e indi-
viduais. Vixilancia da saúde.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9087 Complexo Hospitalario Xeral
Calde

28 e 29 de marzo 17.00-20.00

06-9088 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

15 e 16 de maio 17.00-20.00

06-9089 Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de

Compostela

22 e 23 de maio 17.00-20.00

06-9090 Complexo Hospitalario de
Ourense

30 e 31 de maio 17.00-20.00

06-9091 Hospital Comarcal de Valdeorras 13 e 14 de xuño 17.00-20.00

06-9092 Hospital da Costa 26 e 27 de setembro 17.00-20.00

06-9093 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Pontevedra)

3 e 4 de outubro 17.00-20.00

06-9094 Hospital Comarcal de Monforte 7 e 8 de novembro 17.00-20.00

06-9095 Complexo Hospitalario de
Pontevedra

21 e 22 de novembro 17.00-20.00

20. Riscos laborais derivados das tarefas de asis-
tencia sanitaria.

Nº de edicións: 7

Nº de prazas: 30

Nº de horas por edición: 12

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal sani-
tario e celadores que realice tarefas de atención directa
ao paciente. 2º) outro persoal das institucións sani-
tarias do Sergas.
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Obxectivos: coñecer a normativa vixente en pre-
vención de riscos laborais. Coñecer o plan xeral de
prevención de riscos laborais e o seu desenvolvemento.
Identificar e avaliar os riscos laborais derivados das
tarefas de asistencia sanitaria. Coñecer as medidas
de prevención e de protección fronte aos riscos
laborais.

Contidos: Lei de prevención de riscos laborais e
outras normativas relacionadas. Plan xeral de pre-
vención de riscos laborais do Sergas. Conceptos xerais
en prevención de riscos laborais. Metodoloxía de iden-
tificación e avaliación de riscos. Seguridade dos luga-
res, espazos, instalacións e equipamentos de traballo.
Riscos hixiénicos asociados ao posto de traballo. Ris-
cos ergonómicos asociados ao posto de traballo. Sis-
temas de control dos riscos: medidas de prevención
colectivas e individuais. Vixilancia da saúde.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9096 Xerencia de Atención Primaria
de Ourense

14, 15 e 16 de marzo 16.30-20.30

06-9097 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

4, 5 e 6 de abril 16.30-20.30

06-9098 Área de Ferrol (Especializada) 25, 26 e 27 de abril 16.30-20.30

06-9199 Complexo Hospitalario de
Ourense

23, 24 e 25 de maio 16.30-20.30

06-9100 Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de

Compostela

30, 31 de maio e 1 de xuño 16.30-20.30

06-9101 Xerencia de Atención Primaria
de Santiago de Compostela

20, 21 e 22 de xuño 16.30-20.30

06-9102 Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

27, 28 e 29 de xuño 16.30-20.30

21. Riscos laborais das radiacións ionizantes.

Nº de edicións: 4.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 4.

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal de
radiodiagnose e radioterapia. 2º) persoal doutros ser-
vizos en que se utilicen equipamentos de radiacións
ionizantes. 3º) outro persoal das institucións sanitarias
do Sergas.

Obxectivos: coñecer a normativa vixente e os con-
ceptos básicos sobre riscos laborais derivados da expo-
sición a radiacións ionizantes (RI). Adquirir coñe-
cementos para identificar e avaliar os riscos laborais
por exposición a RI en centros sanitarios. Coñecer
as medidas de prevención e de protección fronte aos
riscos derivados dos distintos tipos de radiacións.

Contidos: marco normativo de prevención de riscos
laborais (PRL). Plan xeral de PRL do Sergas. Radia-
cións ionizantes: R.D. 783/2001 e outras normativas
relacionadas. Identificación e avaliación da exposición
laboral. Radiacións ionizantes e embarazo. Medidas
de prevención e de protección.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9103 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

3 de abril 16.30-20.30

06-9104 Área de Ferrol (Especializada) 3 de maio 16.30-20.30

06-9105 Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de

Compostela

4 de maio 16.30-20.30

06-9106 Complexo Hospitalario de
Pontevedra

6 de xuño 16.30-20.30

22. Riscos laborais das radiacións non ionizantes:
campos electromagnéticos, láser, radiacións ultravio-
leta e infravermella, radiofrecuencias e microondas.

Nº de edicións: 3.
Nº de prazas: 30.
Nº de horas por edición: 4.
Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal de

rehabilitación. 2º) persoal doutros servizos en que se
utilicen equipamentos de radiacións non ionizantes.
3º) outro persoal das institucións sanitarias do Sergas.

Obxectivos: coñecer a normativa vixente e os con-
ceptos básicos sobre riscos laborais derivados da expo-
sición a radiacións non ionizantes (RNI). Adquirir
coñecementos para identificar e avaliar os riscos labo-
rais por exposición a RNI en centros sanitarios. Coñe-
cer as medidas de prevención e de protección fronte
aos riscos derivados dos distintos tipos de radiacións.

Contidos: marco normativo de prevención de riscos
laborais (PRL). Plan xeral de PRL do Sergas. Radia-
cións non ionizantes: campos electromagnéticos, láser,
radiacións ultravioleta e infravermella, radiofrecuen-
cias e microondas. Identificación e avaliación da expo-
sición laboral. Sistemas de avaliación e control da
exposición. Medidas de prevención.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9107 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

3 de maio 16.30-20.30

06-9108 Xerencia de Atención Primaria
de Ourense

10 de maio 16.30-20.30

06-9109 Xerencia de Atención Primaria
de Lugo

28 de xuño 16.30-20.30

23. Riscos laborais dos axentes biolóxicos.

Nº de edicións: 2.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 6.

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal sani-
tario que sexan mandos intermedios ou delegados de
prevención. 2º) outro persoal sanitario. 3º) resto do
persoal das institucións sanitarias do Sergas.

Obxectivos: coñecer a normativa vixente en pre-
vención de riscos laborais derivados da exposición
a axentes biolóxicos. Adquirir coñecementos para
identificar e avaliar os riscos laborais por exposición
a axentes biolóxicos en centros sanitarios. Coñecer
as medidas de prevención e de protección fronte aos
axentes biolóxicos.

Contidos: conceptos básicos e normativa de refe-
rencia dos riscos laborais derivados da exposición a
axentes biolóxicos. Riscos biolóxicos na asistencia
sanitaria. Medidas de prevención e correctoras. Riscos
biolóxicos en laboratorios. Niveis de contención. Medi-
das preventivas e correctoras. Actuación en caso de
accidente con risco biolóxico. Residuos sanitarios.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9110 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

30 e 31 de maio 17.00-20.00

06-9111 Hospital Comarcal de Monforte 21 e 22 de novembro 17.00-20.00
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24. Riscos laborais dos axentes químicos.

Nº de edicións: 2.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 4.

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal de
laboratorios, esterilización, farmacia e quirófanos. 2º)
outro persoal das institucións sanitarias do Sergas.

Obxectivos: coñecer a normativa vixente e os con-
ceptos básicos sobre riscos laborais derivados da expo-
sición a axentes químicos. Adquirir coñecementos
para identificar e avaliar os riscos laborais derivados
dos axentes químicos en centros sanitarios. Coñecer
as medidas de prevención e de protección fronte aos
riscos derivados dos axentes químicos. Coñecer os
riscos laborais derivados da exposición a fármacos
citostáticos.

Contidos: conceptos básicos e normativa de refe-
rencia dos riscos laborais dos axentes químicos. Axen-
tes químicos canceríxenos ou mutáxenos. Avaliación
da exposición a axentes químicos. Medidas preven-
tivas e correctoras. Os fármacos citostáticos.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9112 Área de Ferrol (Primaria) 4 de maio 16.30-20.30

06-9113 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

30 de outubro 16.30-20.30

25. Riscos laborais en servizos xerais.

Nº de edicións: 5.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 12.

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal de
mantemento, cociña e lavandarías. 2º) outro persoal
das institucións sanitarias do Sergas.

Obxectivos: coñecer a normativa vixente en pre-
vención de riscos laborais. Coñecer o plan xeral de
prevención de riscos laborais e o seu desenvolvemento.
Identificar e avaliar os riscos laborais nas instalacións
xerais: cociñas, lavandarías. Coñecer as medidas de
prevención e de protección fronte aos riscos laborais.

Contidos: Lei de prevención de riscos laborais e
outras normativas relacionadas. Plan xeral de pre-
vención de riscos laborais do Sergas. Conceptos xerais
en prevención de riscos laborais. Metodoloxía de iden-
tificación e avaliación de riscos. Seguridade dos luga-
res, espazos, instalacións e equipamentos de traballo.
Riscos hixiénicos: contaminantes físicos, químicos e
biolóxicos. Riscos ergonómicos asociados aos postos
de traballo. Sistemas de control dos riscos: medidas
de prevención colectivas e individuais. Vixilancia da
saúde.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9114 Hospital Comarcal de Monforte 4, 5 e 6 de abril 16.30-20.30

06-9115 Complexo Hospitalario de
Ourense

6, 7 e 8 de xuño 16.30-20.30

06-9116 Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

19, 20 e 21 de setembro 16.30-20.30

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9117 Complexo Hospitalario Xeral
Calde

24, 25 e 26 de outubro 16.30-20.30

06-9118 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

9, 10 e 11 de outubro 16.30-20.30

26. Riscos laborais nas áreas administrativas.

Nº de edicións: 4.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 12.

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal de
xestión e servizos xerais dos grupos C e D que realice
tarefas administrativas. 2º) outro persoal das insti-
tucións sanitarias do Sergas.

Obxectivos: coñecer a normativa vixente en pre-
vención de riscos laborais (PRL). Coñecer o plan xeral
de prevención de riscos laborais e o seu desenvol-
vemento. Adquirir coñecementos para identificar e
avaliar os riscos laborais derivados do traballo en áreas
administrativas.

Contidos: marco normativo de prevención de riscos
laborais. Plan xeral de prevención de riscos laborais
do Sergas. Seguridade dos lugares, espazos, instala-
cións e equipamentos de traballo. Riscos hixiénicos:
físicos (ruído, temperatura, iluminación, etc), quími-
cos e biolóxicos. Riscos ergonómicos asociados a pos-
tos de traballo. Medidas de prevención.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9119 Xerencia de Atención Primaria
de Lugo

19, 20 e 21 de setembro 16.30-20.30

06-9120 Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

26, 27 e 28 de setembro 16.30-20.30

06-9121 Xerencia de Atención Primaria
de Santiago de Compostela

17, 18 e 19 de outubro 16.30-20.30

06-9122 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

7, 8 e 9 de novembro 16.30-20.30

27. Riscos laborais nos laboratorios.

Nº de edicións: 5.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 12.

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal dos
laboratorios. 2º) outro persoal das institucións sani-
tarias do Sergas.

Obxectivos: coñecer a normativa vixente e conceptos
básicos en prevención de riscos laborais en labora-
torios. Adquirir coñecementos para identificar e ava-
liar os riscos laborais nos laboratorios. Coñecer as
medidas de prevención e de protección fronte aos ris-
cos laborais.

Contidos: de prevención de riscos laborais e outras
normativas relacionadas. Conceptos xerais. Riscos de
seguridade en laboratorios. Conceptos básicos de
hixiene. Riscos hixiénicos en laboratorios derivados
dos distintos tipos de contaminantes. Medidas pre-
ventivas e correctoras. Conceptos básicos de ergono-
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mía e psicosocioloxía. Riscos ergonómicos e psico-
sociais en laboratorios. Medidas preventivas e correc-
toras.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9123 Hospital da Costa 21, 22 e 23 de marzo 16.30-20.30

06-9124 Área de Ferrol (Especializada) 9, 10 e 11 de maio 16.30-20.30

06-9125 Complexo Hospitalario de
Pontevedra

13, 14 e 15 de xuño 16.30-20.30

06-9126 Complexo Hospitalario Xeral
Calde

9, 10 e 11 de outubro 16.30-20.30

06-9127 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

14, 15 e 16 de novembro 16.30-20.30

28. Saúde sexual e reprodutiva no ciclo vital da
muller.

Nº de edicións: 1.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 24.

Destinatarios: médicos, enfermeiros/as, matronas e
traballadores/as sociais.

Obxectivos: revisión dos novos métodos anticoncep-
tivos e futuro da contracepción. Formación na anti-
concepción nas diferentes etapas da muller. Abordaxe
dos aspectos sociais e sexuais e do papel da enfermaría
de atención primaria neles. Embarazo nas adolescen-
tes e na muller de 40-50 anos.

Contidos: aspectos sociais da adolescencia, aborto
e perimenopausa. Educación maternal e recuperación
posparto. Sexualidade, adolescencia, embarazo e peri-
menopausa. Consulta preconcepcional. Control do
embarazo. Ecografía procolóxica: da adolescencia á
menopausa. Novos métodos anticonceptivos. Papel de
enfermaría no coidado da saúde da muller. Abordaxe
de infertilidade-esterilidade.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9128 Xerencia de Atención Primaria
de Ourense

22, 23, 24, 25, 29 e 30 de
maio

16.30-20.30

29. Sistemas de recoñecemento profesional.

Nº de edicións: 4.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 20.

Destinatarios: personal licenciado sanitario con vín-
culo fixo e persoal en postos de xefaturas de recursos
humanos das institucións sanitarias do Sergas.

Obxectivos: explicar a normativa básica e autonó-
mica sobre sistemas de recoñecemento profesional.

Contidos: Lei de ordenación das profesións sani-
tarias: aplicación. Decreto 55/2005, de recoñecemento
extraordinario para o persoal licenciado sanitario do
Sergas. Outros sistemas de recoñecemento profesional.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9129 Área de Ferrol (Especializada) 5, 6, 7, 8 e 9 de xuño 16.30-20.30

06-9130 Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de

Compostela

19, 20, 21, 22 e 23 de xuño 16.30-20.30

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9131 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

18, 19, 20, 21 e 22 de
setembro

16.30-20.30

06-9132 Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

2, 3, 4, 5 e 6 de outubro 16.30-20.30

30. Traballo social de grupos en saúde.

Nº de edicións: 1.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 9.

Destinatarios: personal sanitario e de xestión e ser-
vizos xerais das institucións sanitarias do Sergas.

Obxectivos: facilitar os coñecementos e ferramentas
técnicas necesarios para deseñar e implantar o traballo
social con grupos. Fomentar os grupos de apoio para
os coidadores informais.

Contidos: marco teórico do traballo en grupo orien-
tado a coidadores.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9133 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Vigo

27, 28 e 29 de xuño 16.00-21.00

31. Xeral de prevención de riscos laborais.

Nº de edicións: 7.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 6.

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal sani-
tario e de xestión e servizos xerais que sexan mandos
intermedios ou delegados de prevención. 2º) resto de
persoal sanitario e de xestión e servizos xerais das
institucións sanitarias do Sergas.

Obxectivos: formar en conceptos básicos e en lexis-
lación de prevención de riscos laborais. Sensibilizar
os traballadores en prevención de riscos. Divulgar a
política preventiva do Sergas. Informar das actividades
preventivas levadas a cabo no Sergas. Cumprir cos
principios e obxectivos do Plan xeral de prevención
de riscos laborais. Cumprir coa lexislación vixente
en materia de formación a traballadores e delegados
de prevención.

Contidos: módulo 1: Lei de prevención de riscos
laborais e regulamento dos servizos de prevención.
Lexislación en prevención de riscos laborais aplicable
ao Sergas. Conceptos básicos en prevención de riscos
laborais. Módulo 2: sistema de xestión da prevención
de riscos laborais. Plan xeral de prevención de riscos
laborais do Sergas. Metodoloxía de avaliación de riscos
no Sergas.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9134 Hospital Comarcal de Monforte 19 e 20 de abril 17.00-20.00

06-9135 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

26 e 27 de abril 17.00-20.00

06-9136 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Vigo)

9 e 10 de maio 17.00-20.00

06-9137 Área de Ferrol (Primaria) 22 e 23 de maio 17.00-20.00
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Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9138 Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de

Compostela

5 e 6 de xuño 17.00-20.00

06-9139 Xerencia de Atención Primaria
da Coruña

13 e 14 de xuño 17.00-20.00

06-9140 Xerencia de Atención Primaria
de Ourense

20 e 21 de xuño 17.00-20.00

B) Persoal sanitario.

32. A responsabilidade dos profesionais sanitarios.

Nº de edicións: 1.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 20.

Destinatarios: persoal sanitario de atención primaria
e especializada.

Obxectivos: informar os profesionais sanitarios sobre
as principais cuestións polémicas con que se poden
atopar no desenvolvemento da súa profesión e que
poden dar lugar a unha reclamación de responsabi-
lidade patrimonial, así como cal debe ser a súa actua-
ción no caso de que esta se produza.

Contidos: responsabilidade civil e penal dos pro-
fesionais sanitarios. As reclamacións de responsabi-
lidade patrimonial. O necesario nexo de causalidade.
As novas tecnoloxías e a súa aplicación na área sani-
taria. A historia clínica: deseño, tratamento informá-
tico e confidencialidade dos datos recollidos nela. O
consentimento informado: alcance do dereito do enfer-
mo a recibir información. Os protocolos de actuación
médica: deseño e contido.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9141 Hospital Comarcal de Valdeorras 24, 25, 26, 27 e 28 de abril 16.30-20.30

33. A xestión básica dos servizos de enfermaría.

Nº de edicións: 1.

Nº de prazas: 35.

Nº de horas por edición: 28.

Destinatarios: 1º) supervisores de atención espe-
cializada e coordinadores de atención primaria. 2º)
enfermeiras/os, matronas e fisioterapeutas de atención
primaria e especializada.

Obxectivos: adestrar habilidades para a mellora da
dirección e xestión de grupos de traballo. Facilitar
a metodoloxía para xestionar os coidados.

Contidos: concepto de dirección, planificación, orga-
nización e avaliación. Toma de decisións e niveis.
Dirección participativa por obxectivos (DPO). Fun-
cións básicas do mando intermedio: delegación, aná-
lise e resolución de problemas. Perfil do posto. Lide-
rado. Xestión de persoal. Técnicas de valoración, des-
crición e definición de postos. Motivación e estímulos.
Sistemas de clasificación de pacientes: definición e
utilización. Criterios de asignación de persoal. Xestión
de coidados: conceptos xerais. Marco teórico. Pla-
nificación de coidados e metodoloxía para a súa
implantación.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9142 Complexo Hospitalario de
Pontevedra

8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16 de
maio

16.30-20.30

34. A xestión do estrés para persoal sanitario.

Nº de edicións: 1.

Nº de prazas: 35.

Nº de horas por edición: 24.

Destinatarios: persoal sanitario das institucións
sanitarias do Sergas.

Obxectivos: identificar os factores estresantes na
vida dunha persoa. Analizar os efectos do estrés no
ser humano. Identificar os recursos da persoa para
o afrontamento eficaz das situacións estresantes.
Adquirir habilidade no emprego de recursos para xes-
tionar saudablemente as causas que xeran estrés no
ámbito laboral, familiar e social. Valorar o cambio
de actitudes conducentes a desenvolver estilos de vida
saudables.

Contidos: concepto de estrés e tipos de estrés. Sín-
drome xeral de adaptación e as súas fases. Efectos
da activación do eixe adrenal hipofisario e do eixe
neuroendrócrino como resposta a unha situación de
estrés. Manifestacións para identificar o estrés e efec-
tos do estrés no ser humano. Relación do estrés coa
saúde e cos procesos patolóxicos. Factores estresantes
no ámbito laboral, familiar e persoal. Formas de afron-
tamento e a súa efectividade. Características das per-
soas que xestionan o seu estrés saudablemente. Plan
de xestión do estrés.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9143 Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de

Compostela

12, 13, 14, 15, 19 e 20 de
xuño

16.30-20.30

35. Abordaxe do tabaquismo: diagnostico e trata-
mento do paciente fumador.

Nº de edicións: 1

Nº de prazas: 20.

Nº de horas por edición: 20.

Destinatarios: médicos, odontólogos, farmacéuticos,
psicólogos clínicos e persoal de enfermaría.

Obxectivos: mellorar os coñecementos e habilidades
dos profesionais sanitarios na intervención do paciente
fumador: historia clínica específica, diagnóstico da
dependencia á nicotina, consello antitabaco, e tra-
tamento. Reforzar o papel modélico e educativo dos
profesionais sanitarios. Sensibilizar os profesionais
sanitarios sobre a problemática do consumo de tabaco.
Mellorar as habilidades de aplicación do consello anti-
tabaco adaptado a cada individuo. Mellorar os coñe-
cementos e habilidades dos profesionais sanitarios no
diagnóstico (historia clínica específica, tests e probas
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complementarias) e tratamento da dependencia nico-
tínica. Adestramento na utilización dos distintos pro-
tocolos de intervención na consulta.

Contidos: pretest: resolución dun caso práctico.
Diagnóstico do fumador e intervención básica: fases
do proceso de deixar de fumar. Motivación e depen-
dencia. Cooximetría. Elementos da intervención.
Casos prácticos: rol-play e discusión en grupo. ¿Que
facer ante un fumador que nos pide axuda? Historia
clínica e probas complementarias. Tratamento de efi-
cacia probada da dependencia nicotínica. Tratamento
farmacolóxico: terapia substitutiva, bupropion... Indi-
vidualización do tratamento en función da patoloxía
asociada, embarazo... Tratamento psicolóxico. Casos
prácticos. Problemas máis frecuentes no seguimento:
período de esvaecemento. Síndrome de abstinencia:
diagnóstico e abordaxe. Fracaso terapéutico. Recaídas.
Protocolos de actuación. Obradoiro de casos prácticos:
rol-playing, vídeo...

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9144 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

25, 26, 27, 28 e 29 de
setembro

16.30-20.30

36. Actuación do profesional sanitario ante un caso
de malos tratos.

Nº de edicións: 5.

Nº de prazas: 25.

Nº de horas por edición: 12.

Destinatarios: médicos, pediatras e persoal de
enfermaría.

Obxectivos: asegurar que calquera profesional sani-
tario do ámbito público galego siga unhas pautas de
actuación ante a sospeita ou caso confirmado de malos
tratos que garanta unha correcta asistencia e facilite
as actuacións xudiciais e sociais á vítima ao mesmo
tempo que se protexe a intimidade e os dereitos da
persoa agredida.

Contidos: introdución: estado actual do problema.
Legalidade vixente. Responsabilidade dos profesio-
nais sanitarios e implicacións legais na atención a
un caso de malos tratos. Legalidade que ampara a
vítima dos malos tratos. Protocolos de actuación sani-
taria vixentes na nosa comunidade autónoma. Coor-
dinación con outras entidades implicadas na atención
a un caso de malos tratos. Asistencia sanitaria: detec-
ción dos casos de malos tratos na consulta de atención
primaria. Recoñecemento médico e recolla de probas.
Documentación específica e a súa tramitación. Reco-
mendacións. Recursos comunitarios existentes.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9145 Xerencia de Atención Primaria
de Ourense

4, 5 e 6 de abril 16.30-20.30

06-9146 Complexo Hospitalario de
Pontevedra

2, 3 e 4 de maio 16.30-20.30

06-9147 Área de Ferrol (Especializada) 29, 30 e 31 de maio 16.30-20.30

06-9148 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

3, 4 e 5 de outubro 16.30-20.30

06-9149 Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

17, 18 e 19 de outubro 16.30-20.30

37. Actualización en terapéutica farmacolóxica.

Nº de edicións: 2.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 16.

Destinatarios: médicos de atención primaria e
especializada.

Obxectivos: aumentar os coñecementos sobre tera-
péutica farmacolóxica de problemas de saúde pre-
valentes no ámbito da atención primaria; avances e
controversias. Promover a difusión do aprendido aos
servizos de atención primaria.

Contidos: diabete, dislipemias, manexo da dor,
antiagregación e anticoagulación, asma e EPOC.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9150 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Pontevedra)

23, 24, 25, 26 e 27 de outubro 17.00-20.00

06-9151 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Vigo)

20, 21, 22, 23 e 24 de
novembro

17.00-20.00

38. Adaptación ao novo programa da especialidade
de MFYC.

Nº de edicións: 1.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 20.

Destinatarios: titores MIR de MFYC.

Obxectivos: adquirir os coñecementos e habilidades
necesarios para a aplicación do novo programa da
especialidade de MFYC.

Contidos: detección de necesidades formativas. Ela-
boración de plans individualizados. Ferramentas e
métodos para a avaliación formativa.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9152 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Pontevedra)

27, 28, 29 e 30 de novembro
e 1 de decembro

16.30-20.30

39. Asma infantil.

Nº de edicións: 1.

Nº de prazas: 20.

Nº de horas por edición: 12.

Destinatarios: pediatras de atención primaria.

Obxectivos: actualizar os coñecementos e habilida-
des necesarias para o correcto control dos pacientes
con asma.

Contidos: impacto da asma na infancia e na ado-
lescencia. Diagnóstico clínico e funcional. Interpre-
tación de espirometrías. Medición do FEM. Manexo
das crises de asma. Diagnóstico de factores etiopa-
toxénicos e desencadeantes. Diagnóstico das alerxias.
Prick test. Tratamento de fondo da enfermidade asmá-
tica. Clasificación da severidade, medidas de evita-
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ción, tratamento farmacolóxico. Outros tratamentos.
Sistemas de inhalación. Educación sanitaria nos
aspectos relevantes. Autocontrol no domicilio.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9153 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Pontevedra)

14, 15 e 16 de novembro 16.30-20.30

40. Atención ao paciente inmobilizado.

Nº de edicións: 2.

Nº de prazas: 25.

Nº de horas por edición: 16.

Destinatarios: persoal de enfermaría de atención
primaria.

Obxectivos: actualizar os coñecementos sobre o
manexo dos pacientes con deterioración cognitiva.

Contidos: concepto. Epidemioloxía. Enfermidade de
Alzheimer e outras demencias. Outros tipos de pacien-
tes inmobilizados. Seguimento do paciente. Valoración
funcional. Plan de coidados. Interacción coa familia.
Coidador principal. Os recursos sanitarios e sociais.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9154 Xerencia de Atención Primaria
da Coruña

5, 6, 7 e 8 de xuño 16.30-20.30

06-9155 Área de Ferrol (Primaria) 12, 13, 14 e 15 de xuño 16.30-20.30

41. Atención aos pacientes inmigrantes.

Nº de edicións: 1.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 20.

Destinatarios: médicos e persoal de enfermaría de
atención primaria.

Obxectivos: coñecer as características culturais dife-
renciais e as enfermidades máis prevalentes dos inmi-
grantes para facilitar o labor dos profesionais de aten-
ción primaria e mellorar o desenvolvemento dos pro-
gramas de atención e prevención. Formar os profe-
sionais nas habilidades específicas que eviten os pro-
blemas de comunicación co inmigrante. Coñecer a
lexislación vixente en materia de inmigración.

Contidos: o fenómeno migratorio. A situación dos
inmigrantes en Galicia e as súas repercusións en saú-
de. A diversidade cultural e a súa relación coa saúde.
Comunicación e relación na atención sanitaria a este
colectivo. Entrevista clínica. Factores de risco e pato-
loxía prevalente na poboación inmigrante en Galicia.
Recursos para a atención ao inmigrante.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9156 Xerencia de Atención Primaria
da Coruña

25, 26, 27, 28 e 29 de
setembro

16.30-20.30

42. Avances en metodoloxía de investigación.

Nº de edicións: 1.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 20.

Destinatarios: médicos de atención primaria e
especializada.

Obxectivos: facilitar ferramentas avanzadas para a
investigación. Promover a investigación de diferentes
grupos profesionais. Presentar experiencias de inves-
tigación en atención primaria e o traballo en rede.

Contidos: mostraxe. Avaliación de tecnoloxías.
Investigación en servizos de saúde.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9157 Xerencia de Atención Primaria
de Pontevedra-Vigo (Área de

Pontevedra)

6, 7, 8, 9 e 10 de novembro 16.30-20.30

43. Básico de actualización de coñecementos e
orientación do rol profesional para auxiliares de
enfermaría.

Nº de edicións: 5.

Nº de prazas: 30.

Nº de horas por edición: 36.

Destinatarios: auxiliares de enfermaría de atención
especializada.

Obxectivos: establecer criterios claros respecto ao
rol e función do auxiliar de enfermaría dentro do equi-
po de saúde. Humanizar as relacións interpersoais,
favorecendo o crecemento e o desenvolvemento per-
soal. Detectar e conectar coas áreas que proporcionan
motivación e satisfacción na práctica específica desen-
volta polo auxiliar de enfermaría. Desenvolver as capa-
cidades clave do auxiliar de enfermaría.

Contidos:

Módulo I: clarificación e funcións do rol do auxiliar
de enfermaría dentro do equipo de saúde.

Módulo II: comunicación: coñecemento e funcio-
namento da estrutura da personalidade, como ferra-
menta básica para a resolución de problemas e o acom-
pañamento. Exercicios teóricos e prácticos.

Módulo III: recoñecemento: desenvolvemento para
o bo contacto a nivel relacional. Exercicios teóri-
co-prácticos. Capacidades clave para a axuda.

Código Lugar de celebración Datas Horario

06-9158 Complexo Hospitalario de
Pontevedra

29, 30, 31 de maio e 1, 2, 5,
6, 7 e 8 de xuño

16.30-20.30

06-9159 Complexo Hospitalario de
Ourense

12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21
e 22 de xuño

16.30-20.30

06-9160 Complexo Hospitalario Xeral
Calde

18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27
e 28 de setembro

16.30-20.30

06-9161 Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25
e 26 de outubro

16.30-20.30

06-9162 Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e
16 de novembro

16.30-20.30


