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Programa Centro de Simulación Médica Avanzada Fegas 
 
Programamos múltiples tipoloxías de accións formativas pensadas para dar resposta ós 
problemas reais da nosa práctica asistencial empregando a simulación médica avanzada e 
dispositivos de adestramento en técnicas específicas como os medios máis axeitados para a 
adquisición ou o perfeccionamento  das competencias profesionais requiridas. Todas as 
actividades mesturan metodoloxías pedagóxicas innovadoras coa mais alta tecnoloxía e a 
experiencia dun equipo humano constituído por profesionais do noso sistema sanitario 
amplamente recoñecidos dentro e fóra da nosa Comunidade Autónoma. 
 
Qué é a simulación? 
 
A simulación é un método esencial para a aprendizaxe de habilidades e a capacitación en xeral, 
que se empregou fundamentalmente en eidos coma a aeronáutica comercial e militar, así 
coma  noutras actividades de risco. 
O ensino mediante simulación recoñeceuse coma un método eficaz, que acelera a capacitación 
do profesional, pero sobre todo caracterízase por respectar ao doente e aumentar a súa 
seguridade, xa que ó permitir a comisión e rectificación de erros sobre simuladores los 
profesionais responsables de su asistencia, estarán adecuadamente capacitados . 
A simulación, polo tanto, contribúe  de maneira importante á estandarización do ensino 
permitindo a auto-avaliación, auto-corrección e auto-aprendizaxe, facilitando ademais a 
práctica de situacións clínicas con patróns de presentación pouco habituais, enfermidades 
raras ou situacións críticas e potencialmente catastróficas.  

 
Vantaxes  da simulación:  
 

 Permiten un ensino activo por parte do alumnado, individualizada e adaptada ao 
seu nivel,  categoría profesional e posto de maneira que cobre a súas necesidades e as 
diferentes situacións clínicas que no seu entorno asistencial poidan xurdir.  

 Permiten a aprendizaxe práctica de técnicas de soporte vital sen riscos (a 
aprendizaxe dalgunhas manobras sobre os doentes pode ser perigoso). Trabállase nun medio 
controlado no que os alumnos poden actuar e cometer erros que non ocasionen problemas 
para o paciente e así apréndese deles.  

 Facilitan a repetición individualizada das manobras ata a súa aprendizaxe 
correcta.  

 Permiten o adestramento e a coordinación de todo o persoal do equipo en 
condicións semellantes ás reais. 

 Permite a adaptación a diferentes niveis  de dificultade. Cun mesmo simulador 
pódense realizar diferentes técnicas, desde niveis básicos ata outros de elevada complexidade. 
Cada alumno ten unha curva diferente de aprendizaxe, tanto na  forma coma na velocidade. 

 Permiten a avaliación mediante a visualización da actuación gravada en vídeo. A 
través dos rexistros audiovisuais, tanto o  instrutor coma os alumnos poden revisar de forma 
inmediata a súa actuación.  
 
 
 
 
 
 



 

 

A contorna 
 
O centro de simulación médica avanzada da escola conta co simulador avanzado do doente 
pediátrico SimBaby, que é o simulador universal do doente lactante para adestramento de 
emerxencias con nados e nenos pequenos, xa que a súa seguridade é unha das prioridades da 
Consellería de Sanidade; tamén conta co simulador SimMan 3G, simulador do doente 
altamente sofisticado de tipo sen arame, suxeito a control remoto por parte de varios 
instrutores, que permite integrar nunha soa experiencia clínica simulada a reprodución da 
resposta que o sistema sanitario nos seus diferentes niveis asistenciais prové á urxencia e 
emerxencia. 
 
O modelo da aprendizaxe 
 
Mentres un grupo de profesionais resolve o caso clínico proposto, o resto obsérvano e despois  

 
valoran a actuación en tempo real na sala de debriefing. As intervencións dos participantes no 
caso clínico simulado rexístranse en tempo real en audio e vídeo para logo seren  discutidas 
cos instrutores e os compañeiros, o que favorece a corrección dos posibles erros cometidos e 
permite optimizar o proceso da aprendizaxe. 
 
O Simulador  

 
É un manequín interactivo que permite a 
práctica efectiva do diagnóstico e tratamento 
dun doente, e permite ao instrutor cambiar de 
forma remota a condición deste a través dun 
escenario. O simulador do doente debe incluír 
respiración espontánea, control de vía aérea, 
voz, sons, presión sanguínea e ECG” 



 

 

 
 
Técnicas 
 
A simulación avanzada é unha ferramenta 
altamente efectiva para o adestramento o 
profesional, a súa efectividade 
increméntase cando o medio é realista, o 
tipo de situacións clínicas son próximas ao 
profesional, e as condicións nas que se 
desenvolven son as habituais no seu 
traballo. 
 
Sen embargo a simulación non é a 
ferramenta máis efectiva para adquirir competencias en técnicas específicas, por iso a Escola 
de adestramento sanitario avanzado da FEGAS adquiriu nos últimos anos diversos dispositivos 
que se sitúan no segmento máis alto de estándares de calidade para a práctica das mesmas: 

 Fibrobroncoscopios de última xeración de adestramento. 

 Respiradores de transporte, alta frecuencia oscilatoria e en modalidades de ventilación 
non invasiva. 

 Manequíns de adestramento de vías venosas centrais. 

 Manequíns de adestramento de punción lumbar. 

 Manequíns de adestramento de toracocentese. 

 Material necesario para o adestramento avanzado na asistencia ao politraumatismo. 

 Cabezas de intubación. 

 Dispositivos para a videolaringoscopia. 

 ….. 
 
Traballo en equipo 
 

 Interactivo. 

 Interdisciplinar. 

 Comunicación. 

 Factores Humanos. 

 Xestión de recursos. 

 Liderado. 

 Integración novos membros. 
 
 
 
Debriefing/Posta en común 
 
 

 É unha parte fundamental na simulación. 

 Proporciónanos unha resposta inmediata do 
realizado. 

 Permite a análise posterior baseada  en 
datos obxectivos. 

 Favorece o reforzo positivo  Puntos a 
mellorar 

 Timing. 



 

 

 
 
 
 
O resultado 
 
Deste xeito, pódese afirmar sen ningún xénero de 
dúbidas, que o material dispoñible na actualidade 
posiciona á Escola ao mesmo nivel en calidade que 
calquera centro de adestramento sanitario de 
referencia no mundo (Children Hospital of 
Philadelphia, Stanford, Hannover….). Esta posición 
vese reforzada polo capital humano que da 
cobertura ao programa, constituído por persoas 
de referencia nacional, europea e mundial neste 
eido que ademais de garantir o alto nivel do 
programa, permiten un intercambio continuado 
de experiencias con outros centros de referencia, 
xa que tiveron unha produción científica máis que suficiente neste eido nos últimos anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2014: 
 

Código Denominación Horas Modalidade Inicio Fin 

143806 MANEXO AVANZADO SHOCK CARDIOXÉNICO 8,00 Presencial 17-sep-2014 17-sep-2014 

143807 VÍA AÉREA DIFÍCIL 8,00 Presencial 24-sep-2014 24-sep-2014 

143808 
ADESTRAMENTO NO MANEXO DAS URXENCIAS 
HOSPITALARIAS PREVALENTES 

59,00 Mixto  1-sep-2014 1-oct-2014 

143809 MANEXO AVANZADO VÍA AÉREA E VENTILACIÓN 36,00 Mixto  22-sep-2014 22-oct-2014 

 
No caso das actividades formativas de carácter mixto (presenciais + teleformación), os 
contidos de soporte teórico estarán dispoñibles na Aula Virtual da FEGAS con anterioridade ás 
sesións presenciais. 
 
As sesións presenciais prácticas realízanse na FEGAS, en Santiago de Compostela (consultar na 
web os días e horarios). A asistencia será indispensable para obter a certificación. 
 
 

NÚMERO DE PRAZAS: 
 
Cada unha destas actividades ten un máximo de 20 prazas. 
 
A distribución das prazas en estes cursos do 2º semestre será a seguinte: 
 
50 % para médicos/as 
50 % para Due 



 

 

 
 
 

FORMA E PRAZO DE INSCRICIÓN 
 
As actividades formativas atópanse na web da Escola (www.fegas.es), a través da cal se debe 
cubrir e enviar o modelo de solicitude para cada unha delas. 
 
O prazo para realizar a inscrición será dende o día 2 ao 20 de xuño de 2014. 

 
A inscrición ás accións formativas incluídas no plan do Centro de Simulación non computará 
dentro dos seis cursos anuais que poden solicitarse na Fegas.   
 
 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 
 
Os destinatarios son os médicos e DUE especificados en cada un dos cursos na web da FEGAS. 
 
Debido a que se trata dun plan de formación específico, unha vez pechado o prazo de 
solicitude levarase a cabo a selección dos participantes por parte da Dirección do Centro de 
Simulación Médica Avanzada segundo a proposta realizada pola comisión de valoración 
designada a estes efectos, que coa finalidade de harmonizar o impacto docente seguirá 
criterios discrecionais de idoneidade e equidade para o reparto do número das 20 prazas 
asignadas a cada unha das actividades. 
 
As listaxes de admitidos poderanse consultar na páxina web da FEGAS con 15 días de 
antelación ao inicio de cada curso. 
 
Por outra parte, os admitidos en cada actividade formativa recibirán unha mensaxe vía móbil e 
posteriormente unha comunicación por correo electrónico. 
 
 

ACREDITACIÓN  E CERTIFICACIÓN 
 
Para as actividades incluídas neste plan formativo solicitouse a acreditación ante o Sistema 
Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
 
Os profesionais que superen a actividade ou actividades nas que estean admitidos poderán 
visualizar no seu Expedient-e (Fides) a certificación validada de xeito automático. 
 
Non se emitirá a dita certificación en formato papel. No caso de necesitala deberá realizar a 
solicitude vía correo electrónico (certificacions.fegas@sergas.es) xustificando o motivo desta. 
 

http://www.fegas.es/
mailto:certificacions.fegas@sergas.es

