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Presentació
El màster propi en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor té com a ﬁnalitat
facilitar el desenvolupament professional que permeti assolir el lideratge en l’execució de
les cures infermeres especíﬁques en l’àrea quirúrgica i en la teràpia del dolor, considerant
el pacient quirúrgic com el centre de tot el procés.
Aquest màster parteix de l’experiència docent de més de dues dècades en la realització del
diploma de postgrau en Infermeria Quirúrgica. El màster pretén ampliar la formació
infermera en aquest àmbit tan especíﬁc i que cada cop dona més protagonisme a les
infermeres*.

Justiﬁcació
En l'àrea quirúrgica, la complexitat de les tècniques utilitzades i l’avenç tecnològic
constant, així com els canvis demogràﬁcs, l’augment en la demanda de la població en
criteris de salut i la contribució de la infermeria en la cura de la salut dintre d’un ampli
equip interdisciplinari, fa necessària una formació de màster que permeti l’adquisició de
les competències que es requereixen per a aquesta àrea especialitzada.
El rol infermer en el procés anestèsic i en el control del dolor, en general, i del quirúrgic, en
concret, forma part de l’essència de la professió que és tenir cura les persones en qualsevol
situació.

*Segons el COIB i la guia de la UAB per la igualtat de gènere, que recomana l’ús del femení en les professions històricament amb majoria de dones.
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Objectius formatius
• Capacitar els/les estudiants per oferir una atenció integral d'infermeria abans, durant i
després de la intervenció quirúrgica.
• Donar informació sobre aspectes legals i ètics de la infermeria quirúrgica.
• Desenvolupar habilitats i coneixements pròpies del bloc quirúrgic per:
→ Aplicar la normativa general de l’àrea quirúrgica
→ Utilitzar de forma adequada la tecnologia pròpia d’una àrea quirúrgica
→ Assolir el domini de les bases dels diferents processos quirúrgics generals
• Proporcionar els coneixements perquè les infermeres dominin les bases de:
→ Els diferents processos quirúrgics especíﬁcs
→ L’atenció infermera en el procés anestèsic
→ La teràpia del dolor, en general, i quirúrgic en particular
• Introduir la recerca infermera per millorar l’atenció del procés quirúrgic.
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Competències especíﬁques
· Aplicar la infermeria basada en l’evidència per millorar l’atenció al pacient quirúrgic
· Aprendre els conceptes bàsics d’anestèsia, els diferents tipus i els fàrmacs utilitzats, així
com el maneig de respiradors i d’altres aparells necessaris per al seu desenvolupament
· Identiﬁcar els diferents tipus de material de tècniques quirúrgiques complexes
· Identiﬁcar els aspectes bàsics de la consulta de preanestèsia, així com les proves
complementàries que calen per aplicar el protocol correcte de l’anestèsia
· Adquirir els coneixements teoricopràctics necessaris sobre la preparació del camp
d’anestèsia, el material i els aspectes fonamentals per a la monitorització del pacient
quirúrgic per part de l’equip d’anestèsia
· Aplicar els coneixements sobre ﬁsiopatologia del dolor per a la cura de les persones
· Identiﬁcar els diferents tipus de dolor i les escales de mesura. Aplicar diferents tècniques
per disminuir el dolor
· Aplicar la metodologia del treball infermer i els llenguatges estandaritzats als plans de
cures de l’àrea quirúrgica

Sortides professionals
· Infermeres en àrees d’anestèsia i
recuperació postanestèsica
· Infermeres en unitats del dolor
· Responsables i coordinadores en àrees
quirúrgiques
· Infermeres instrumentistes en àrees
quirúrgiques en les especialitats
complexes

3

Per què el màster
a l’ EUIT?
• Perquè els nostres docents són professionals de la pràctica en actiu
• Perquè vetllem per una formació integral
• Perquè combinem teoria i pràctica
• Perquè prioritzem les pràctiques de simulació en grups reduïts
• Perquè prioritzem les pràctiques de simulació en grups reduïts, en espais dissenyats per
simular entorns reals
• Perquè, si has cursat el diploma de postgrau d'Infermeria Quirúrgica en el nostre centre, et
convalidem el primer any del màster
• Perquè un cop aprovats els mòduls de primer any de màster, pots sol·licitar el títol de
Diploma Postgrau en Infermeria Quirúrgica

Organització
Les classes teòriques s’impartiran a les aules de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia
Ocupacional de Terrassa (EUIT).
Les sessions teoricopràctiques es realitzaran a les aules de simulació de l’EUIT.
Les sessions pràctiques es realitzaran a l’àrea quirúrgica d’algun dels següents centres:
• Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (CSI). Sant Joan Despí
• Hospital General de L’Hospitalet de Llobregat (CSI). L’Hospitalet de Llobregat
• Hospital de Terrassa (CST). Terrassa
• Hospital de Barcelona. Barcelona
• Centre d’Atenció Integral Dos de Maig (CAIDM – CSI). Barcelona
• Hospital Universitari MútuaTerrassa. Terrassa
• Clínica Quirón Salut Vallès. Sabadell
• Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell
• Hospital del Mar – Parc de Salut Mar. Barcelona
• Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Martorell
• Hospital de Mataró (CSM). Mataró
• Hospital Universitari de Vic (CHV). Vic
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Calendari
1r any

TEORIA: d’octubre de 2022 a març de 2023
PRÀCTIQUES: de març a maig de 2023, vuit setmanes

2n any

TEORIA: d’octubre de 2023 a març de 2024
LLIURAMENT TFM: juny 2024

Horaris
TEORIA: dilluns i dimecres (1r any) i dimarts i dijous (2n any),

de 9:00 a 13:30 h

PRÀCTIQUES: 6 hores en torn de matí o de tarda,

de dilluns a divendres

Les pràctiques i els tallers de simulació són
d'assistència obligatòria.
Per a les sessions teòriques es requereix un
80% d'assistència.

Crèdits
60 ECTS | 39 teòrics | 12 pràctics | 9 treball ﬁnal de màster

Núm. de places
35 places (Pel 1r curs: 25 places de màster i 10 places de postgrau)
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Mòduls

| Continguts

TIPOLOGIA

ECTS

MÒDUL 1
teòric
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CONTINGUTS
Fonaments en infermeria quirúrgica.
Generalitats àmbit quirúrgic: procés quirúrgic, anestèsic,
psicològic, d’esterilització, transfusional i de seguretat.

MÒDUL 2
teòric

12

Infermeria quirúrgica. Especialitats I: cirurgia general i
digestiva, endocrina, ortopèdica i traumatològica, ginecològica i
obstètrica, toràcica, vascular, cardíaca, neurològica, urològica,
otorrinolaringològica, oftàlmica, maxil•lofacial i transplantaments.

MÒDUL 3
pràcticum

12

Tallers de simulació i pràctica clínica.

MÒDUL 4
teòric

9

Infermeria quirúrgica: especialitats II: conceptes especíﬁcs

MÒDUL 5
teòric

6

Infermeria d’anestèsia: conceptes teòrics i seminaris de

MÒDUL 6
teòric

6

Teràpia del dolor: conceptes teòrics, estada d’observació.

MÒDUL 7
teòric

9

Treball ﬁnal de màster.

de l’abordatge d’infermeria quirúrgica a les diferents especialitats.

casos clínics.
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Procés d’admissió
Criteris de selecció
• Per l’accés al màster (2 anys): Estudis de diplomat en Infermeria / graduat
en Infermeria.
L’admissió es realitzarà tenint en compte la nota ﬁnal de l’expedient acadèmic
del grau i, en cas d’empat, per rigorós ordre d’inscripció

•

Per l’accés al 2n any de màster: Diploma de postgrau en Infermeria

Quirúrgica cursat a l’EUIT.

Inscripció | Matrícula
Passos per a l’admissió i matrícula:
1.

Sol·licitud d’admissió online mitjançant el formulari d’inscripció disponible al web de
l’EUIT, www.euit.fdsll.cat. Període d’inscripció obert des del 28 de febrer de 2022 ﬁns
al 30 de juny del 2022 o ﬁns a exhaurir places.

2. Adjuntar l’expedient acadèmic o document acreditatiu oﬁcial de la nota ﬁnal del Grau
al formulari d’inscripció un cop conﬁrmada la sol·licitud d’inscripció.
3. En un termini màxim de 4 setmanes es donarà resposta en referència a l’estat de la
sol·licitud.
→ Si la sol·licitud ha estat admesa caldrà formalitzar la reserva de plaça.
→ Si la sol·licitud no ha estat admesa en primera convocatòria, s’incorporarà per ser
valorada en les següents convocatòries (mensualment ﬁns al ﬁnal de les inscripcions).
4. Per formalitzar la inscripció cal realitzar el pagament de 200€ en concepte de reserva
de plaça i enviar el comprovant de pagament per correu electrònic a
informacio@euit.fdsll.cat. Aquest pagament no serà reemborsable en cap cas en el
supòsit de no matricular-se.
5. La formalització de la matrícula es durà a terme presencialment a l’EUIT durant els
mesos de maig a juliol, amb cita prèvia.
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Preu

4.800€ (2.400€ cada curs) | Consulta les condicions de pagament
Descomptes aplicables:
• Exalumnes EUIT i estudiants de 4t curs d’Infermeria: 5% (reservat a les 5 primeres places)
• Alumni UAB Premium: 10% (no acumulable)
• Pagament total per avançat: 3%

Condicions de pagament
Es pagarà un import de 200€ en concepte de reserva de plaça en el moment de realitzar la
inscripció. En cas de realitzar la transferència des d’una entitat de fora d’Espanya consulteu
les condicions.
La resta de l’import es podrà pagar escollint una de les següents opcions:
• En un sol pagament a l’inici de la formació (octubre 2022): 4.456 € (Inclou descompte de
pagament total avançat i el import de la reserva de plaça).

• En quotes trimestrals de 600 € cadascuna, mitjançant gir bancari. Del primer rebut es
descomptarà l’import de la reserva de plaça.

Direcció

| Coordinació

Rafael Llorens - Coordinador de Formació Postgraduada, director docent del
Màster/Postgrau, professor investigador adjunt de l’EUIT.
Dolors Pintado - Coordinadora de Formació i Docència d’Infermeria de l’Hospital de
Sant Joan Despí Moisès Broggi (CSI).
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Professorat

Nom i cognoms

Titulacions

Activitat professional

Eliecer Álvarez Correa

Diplomat en Infermeria. Màster en Atenció
d'Infermeria a la Persona amb Problemes
Cardíacs. Màster en Tècniques de Perfusió i
Oxigenació Extracorpòria.

Infermer especialista en Tècniques de Perfusió i
Oxigenació Extracorpòria de l'Hospital Clínic de Barcelona.

M. José Arch Pintó

Diplomada en Infermeria. Postgrau en
Infermeria Quirúrgica i Anestesiologia. Màster
en Gestió Hospitalària.

Infermera de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital de Terrassa
(CST). Professora col·laboradora EUIT/UAB.

Carlos Asencio Cortés

Llicenciat en Medicina i Cirurgia, especialista
en Neurocirurgia.

Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Sant Creu i Sant Pau.

Carme Balagué Ponz

Doctora en Medicina i Cirurgia.

Metgessa adjunta de la Unitat de Cirurgia.
Gastrointestinal i Hematològica a l’Hospital Mútua de
Terrassa.

Nuria Ballo Martínez

Diplomada en Infermeria. Postgrau en
Infermeria Quirúrgica.

Infermera de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona.

Ester Banús Gasol

Llicenciada en Medicina i Cirurgia.

Adjunta al servei d'Anestesiologia - Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona.

Mónica Benjumea Botero

Diplomada en Gerontologia Social i diplomada
en Infermeria.

Infermeria del servei d'Endoscòpia i Anestèsia de l'Hospital
de Sant Joan Despí Moisès Broggi (CSI).

Jose A. Bernia Gil

Doctor en Medicina i Cirurgia, especialista en
Anestesiologia i Reanimació.

Adjunt del departament d’Anestèsia de l’Hospital de
Terrassa (CST).

Jordi Bertrán Padrós

Doctor en Medicina i Cirurgia, especialista en
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Activitat a mútues i privada.

Verónica Bodas Durán

Diplomada en Infermeria.

Infermera de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital Moisès Broggi
(CSI).

Carmen Buqueras Bujosa

Llicenciada en Medicina i Cirurgia.

Adjunta al servei de Cirurgia de l’Hospital de Sant Joan
Despí Moisès Broggi (CSI).

Emilio Cañete Carril

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster
Universitari en Gestió Sanitària.

Adjunt de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia en el Servei
de COT de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Ladislao Cayetano Paniagua

Llicenciat en Medicina i Cirugia.

Adjunt del departament de Cirurgia Coloproptològica de
l'Hospital de Terrassa (CST).

Núria Codern Bové

Doctora en Sociologia per la UAB.
Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia.
Diplomada en Infermeria.

Professora doctora de l’EUIT/UAB.

Montserrat Comellas Oliva

Doctora en Infermeria per la UB. Màster en
Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria.
Llicenciada en Antropologia Social i Cultural.

Directora de l’EUIT/UAB i professora titular del grau en
Infermeria.

Enric Contreras Barbeta

Llicenciat en Medicina i Cirugia. Màster en
Gestió Hospitalària.

Director de Serveis Hospitalaris al Banc de Sang i Teixits de
Catalunya.

Roser Escobar Fornieles

Diplomada en Infermeria.

Unitat de Transplantaments de l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron.

L'EUIT es reserva el dret
de modiﬁcar el
professorat indicat
en cas de necessitat o per
qüestions organitzatives.
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Titulacions

Activitat professional

Rosa M. Escolà Pellicer

Diplomada en Infermeria. Doctoranda en
Antropologia Social i Cultural.

Infermera del servei de Microbiologia de l’Hospital General de
l’Hospitalet de Llobregat (CSI).
Membre del comitè de Bioètica de l’Hospital de Sant Joan Despí
Moisès Broggi (CSI).

Soledad Espino Márquez

Diplomada en Infermeria.

Infermera de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Xavier Figuera Rojas

Diplomat en Infermeria.
Postgrau en Infermeria Quirúrgica.

Infermer en l’Àrea Quirúrgica a l’Hospital de Terrassa (CST).

Elena Figueroa Cañas

Diplomada en Infermeria.

Infermera d´Anestèsia, de Reanimació i instrumentista de
l'Hospital de Terrassa (CST).

M. José García Bajo

Diplomada en Infermeria. Màster en Infermeria
d’Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor.

Unitat del Dolor de l'Hospital General de Catalunya.

Francisco García Borobia

Doctor en Medicina i Cirurgia.

Professor associat de Cirurgia de la UAB. Unitat de Cirurgia
Hepatobiliopancreàtica, servei de Cirurgia General i Digestiva
Consorci Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí de
Sabadell.

Antonia García Rodríguez

Diplomada en Infermeria. Postgrau en
Infermeria Quirúrgica.

Infermera de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital de Sant Joan Despí
Moisès Broggi (CSI).

Esther Garcia Tapias

Diplomatura Universitària en Infermeria. Escola
Universitària Creu Roja Terrassa.

Infermera de Dolor Agut i Crònic. Hospital Mútua de Terrassa.

Cristina Garrote López

Diplomada en Infermeria.

Infermera del servei d'Anestèsia de l'Hospital de Sant Joan Despí
Moisès Broggi (CSI).

Melinda González Concepción

Doctora en Psicologia. Diplomada en
Infermeria. Màster en Psicooncologia.

Professora titular de l’EUIT/UAB.

Laura González Gilarte

Diplomada en Infermeria.

Infermera del servei d'Hospitalització Unitat de Cremats de
l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Isabel Granado Delgado

Diplomada en Infermeria.

Infermera a la Unitat de Quiròfan i Reanimació. Hospital de
Terrassa (CST).

Patricia Guilabert Sanz

Llicenciada en Medicina.

Adjunta a la unitat d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital
Universitari Vall d'Hebron.

Rosa Gutiérrez Romero

Diplomada en Infermeria. Postgrau en
Infermeria Quirúrgica.

Infermera de l’Àrea Quirúrgica. Hospital de
Terrassa (CST).

Sònia Hernández Sánchez

Diplomada en Infermeria. Postgrau en
Infermeria Quirúrgica i postgrau en Infermeria
d’anestèsia i Reanimació.

Infermera del Bloc Quirúrgic de l’Hospital de Terrassa (CST).

Sonia Jaimez Sanjuan

Diplomada en Infermeria.

Infermera del Bloc Quirúrgic de l'Hospital de Terrassa (CST).

Mónica Lecumberri López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista
en Oftalmologia.

Adjunta d’Oftalmologia de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès
Broggi (CSI).

Rafael Llorens Ortega

Diplomat en Infermeria. Llicenciat en
Antropologia Social i Cultural. Doctorand al
departament de Malalties Mèdicoquirúrgiques
a la UB. Postrau en Infermeria Quirúrgica.

Professor investigador adjunt de l’EUIT/UAB.
Director docent del Màster d'Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i
Teràpia del Dolor de l'EUIT/UAB.
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Professorat

Nom i cognoms

Titulacions

Activitat professional

Carme Martín Pardo

Doctora en Medicina i Cirurgia.

Cap de la unitat de Dolor i Servei d'Anestesiologia,
Reanimació i Dolor de l'Hospital de Terrassa (CST).

M. Esther Martínez Garcia

Llicenciada en Medicina. Màster en
Acupuntura i Moxibustió.

Cap de la Unitat d'Oncologia Pediàtrica Integrativa de
l'Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona). Consulta
d'Acupuntura Pediàtrica a l'Institut Pediàtric Hospital Sant
Joan de Déu.

Maria Martínez Garcia

Llicenciada en Medicina, especialista en
Anesteologia i Reanimació.

Adjunta a la unitat d'Anestesiologia i Reanimació de
l'Hospital de Terrassa (CST).

Pilar Millan Ramírez

Llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista
en Ginecologia i Obstetrícia.

Adjunta al servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital de
Terrassa (CST).

Olga Monistrol Ruano

Doctora en Infermeria.

Infermeria assistencial i investigadora d'Infermeria i Seguretat
del Pacient a la Mútua de Terrassa.

Carme Nicolás Herrerias

Diplomada en Infermeria. Màster en Gestió de
Programes de prevenció i Control de la Infecció
Relacionada amb l’Assistència Sanitària.

Infermera coordinadora de Trajectòries Clíniques i infermera
de Control d’Infecció de l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.

Ester Peñataro Pintado

Doctora en Infermeria. Llicenciada en
Antropologia Social i Cultural.

Infermera quirúrgica de l’Hospital de Terrassa (CST).
Professora titular de l’EUIT/UAB.

Elsa Povedano Bulló

Diplomada en Teràpia Ocupacional.

Terapeuta Ocupacional a l'Hospital Sant Joan de Déu.

Yolanda Ribas Blasco

Doctora en Medicina i Cirurgia, especialista en
Cirurgia General i Digestiva.

Adjunta al servei de Cirurgia General de l’Hospital de
Terrassa (CST).

Carme Roldan Cañete

Diplomada d'Infermeria.

Infermera de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
(CSI).

M. Elena Rosón Freijo

Diplomada en Infermeria.

Infermera de la Unitat del Dolor a l'Hospital Sant Llàtzer i
Hospital de Terrassa (CST).

Joana Sánchez Clemente

Doctora en Medicina i Cirurgia, especialista en
Otorinolaringologia.

Infermera de la Unitat de Recepció de Pacients. Unitat de
Cirurgia Sense Ingrés i Unitat Funcional de Valoració
Preanestèsica de l’Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi
(CSI).

Guadalupe Sánchez Rueda

Doctora per la UAB (Pedagogia Sistemàtica i
Social). Llicenciada en Antropologia Social i
Cultural. Diplomada en lnfermeria.
Diplomada en Infermeria.

Professora investigadora adjunta de l’EUIT/UAB.
Coordinadora de la titulació del grau en Infermeria.

Eva M. Sánchez Morales

Diplomatura d'Infermeria (UB). Màster en
Infermeria Aplicada a l'Anestèsia, Reanimació i
Terapèutica del Dolor (UPF).

Infermera especialista en Anesèsia. Hospital Sant Joan de
Déu de Martorell.

Marta Sandoval Puig

Doctora en Infermeria. Llicenciada en
Antropologia Social i Cultural.

Cap del servei de Cirurgia Otorinolaringològica de l’Hospital
Sant Joan Despí Moisès Broggi (CSI).

Roser Santacatalina Mas

Doctora en Infermeria. Llicenciada en
Antropologia Social i Cultural.

Infermera de l’Àrea Quirúrgica. Hospital Clínic de Barcelona.

Margalida Sartre Cuadri

Llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista
en Ginecologia i Obstetrícia.
Cirurgia General i Digestiva.

Adjunta al servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital
Sant Joan Despí Moisès Broggi (CSI).
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Professorat

Nom i cognoms

Titulacions

Activitat professional

Mireia Serra Mitjans

Llicenciada en Medicina i Cirurgia.

Adjunta al Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.

Francisco Soriano Ortega

Diplomat en Infermeria. Postgrau en
Infermeria Quirúrgica.

Infermer de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital Sant Joan
Despí Moisès Broggi (CSI).

Enrique Sospedra Carol

Llicenciat en Medicina i Cirurgia, especialista
en Cirurgia Plàstica i Reparadora.

Cap de servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de la
Clínica Sagrada Família de Barcelona.

Mireia Tarruella Farré

Doctora per la UB. Llicenciada en Lingüística.
Diplomada en Infermeria, Fisioteràpia i
Podologia.

Professora doctora de l’EUIT/UAB. Coordinadora de
Formació Postgraduada.

F. Javier Tercero Machin

Llicenciat en Medicina, especialista en
Anestesiologia i Reanimació.

Laia Torrico Codony

Diplomada en Infermeria.

Infermera del Bloc Quirúrgic de l’Hospital Sant
Joan Despí - Moisès Broggi (CSI).

Beatriz Urrutia Casado

Diplomada en Infermeria.

Infermera de la unitat d'Extraccions i procés de
plasma ric en plaquetes. Quiroderma.

Cristina Val Pérez

Diplomada en Infermeria.

Infermera del Bloc Quirúrgic de l'Hospital de Sant
Joan Despí Moisès Broggi (CSI).

Olga Valverde Vera

Diplomada en Infermeria. Postgrau en
Infermeria Quirúrgica.

Infermera de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital Sant Joan
Despí Moisès Broggi (CSI).

Esther Vilalta Aldosa

Diplomada en Infermeria.

Infermera del Bloc Quirúrgic de l’Hospital Sant
Joan Despí - Moisès Broggi (CSI).

Meritxell Zaguirre Medina

Diplomada en Infermeria.

Infermera en la Unitat d'Hospitalització en l'àmbit
quirúrgic de l'Hospital de Terrassa (CST).
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Professorat

Nom i cognoms

Formem persones,
guanyem futurs!
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Algunes de les imatges d’aquest catàleg són propietat del Banc d’Imatges Infermeres del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)

