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PRESENTACIÓN 

 

É para min un pracer presentar o programa da actividade docente da Escola Galega de 

Administración Sanitaria para o ano 2015, salientando o papel clave que desenvolve a 

formación continuada como instrumento motivador e principal activo do Sistema Público de 

Saúde de Galicia. 

A Fegas, baixo o lema “Formación real para unha sanidade real”, está a traballar na 

construción dun espazo de intercambio de información acorde cos tempos, dinámico e de 

calidade, que sexa un valor de referencia para os profesionais ao servizo da sanidade pública 

galega, ofrecendo para iso produtos de maior calidade e adaptados ás novas demandas da 

sociedade. 

É por iso que ao longo deste ano, traballaremos coas vistas postas en favorecer o 

enriquecemento do capital humano ao servizo do Sistema Público de Saúde de Galicia 

mediante a súa capacitación a través da formación, innovación e excelencia, no ámbito das 

ciencias da saúde e da administración e xestión sanitaria, desenvolvendo un proceso continuo 

de actualización de coñecementos en resposta ás variacións nas demandas sociais e á 

evolución dos sistemas sanitarios. 

 

 

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2015. 

Pablo Galego Feal 

 

 

Director da Escola Galega de Administración Sanitaria 
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PLAN DE FORMACIÓN 2015. ESCOLA GALEGA DE ADMINISTARCIÓN SANITARIA.  

 

INFORMACIÓN XERAL 

 

A formación constitúe a nosa actividade principal como Escola. O Plan de formación 2015 

desenvólvese dentro dos ámbitos da formación continuada, da formación de capacitación e da 

teleformación, e xorde dun sistema aberto e multidisciplinario no que se conta coa 

participación activa tanto dos profesionais como dos responsables de formación da Consellería 

de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde.  

 

O Plan de formación 2015 estrutúrase en distintas áreas temáticas que permiten a oferta 

formativa nos seguintes bloques de coñecemento: 

 Área de Asistencia Sanitaria: abarca a formación orientada aos coñecementos, habilidades 

e actitudes relacionados cos procesos operativos de diagnóstico, tratamento, 

rehabilitación e de apoio para a recuperación da saúde. Inclúe formación dirixida tanto a 

profesionais sanitarios como non sanitarios, pero directamente vinculada á atención 

sanitaria dos usuarios. Esta área representa o gran núcleo definitorio dunha organización 

sanitaria. 

 Área de Prevención e Promoción da Saúde: inclúe a formación relacionada cos 

coñecementos, habilidades e actitudes dirixidas á protección da saúde. Integra actividades 

formativas orientadas tanto a profesionais da administración sanitaria como a persoal das 

institucións e centros sanitarios. 

 Área de Comunicación e Atención ao Usuario: abrangue toda a formación relacionada cos 

sistemas, mecanismos e habilidades necesarios na comunicación interna e externa da 

organización sanitaria. Polo tanto, nela terán cabida todas as accións orientadas á 

comunicación con usuarios externos e internos, tanto no contexto do eixo asistencial como 

no da administración e servizos xerais. 

 Área de Administración, Xestión e Dirección das Organizacións: integra todas as 

actividades formativas orientadas á xestión da organización no seu senso máis amplo. 

Inclúe a formación relacionada co desenvolvemento de habilidades directivas 

(comunicación, traballo en equipo, negociación, etc.), así como de coñecementos propios 

do ámbito da xestión de tipo transversal (xestión clínica, xestión da calidade, xestión por 

procesos, xestión económico-financeira, procedemento administrativo, lexislación, 

normativa, etc.). 
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 Área de Xestión do Coñecemento da Organización: abarca a formación dirixida aos 

procesos de xeración e transferencia do coñecemento no ámbito da saúde. Inclúe 

actividades formativas de metodoloxía e xestión da docencia e da investigación sanitaria, 

metodoloxía de busca bibliográfica, de lectura crítica, da MBE (medicina baseada na 

evidencia ou asistencia sanitaria baseada en probas), elaboración de GPC, etc. 

 Área de Tecnoloxías: engloba todas as actividades formativas relacionadas co manexo 

tanto das tecnoloxías da información e comunicación (TIC) como das tecnoloxías 

sanitarias.  

 

Por outra banda, a efectos de financiamento e operatividade de xestión administrativa, as 

actividades de formación execútanse principalmente a través de dous plans docentes 

diferenciados: Plan de formación continuada do persoal de institucións sanitarias do Servizo 

Galego de Saúde (Plan AFEDAP) e Plan estratéxico de formación dos traballadores ao servizo 

da sanidade pública galega (PEF), establecidos segundo os criterios definitorios que a 

continuación se describen: 

 Plan AFEDAP: inclúense neste plan as actividades docentes que anualmente forman parte 

do Plan de Formación Continuada do Persoal da Xunta de Galicia, no marco do 

financiamento estatal con orixe no Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e 

que transfire ás comunidades autónomas. 

 PEF: enmarcado no Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo 

Galego de Saúde e a Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria, no que 

a Fegas ten como función deseñar conxuntamente e executar o plan de formación e 

reciclaxe profesional en materia de administración e xestión sanitaria, sociosanitaria, 

saúde pública e asistencia sanitaria de todos os traballadores, tanto da Consellería de 

Sanidade como do Servizo Galego de Saúde e demais entidades públicas dependentes das 

anteriores. 

 

Formación acreditada: a garantía do recoñecemento da calidade da formación impartida pola 

Fegas é un dos nosos principios reitores, xa que consideramos a formación continuada como 

un elemento esencial para o desenvolvemento do profesional. A administración, ademais de 

elaborar un plan de actividades acorde coas necesidades do persoal profesional e a sociedade, 

deberá incidir na súa calidade. O sistema de acreditación é o instrumento que garante a 

validez da formación para todo o Sistema Nacional de Saúde. 

As actividades de formación continua, para o persoal incluído na Lei de ordenación de 

profesións sanitarias, están acreditadas na nosa Comunidade Autónoma polo sistema 
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Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de 

Galicia.   

Pola contra, os cursos dirixidos ao persoal non incluído na dita Lei, non poderán ser 

acreditados polo sistema Acreditador. Non obstante, desde a Fegas queremos ser garantes 

tamén desa formación e así, para este persoal esténdese un certificado de asistencia ou 

aproveitamento onde se indica o número de horas, o contido, a data e o lugar. Así mesmo, as 

actividades da Fegas están consideradas de Interese sanitario referendadas pola Orde do 6 

maio de 1998, pola que se adquire garantía de calidade da formación. 

Sen prexuízo do uso doutros medios de información, a Fegas ten permanentemente operativa 

a páxina web, na que se inclúe toda a información actualizada das súas actividades de 

formación (www.fegas.es). 

 

Modificacións: debe terse en conta que a actividade incluída neste plan pode sufrir algunha 

modificación ou pode verse incrementada con outras actividades. Nestes supostos, a Fegas 

proporcionará información e difusión específica sobre elas, reservando para sí, igualmente, o 

dereito a suspender a execución dalgunha das actividades programadas. 

 

 

1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Poderán participar nas accións formativas do Plan AFEDAP todas/os as/os profesionais que 

presten ou prestasen servizos nas institucións do Servizo Galego de Saúde, as/os aspirantes a 

vinculacións temporais no ámbito das institucións do Servizo Galego de Saúde, ao abeiro do 

Pacto de selección temporal vixente en cada momento, así como o persoal pertencente ás 

fundacións públicas sanitarias ou empresas públicas adscritas á Consellería de Sanidade 

integrado no réxime estatutario. 

 

No resto de actividades (incluíndo o PEF) poderán participar os mesmos destinatarios ademais 

de outro persoal cando así veña especificado no anexo de cada acción formativa. 

 

As persoas interesadas en participar nas actividades formativas deberán cumprir os requisitos 

esixidos para cada curso.  

 

Non poderán participar nas actividades formativas as persoas solicitantes incluídas na listaxe 

de persoal seleccionado que, ao inicio do curso, se atopen en situación de baixa laboral por 

http://www.fegas.es/
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incapacidade temporal. Esta incidencia comunicaralla, por escrito, a persoa afectada á Fegas, 

para os efectos de cubrir a vacante e evitar a penalización que comportaría a súa falta de 

comunicación, prevista na cláusula sexta. 

 

O persoal que se atope desfrutando dun permiso por parto, adopción ou acollemento tanto 

preadoptivo como permanente ou simple, adopción internacional ou excedencia para o 

coidado de fillos e familiares poderá participar nas actividades formativas, consonte 

establecen os artigos 57.4 e 76 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e a disposición adicional décimo 

novena, punto trece da Lei orgánica 3/2007, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.  

 

2. SOLICITUDES 

 

As persoas que desexen participar nos cursos convocados nesta resolución deberán encher o 

formulario de preinscrición telemática na páxina web da Fegas (www.fegas.es).  

 

A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar 

á exclusión automática do curso solicitado, así como á imposibilidade de participar en ningún 

outro curso nos doce meses seguintes. A Fegas reserva para si o dereito a solicitar a 

información necesaria para verificar tales datos. 

 

Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan consignados 

correctamente os datos necesarios para realizar o proceso selectivo das persoas solicitantes. 

 

Aínda así, durante o prazo de inscrición, en caso de erro ao cubrir a solicitude, poderá anularse 

esta utilizando o procedemento establecido na base sexta desta convocatoria e realizar, de ser 

o caso, unha nova petición (sen superar o máximo das seis inscricións anuais permitidas). 

 

Ante eventuais incidencias, as/os aspirantes deberán imprimir unha copia do formulario de 

preinscrición enviado telematicamente ou conservar o que recibisen no seu correo electrónico, 

para o que deberán prestar especial atención na consignación de datos, comprobando que o 

enderezo de correo electrónico estea correctamente consignado. 

 

Os profesionais incluídos no artigo 45 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de 

mulleres e homes e na disposición adicional 19ª da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para 

http://www.fegas.es/
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la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ademais das persoas discapacitadas cun grao de 

discapacidade igual ou superior ao 33% que desexen que se lles teña en conta, aos efectos do 

disposto na base cuarta, deberán remitir, no prazo establecido para o envío da solicitude de 

preinscrición, a certificación orixinal ou fotocopia legalizada acreditativa da súa situación ao 

seguinte enderezo: 

Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas). Avenida Fernando de Casas Novoa. Edificio 

CNL, nº 37, portal A, 1ª planta. 15707 Santiago de Compostela (A Coruña). 

 

A consignación dos datos da solicitude e o seu envío telemático non implicará a admisión 

inmediata á actividade formativa seleccionada, que se producirá nos termos indicados na 

cláusula quinta. 

 

Só se poderá solicitar a participación nun máximo de seis cursos por ano. 

 

 

3. PRAZOS DE INSCRICIÓN 

 

Para as edicións das accións formativas do primeiro semestre: do 2 ao 20 de febreiro de 2015, 

ambos incluídos. 

 

Para as edicións das accións formativas do segundo semestre: do 1 ao 20 de xuño de 2015, 

ambos incluídos. 

 

 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS 

 

A. Os criterios de selección para participar nas accións formativas convocadas ao abeiro do 

Plan de Formación Continua para o persoal do Servizo Galego de Saúde (Plan AFEDAP) 

serán os que a continuación se detallan, tendo en conta que, en todo caso, se reservará en 

cada actividade formativa unha cota do 5% para ser cuberta por persoas discapacitadas 

cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, sempre que poidan acreditalo e 

cumpran os requisitos establecidos na convocatoria para cada actividade: 

 

1. Resultar, a persoa solicitante, destinataria da concreta acción formativa, de 

conformidade co establecido no anexo para cada curso.  
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2. Unha vez aplicado o criterio anterior, de existir máis solicitudes que prazas, terán 

prioridade as/os aspirantes que realicen tarefas máis directamente relacionadas co 

contido básico e obxectivos do curso. Con esta finalidade, na solicitude deberán 

detallarse as tarefas que sexan máis representativas do posto de traballo e que garden 

relación específica cos contidos da actividade, non valorándose as funcións que non 

fosen indicadas. 

 

3. Menor número de cursos realizados nos dous anos anteriores. 

 

4. Terán prioridade os profesionais con vínculo fixo sobre os temporais. 

 

5. Terán prioridade os empregados públicos que acrediten maior tempo de servizos 

prestados no ámbito de institucións sanitarias da Unión Europea. Este dato 

facilitaráselle directamente á Fegas das bases de datos de persoal. A persoa solicitante 

deberá achegar, unicamente, nos prazos establecidos para o envío das solicitudes de 

preinscrición, certificación orixinal ou copia compulsada dos servizos prestados fóra do 

Sistema Público de Saúde de Galicia, que deberá ser remitida ao enderezo da Fegas. 

 

6. En cada un dos tres puntos anteriores, terán preferencia na selección as/os aspirantes 

que nos últimos dous anos estean utilizando ou utilizasen unha licenza de 

maternidade, un permiso de paternidade, unha redución de xornada ou unha 

excedencia para coidado de familiares, de acordo co previsto no artigo 45 da Lei 

7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. 

 

Así mesmo, terán preferencia para participaren nos cursos de formación as/os 

aspirantes que, durante o ano anterior á data de publicación desta convocatoria, se 

incorporasen ao servizo activo procedentes do permiso de maternidade ou 

paternidade, ou reingresasen desde a situación de excedencia por razóns de garda 

legal e atención a persoas maiores dependentes ou persoas con discapacidade, de 

acordo co previsto no artigo 60.1 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a 

igualdade efectiva de mulleres e homes. 

 

Ademais, e de conformidade co disposto no artigo 37 bis da Lei 7/2004, do 16 de xullo, 

galega para a igualdade de mulleres e homes, engadido pola Lei 2/2007, do 28 de 
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marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia, na súa disposición adicional 

1ª, nos cursos, xornadas ou outras actividades formativas organizadas ou financiadas 

pola Administración pública galega reservarase un cincuenta por cento das prazas a 

mulleres que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria, que accederán á quenda 

reservada só se non houber suficientes solicitudes de participación de mulleres. 

 

7. Por último, no caso de empate resolverase por sorteo. 

 

8. A Fegas poderá ofrecerlle ás/aos admitidas/os nunha actividade formativa anulada, a 

súa incorporación voluntaria noutra edición desa mesma actividade, sempre que nesta 

útlima haxa vacantes. Neste suposto, o chamamento ás/aos admitidos será pola orde 

de admisión da actividade anulada. 

 

B. Os criterios de selección para participar nas accións formativas convocadas ao abeiro do 

Plan estratéxico de formación dos traballadores ao servizo da sanidade pública galega 

(PEF),  serán os que a continuación se detallan, tendo en conta que, en todo caso, 

reservarase en cada actividade formativa unha cota do 5% para ser cuberta por persoas 

discapacitadas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, sempre que poidan 

acreditalo e cumpran os requisitos establecidos na convocatoria para cada actividade: 

 

1. Resultar, a persoa solicitante, destinataria da concreta acción formativa, de 

conformidade co establecido no anexo para cada curso.  

 

2. Unha vez aplicado o criterio anterior, de existir máis solicitudes que prazas, terán 

prioridade as/os aspirantes que realicen tarefas máis directamente relacionadas co 

contido básico e obxectivos do curso. Con esta finalidade, na solicitude deberán 

detallarse as tarefas que sexan máis representativas do posto de traballo e que 

garden relación específica cos contidos da actividade, non valorándose as funcións 

que non fosen indicadas. 

 

3. Menor número de cursos realizados nos dous anos anteriores. 

 

4. En cada un dos tres puntos anteriores, terán preferencia na selección as/os 

aspirantes que nos últimos dous anos estean utilizando ou utilizasen unha licenza 

de maternidade, un permiso de paternidade, unha redución de xornada ou unha 
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excedencia para coidado de familiares, de acordo co previsto no artigo 45 da Lei 

7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. 

 

Así mesmo, terán preferencia para participaren nos cursos de formación as/os 

aspirantes que, durante o ano anterior á data de publicación desta convocatoria, 

se incorporasen ao servizo activo procedentes do permiso de maternidade ou 

paternidade, ou reingresasen desde a situación de excedencia por razóns de garda 

legal e atención a persoas maiores dependentes ou persoas con discapacidade, de 

acordo co previsto no artigo 60.1 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a 

igualdade efectiva de mulleres e homes. 

 

Ademais, e de conformidade co disposto no artigo 37 bis da Lei 7/2004, do 16 de 

xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, engadido pola Lei 2/2007, do 

28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia, na súa disposición 

adicional 1ª, nos cursos, xornadas ou outras actividades formativas organizadas ou 

financiadas pola Administración pública galega reservarase un cincuenta por cento 

das prazas a mulleres que reúnan os requisitos esixidos na convocatoria, que 

accederán á quenda reservada só se non houber suficientes solicitudes de 

participación de mulleres. 

 

5. Por último, de continuar existindo un número maior de solicitudes que de prazas, 

resolverase por orde de inscrición. 

 

6. A Fegas poderá ofrecerlle ás/aos admitidas/os nunha actividade formativa 

anulada, a súa incorporación voluntaria noutra edición desa mesma actividade, 

sempre que nesta última haxa vacantes. Neste suposto, o chamamento ás/aos 

admitidos será pola orde de admisión da actividade anulada. 

 

 

5. PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DE ADMITIDOS 

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes, publicarase na páxina web da Fegas a listaxe 

provisional de admitidas/os e excluídas/os na concreta acción formativa, así como as causas da 

súa exclusión. 

 



 

 
fegas@sergas.es 
www.fegas.es 
Tel. 981555103 - Fax 981563012 
Avda. Fernando de Casas Novoa, 37 

15707 - Santiago de Compostela (A Coruña) 

Páx. - 11 
- 

Ademais, enviarase un SMS a modo de recordatorio ás/aos admitidas/os en cada acción 

formativa, sempre que se dispoña na base de datos da Fegas dun número de teléfono móbil. 

Estas mensaxes son meramente informativas e non eximen ás/aos aspirantes de consultar a 

páxina web da Fegas.  

 

As/os aspirantes excluídas/os disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do 

seguinte ao da publicación da listaxe provisional, para poder emendar, de ser o caso, o defecto 

ou defectos que motivasen a exclusión e formular as reclamacións que coiden pertinentes. 

 

Rematado o prazo e resoltas pola Fegas, logo de informe da Comisión Paritaria respectiva, de 

ser o caso, as reclamacións presentadas, publicarase na páxina web da Fegas, cunha antelación 

mínima de cinco días naturais ao inicio do curso, a listaxe definitiva de admitidas/os e 

excluídas/os. 

 

En ningún caso se admitirá a asistencia de persoas na condición de “oíntes”. 

 

6. ANULACIÓN DE RESERVA 

 

Se a/o aspirante seleccionada/o para a realización dunha actividade formativa, decide non 

asistir a ela, deberá comunicar a súa renuncia a través da páxina web da Fegas cunha 

antelación mínima de catro días naturais á data fixada para o inicio da citada actividade. 

 

De non facelo así, e agás motivo xustificado, baseado en causa de forza maior ou 

acontecemento imprevisible, non será admitido en ningunha outra actividade formativa no 

transcurso dos doce meses seguintes. 

 

7. CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA 

 

Os profesionais que superen as actividades nas que sexan admitidos terán á súa disposición a 

certificación, que poderán visualizar no seu Expedient-e (Fides), que estará validada de xeito 

automático. Emitiranse e remitiranse certificacións en papel nos casos en que sexa solicitado 

polo interesado, vía correo electrónico (certificacions.fegas@sergas.es) xustificando o motivo 

desta solicitude. 

 

mailto:fegas@sergas.es
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Para considerar que a acción formativa se superou, ten que constatarse a asistencia ás horas 

lectivas cunha ausencia máxima do 10% da súa duración, para o que durante o 

desenvolvemento da actividade, as persoas participantes deberán asinar nos controis de 

entrada e saída que se establezan. Ademais, no suposto de que os cursos esixan a realización 

dalgunha proba ou traballo, expediráselles o certificado unicamente ás/aos alumnas/os que a 

superen. 

 

8. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA NAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

A documentación xerada nas distintas actividades de formación da Fegas estará dispoñible 

para os alumnos na Biblioteca Virtual da Escola. Isto permitirá poder recuperala en calquera 

momento e desde calquera lugar. Non se entregará documentación en papel, salvo en 

contadas excepcións.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
fegas@sergas.es 
www.fegas.es 
Tel. 981555103 - Fax 981563012 
Avda. Fernando de Casas Novoa, 37 

15707 - Santiago de Compostela (A Coruña) 

Páx. - 13 
- 

 

 

 

 

 

PLAN AFEDAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
fegas@sergas.es 
www.fegas.es 
Tel. 981555103 - Fax 981563012 
Avda. Fernando de Casas Novoa, 37 

15707 - Santiago de Compostela (A Coruña) 

Páx. - 14 
- 

ASISTENCIA SANITARIA 

 

A ATENCIÓN AO PARTO E AO PUERPERIO EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) matronas/óns, 2º) enfermeiras/os. 

Obxectivos: adquirir coñecementos actualizados e desenvolver habilidades que permitan aos 

profesionais que realizan o control e o seguimento do embarazo, mellorar a asistencia á muller 

durante o embarazo, fomentando un estado óptimo de saúde da muller para a xestación para 

previr complicacións e axudar á muller e á súa parella a ter unha vivencia positiva da 

maternidade e e mellorar a saúde materna e fetal. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154372 EOXI DE OURENSE 27 e 28 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

ABORDAXE SOCIOSANITARIA EN DANO CEREBRAL. NEUROREHABILITACIÓN E DEPENDENCIA 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiras/os, traballadores/as sociais, terapeutas ocupacionais e 

fisioterapeutas de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: mellorar os coñecementos na atencion aos doentes con dano cerebral 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154373 Hospital Provincial de Pontevedra 26 de marzo de 2015 16:30 – 20:30 

154374 EOXI DE CORUÑA 23 de marzo de 2015 16:30 – 20:30 

154375 EOXI DE LUGO 16 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154376 EOXI DE SANTIAGO 9 de abril de 2015 16:30 – 20:30 
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ACTUACIÓN DE ENFERMARÍA EN MEDICINA NUCLEAR 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiras/os de atención hospitalaria. 

Obxectivos: adquirir os coñecementos, habilidades e actitudes que contribúan eficazmente a 

mellorar a calidade do coidado do paciente que require exploracións e/ou tratamentos no 

servizo de Medicina Nuclear. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154377 EOXI DE SANTIAGO 13 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

ACTUACIÓN DOS TÉCNICOS EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA NAS URXENCIAS E 

EMERXENCIAS 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría que 

traballen no servizo de Urxencias e PACs, 2º) resto de técnicos/as en coidados auxiliares de 

enfermaría de atención hospitalaria. 

Obxectivos: adquirir os coñecementos necesarios sobre as normas de actuación nas 

emerxencias, para afrontalas con resolución e responder con eficacia ante situacións que 

requiran unha intervención inmediata. Adquirir os conceptos da problemática na situación de 

emerxencia. Adestrarse na toma de decisións en situaciós de gran tensión. Saber establecer os 

distintos niveis de riscos que xeneran as urxencias e emerxencias para reducir os efectos 

negativos. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154378 EOXI DE VIGO 20, 21, 22 e 23 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

 

ACTUALIZACIÓN NO MANEXO DE CATÉTERES CENTRAIS E RESERVORIOS SUBCUTÁNEOS 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiras/os: 1º) enfermeiras/os de oncoloxía, pediatría, hematoloxía, UCI e 

reanimación. 2º) enfermeiras/os de plantas de hospitalización. 3º ) enfermeiras/os de atención 

primaria. 

Obxectivos: mellorar as habilidades no manexo de vías centrais e reservorios. Dar a coñecer as 

posibles complicacións e como evitalas. 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154379 EOXI DE OURENSE 14 e 15 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154380 EOXI DA CORUÑA (CEE) 21 e 22 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154381 EOXI DE LUGO (BURELA) 28 e 29 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154382 EOXI DE FERROL 4 e 5 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

 

ATENCIÓN AO PACIENTE POLIMEDICADO 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: médicos/as, farmacéuticos/as e enfermeiros/as de 

atención primaria. 2º) médicos/as, farmacéuticos/as e enfermeiros/as de atención 

hospitalaria. 

Obxectivos: comprender a importancia do problema e coñecer instrumentos e adquirir 

habilidades para o manexo e tratamento dos pacientes polimedicados. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154383 EOXI DE OURENSE 4, 5 e 6 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154384 EOXI DA CORUÑA 11, 12 e 13 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154385 EOXI DE FERROL 18, 19 e 20 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154386 EOXI DE SANTIAGO 25, 26 e 27 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

 

ATENCIÓN GLOBAL AO PACIENTE RESPIRATORIO 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as, farmacéuticos/as e enfermeiros/as de atención primaria. 

Obxectivos: actualizar coñecementos en relación coa valoración e coidados necesarios nun 

individuo afectado de patoloxía respiratoria para incrementar a calidade da asistencia que 

recibe. Mellorar a comunicación con estes pacientes. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154387 EOXI DE FERROL 1 e 2 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

154388 EOXI DE SANTIAGO 9 e 10 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 
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ATENCIÓN INTEGRAL NA ESCLEROSE MÚLTIPLE 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiros/as de atención hospitalaria. 

Obxectivos: concienciar ao persoal de enfermaría das necesidades de atención ao paciente 

con Esclerose Múltiple a través da adquisición dos coñecementos e habilidades axeitados para 

o seguimento do paciente afectado, a abordaxe das complicacións e a mellora da atención 

durante a súa estadía hospitalaria. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154389 EOXI DE SANTIAGO 22, 23 e 24 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

ATENCIÓN AO PACIENTE XERIÁTRICO 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiros/as e técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría de atención 

primaria e hospitalaria con atención ao paciente xeriátrico. 

Obxectivos: coñecer as patoloxías máis frecuentes en anciáns: abordaxe.  A desnutrición no 

paciente ancián: consecuencias. A contención mecánica no paciente ancián e desorientado. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154390 EOXI DE OURENSE 28, 29 e 30 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

ATENCIÓN SANITARIA INICIAL A MÚLTIPLES VÍTIMAS 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicas/os e enfermeiras/os de urxencias e Pacs. 2ª) 

Psicólogas/os clínicas/os, médicas/os e enfermeiras/os de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: adquirir os coñecementos e habilidades necesarias para mellorar as técnicas e 

pronóstico dos pacientes nestas situacións. Adquirir habilidades para o manexo do paciente e 

os seus familiares en grandes emerxencias. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154391 EOXI DE SANTIAGO 15, 16 e 17 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 
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AVANCES NO TRATAMENTO DO CANCRO E AS SÚAS METÁSTASES 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as superiores en radioterapia. 

Obxectivos: exercitar aos profesionais nos novos tratamentos radioterápicos 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154392 EOXI DE OURENSE 22 e 23 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

154393 EOXI DE LUGO 29 e 30 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

CANCRO ORAL 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: odontólogos/as. 

Obxectivos: mellorar os coñecementos e habilidades para realizar un diagnóstico precoz do 

cancro da cavidade oral. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154394 EOXI DA CORUÑA 28 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

CANCRO DE MAMA: UN RETO EN COIDADOS ENFERMEIROS 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiros/as de atención hospitalaria e atención primaria. 

Obxectivos: proporcionar ao persoal de enfermaría os coñecementos, habilidades, actitudes e 

estratexias axeitados para a abordaxe das distintas técnicas cirúrxicas e para dar coidados 

enfermeiros na cirurxía mamaria e introducilos na práctica diaria. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154395 EOXI DE SANTIAGO 1 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 
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COIDADOS AO PACIENTE CON ALZHEIMER 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría de 

atención hospitalaria. 2º) técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría de atención 

primaria. 

Obxectivos: o obxetivo principal do curso é o coñecemento da enfermidade do Alzheimer, as 

suas características e evolución, para así poder aplicar as técnicas e os coidados auxiliares de 

enfermaría segundo as necesidades biolóxicas, psicolóxicas e sociais do ancián que sofre a 

enfermidade nos diferentes ámbitos de Atención. Os profesionais adquirirán os coñecementos 

necesarios para axudar e comprender aos enfermos e estimular as capacidaes que conservan  

co fin de que estas se manteñan o maior tempo posible. Os profesionais aprenderán  a 

identificar as tarefas básicas para tratar ao pacinte con Alzheimer. Os profesionais coñecerán 

os coidados específicos para esta enfermidade baseandose nas recomendacións de maior 

utilidade para o manexo clínico, diagnóstico e terapéutico baseadas no análise crítico da 

mellor evidencia científica dispoñible na acttualidade. Os profesionais adquirirán os 

coñecementos e as habilidades necesarias para  que a calidade no coidado ao enfermo de 

Alzheimer sexa  da mellor calidade posible. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154396 
EOXI DE OURENSE (O BARCO DE 

VALDEORRAS) 
6 e 7 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

COIDADOS DE ENFERMARÍA AO DOENTE CUN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV) 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiras/os de atención hospitalaria e primaria. 

Obxectivos: mellorar a seguridade dos pacientes con ictus ao longo da súa estadía hospitalaria 

nas unidades específicas, a calidade da asistencia percibida e a confortabilidade destes, así 

como trasladar esta mellora ao reintegro a súa vida no seu ámbito habitual. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154397 EOXI DE SANTIAGO 8 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

COIDADOS E MOBILIZACIÓN DO PACIENTE CON PRÓTESE DE CADEIRA E XEONLLO 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría. 
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Obxectivos: adquirir unha metodoloxía e pautas de actuación nos coidados e mobilización de 

pacientes ingresados por estas patoloxías. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154398 EOXI DE PONTEVEDRA 13 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

154399 EOXI DA CORUÑA 20 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

CRITERIOS DE SEDACIÓN. CONSIDERACIÓNS 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiras/os das unidades de paliativos. 2º) 

enfermeiras/os con pacientes oncolóxicos ou terminais. 3º) resto de enfermeiras/os de 

atención hospitalaria. 

Obxectivos: coñecer os aspectos a ter en conta na sedación segundo as necesidades dos 

pacientes  terminais. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154400 EOXI DA CORUÑA 22 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

154401 EOXI DE VIGO 26 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

A CONTENCIÓN MECÁNICA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: celadoras/es e técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría de atención 
hospitalaria.  

Obxectivos: actualizar coñecementos sobre a inmobilización e contención de pacientes co fin 
de manexar técnicas o menos restritivas posible para o/a paciente. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154402 Hospital Marítimo de Oza 27 e 28 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

154403 Hospital Naval de Ferrol 3 e 4 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 
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DEPRESIÓN NO ADULTO 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as de atención primaria. 

Obxectivos: actualización no diagnóstico e tratamento da depresión no ámbito da atención 

primaria. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154404 Hospital Abente y Lago 9 e 10 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

DRENAXE LINFÁTICA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: fisioterapeutas de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: actualizar os coñecementos e as habilidades nas diferentes técnicas de drenaxe 

linfática e manual. Vendaxe compresiva. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154405 Hospital Cristal. Edif.Cirúrxico. 16 e 17 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

154406 Hospital Marítimo de Oza 23 e 24 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

ECOGRAFÍA  

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as de atención primaria (incluíndo PAC e urxencias extrahospitalarias). 

Obxectivos: adquirir coñecementos e habilidades na utilización da ecografía como ferramenta 

de screening en atención primaria. Mellora de coñecementos para poder realizar una 

exploración ecográfica sistemática. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154407 Hospital Naval de Ferrol 9, 10, 11 e 12 de novembro de 

2015 
16:30 – 20:30 

154408 EOXI DE SANTIAGO 16, 17, 18 e 19 de novembro de 

2015 
16:30 – 20:30 
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ENFERMERÍA CIRÚRXICA E ANESTESIA 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiras/os de cirurxía e anestesia. 

Obxectivos: coñecer os protocolos de instrumentalización cirúrxica. Intubación difícil. 

Medicación de emerxencia… 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154409 Hospital Abente y Lago 7, 8 e 9 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

MANEXO DA DOR 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as, farmacéuticos/as, enfermeiros/as de atención primaria e 

hospitalaria. 

Obxectivos: actualizar coñecementos sobre os cadros dolorosos, agudos e crónicos, máis 

habituais. Coñecer as indicacións, contraindicacións dos diferentes fármacos, precaucións e 

procedementos complementarios e invasivos. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154410 Hospital Marítimo de Oza 14 e 15 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154411 Hospital Universitario Lucus Augusti 5 e 6 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154412 Hospital Naval de Ferrol 9 e 10 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

154413 EOXI DE SANTIAGO 26 e 27 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

 

MANEXO DO PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDÍACA 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as de atención primaria. 

Obxectivos: adquirir os coñecementos e habilidades para o menexo do/a doente con 

insuficiencia cardíaca en atención primaria 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154414 Hospital Cristal. Edif. Xeral 6 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154415 Hospital Universitario Lucus Augusti 11 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154416 EOXI DE SANTIAGO 1 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

 

MANEXO DO PACIENTE ILLADO NUN SERVIZO DE RADIODIAGNÓSTICO 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as superiores en imaxe para o diagnóstico, enfermeiras/os, técnicos/as 

en coidados auxiliares de enfermaría que traballen no servizo de radiodiagnóstico. 

Obxectivos: formación necesaria para que o persoal do servizo de radiodiagnóstico dispoña 

dos coñecementos para o manexo adecuado. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154417 Hospital da Coruña 27 e 28 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

MANEXO DO PACIENTE CARDIOLÓXICO NA UNIDADE DE COIDADOS INTENSIVOS 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiros/as das  UCI 

Obxectivos: actualizar coñecementos acerca do manexo deste tipo de pacientes, moi 

frecuentes na UCI. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154418 Hospital Montecelo 7 e 8 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

MOBILIZACIÓN DO PACIENTE NEUROLÓXICO 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: celadores/as de atención hospitalaria: 1º.- celadoras/es de atención hospitalaria 

que presten coidados nos servizos de neuroloxía e neurocirurxía, 2º.- resto de celadoras/es. 

Obxectivos: adquirir coñecementos e habilidades necesarias para mobilizar pacientes 

neurolóxicos. Coñecer cales son os/as pacientes que deben mobilizarse. Manexar técnicas 

específicas de mobilización. Coñecer e saber utilizar correctamente os obxectos de apoio á 
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mobilización. Coñecer e eliminar os perigos dunha mala mobilización, coa consecuente 

aparición de patoloxías asociadas. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154419 Hospital Cristal. Edif.Cirúrxico 8 e 9 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

154420 Hospital Abente y Lago 15 e 16 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

154421 Hospital do Meixoeiro 5 e 6 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

MOBILIZACION DO PACIENTE TRAUMATOLÓXICO 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º)Celadoras/es e técnicos/as en coidados auxiliares de 

enfermaría de atención hospitalaria que presten coidados nos servizos de traumatoloxía, 2º) 

Resto de celadoras/es e técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría de atención 

hospitalaria. 

Obxectivos: adquirir coñecementos e habilidades necesarios para mobilizar pacientes 

traumatolóxicos. Coñecer cales son os/as pacientes que deben mobilizarse. Manexar técnicas 

específicas de mobilización. Coñecer e saber utilizar correctamente os obxectos de apoio a 

mobilización. Coñecer e eliminar os perigos dunha mala mobilización, coa consecuente 

aparición de patoloxías asociadas. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154422 Hospital de Verín 18 e 19 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154423 Hospital Comarcal da Costa (Burela) 26 e 27 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

 

 

 

O CELADOR NO QUIRÓFANO 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) celadoras/es de atención hospitalaria dos servizos 

cirúrxicos. 2º) resto de celadoras/es de atención hospitalaria. 

Obxectivos: Contribuír ao correcto funcionamento das áreas cirúrxicas hospitalarias. Coñecer 

as súas tarefas no quirófano e nas áreas cirúrxicas e as implicacións das novas tecnoloxías no 

desempeño das mesmas. Consideracións sobre as características do ambiente cirúrxico estéril. 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154424 Hospital Xeral-Cíes 15 e 16 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

154425 EOXI DE SANTIAGO 22 e 23 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

 

O MÉTODO BOBATH 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. 

Obxectivos: aplicar a investigación actual en neuroloxía. Aprendizaxe control motor no 

manexo da hemiplexia en adultos e en pacientes con traumatismo cerebral. Aumentar a 

habilidade nos participantes para analizar os parámetros do control motor funcional. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154426 Hospital Universitario Lucus Augusti 25, 26, 27 e 28 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

 

O PACIENTE EN DIÁLISE: COIDADOS AUXILIARES 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría dos 

servizos de diálise. 2º) resto de técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría de atención 

hospitalaria. 

Obxectivos: adquirir os coñecementos e habilidades básicas para proporcionar ao/á paciente 

con insuficiencia renal crónica unha atención integral 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154427 Hospital Montecelo 28, 29 e 30 de setembro de 

2015 
16:30 – 20:30 

154428 EOXI DE SANTIAGO 20, 21 e 22 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

OBRADOIRO DE BIPAP E CPAP 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiras/os de atención hospitalaria. 
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Obxectivos: adquirir habilidades necesarias para a correcta aplicación dos coidados nos/as 

pacientes portadores/as de BIPAP e CPAP. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154429 Hospital Cristal. Edif.Cirúrxico 27 e 28 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

OS TÉCNICOS EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA CO PACIENTE TERMINAL 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría. 

Obxectivos: adquirir habilidades necesarias para o manexo do/a paciente terminal. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154430 Hospital Universitario Lucus Augusti 18 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154431 Hospital Nicolás Peña 28 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

154432 Hospital da Barbanza 13 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

PACIENTE NEUROLÓXICO: XENERALIDADES 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiras/os e técnicos/as en coidados auxiliares de enfermería de atención 

hospitalaria que atenden a pacientes con estas patoloxías. 

Obxectivos: adquirir coñecementos sobre estas patoloxías. Coñecer as lesións neurolóxicas 

máis frecuentes. Aprender como ten que ser o abordaxe destes pacientes; colocacion de 

almohadas, mobilizacións, etc. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154433 EOXI DE VIGO - H. Xeral 
27, 28 e 29 de abril de 2015 

2015 
16:30 – 20:30 

 

PSICOPATOLOXÍAS E TERAPIAS INFANTO-XUVENÍS 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicos/as e pediatras de atención primaria. 2º) 

enfermeiros/as do servicio de psiquiatría e das unidades de saúde mental. 
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Obxectivos: acadar coñecementos acerca das patoloxías máis relevantes na psicopatoloxia 

infanto-xuvenil e o modo no que deben abordarse e/ou derivarse. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154434 EOXI PONTEVEDRA – H. Montecelo 1, 2, 3 e 4 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

 

REANIMACIÓN NEONATAL E PEDIÁTRICA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as, pediatras, enfermeiros/as con preferencia dos servicios de 

urxencias e pediatría de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: coñecer as técnicas de reanimación en neonatos e pediatria. Reanimación na sala 

de partos. Pautas de actuación en situación de parada. Estabilización e transporte. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154435 H. Virxe Xunqueira (CEE) 17 e 18 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

SOPORTE VITAL BÁSICO 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: todo o persoal do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: coñecer e aplicar as técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP). 

Mellorar o prognóstico do tratamento da parada cardiorrespiratoria (PCR). Difundir as normas 

e técnicas de actuación na atención ao paciente dentro das principais situacións. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154436 EOXI PONTEVEDRA – H. Montecelo 26 de marzo de 2015 16:30 – 20:30 

154437 
EOXI DE VIGO - H. Meixoeiro 9 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154438 
EOXI DE SANTIAGO– H. CLÍNICO 23 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154439 
EOXI DE VIGO - H. Meixoeiro 4 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154440 
H. Comarcal de Monforte 12 de maio de 2015 16:30 – 20:30 
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SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as e enfermeiras/os de atención primaria e hospitalaria. Resérvase un 

50% das prazas para cada colectivo profesional. 

Requisitos para a obtención do diploma:  

Exame teórico tipo test (require superar o 80% das preguntas). Exame de práctica integrada: 

simulación dunha situación de parada cardiorrespiratoria que debe ser tratada polo alumno/a 

como director/a do equipo. 

Obxectivos: coñecer o substrato teórico e adquirir as habilidades técnicas que configuran o 

soporte vital avanzado co fin de previr e tratar o paro cardiorrespiratorio. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154441 EOXI DE VIGO - H. Meixoeiro 1, 2, 3, 4 e 5 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

 

SOPORTE VITAL EN POLITRAUMATIZADO EXTRAHOSPITALARIO 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as, enfermeiras/os, celadores/as, técnicos e persoal de servizos xerais 

dos PAC. 

Obxectivos: formar ao conxunto de personal que interven na atención de accidentados 

politraumatizados no ámbito extrahospitalario. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154442 H. Universitario Lucus Augusti (LUGO) 7, 8 e 9 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

 

 

OBRADOIRO DE SUTURA PERINEAL CONTINUA E SUTURA DE DESGARRO DE ESFÍNTER DE 

ANO 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: matronas/óns. 

Obxectivos:  adquirir coñecementos e habilidades en sutura perineal e para a actuación ante 

un caso de desgarro de esfínter e os coidados posteriores. 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154443 H. Universitario Lucus Augusti (LUGO) 19 e 20 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154444 EOXI DA CORUÑA - H. Teresa Herrera 29 e 30 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

OBRADOIRO SOBRE COIDADO POSTURAL EN PACIENTES CON HEMIPARESIA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as en coidados auxiliares de enfermería, enfermeiras/os de atención 

hospitalaria e celadores/as. 

Obxectivos: adquirir coñecementos para a mellora nos coidados destes pacientes. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154445 H. Virxe Xunqueira (CEE) 25 e 26 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154446 EOXI DE VIGO - H. Nicolás Peña 9 e 10 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

 

OBRADOIRO DE XEXOS, CURAS E VENDAXES FUNCIONAIS EN URXENCIAS 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiros/as de urxencias. 2º) resto de 

enfermeiros/as. 

Obxectivos: mellorar as destrezas dos profesionais de urxencias nas actuacións máis 

frecuentes neste ámbito 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154447 EOXI PONTEVEDRA – H. Montecelo 5 e 6 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

 

TÉCNICAS DE REXENERACIÓN DE PARTES BRANDAS. MECANOTRANSDUCIÓN E 

ADESTRAMENTO NEUROMUSCULAR 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: fisioterapeutas. 

Obxectivos: adquirir coñecementos e habilidades na aplicación de técnicas de rexeneración de 

partes blandas co fin da reparación dos tecidos e normalización da función. 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154448 EOXI DA CORUÑA- Hospital de Oza 5 e 6 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

TERAPIA COGNITIVO-CONDUTUAL 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: psiquiatras, psicólogos/as clínicos e enfermeiras/os que traballen en unidades 

de saúde mental. 

Obxectivos: formar aos profesionais en psicoterapias de corte cognitivo conductual. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154449 EOXI OURENSE - H. Cristal (CHUO) 1 e 2  de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

 

TRASTORNOS DE ÁNIMO NA INFANCIA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: pediatras e enfermeiras/os de pediatría de atención primaria. 

Obxectivos: adquirir coñecementos no manexo dunha patoloxía de prevalencia crecente como 

o trastorno de ánimo nos nenos. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154450 EOXI VIGO - aula 7ª Pl. - C/ Rosalía de Castro 28 e 29 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

TRATAMENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO): INFLUENCIA DOS NOVOS TRATAMENTOS NO 

IRN (ratio internacional normalizada) Aula 7ª Pl. - C/ Rosalía de Castro, 21-23 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) médicos/as, farmacéuticos/as e enfermeiras/os de 

atención primaria. 2º) médicos/as, farmacéuticos/as e enfermeiras/os de atención 

hospitalaria. 

Obxectivos: dar a coñecer aos profesionais a influencia dos nuevos tratamentos de 

anticoagulantes orales. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154451 H. Universitario Lucus Augusti (LUGO) 9 e 10 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 
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URXENCIAS E EMERXENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as, enfermeiras/os de atención primaria. 

Obxectivos: mellorar a capacidade resolutiva na atención diaria a pacientes con situacións 

urxentes en atención primaria (non so de RCP). 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154452 EOXI DE SANTIAGO – H. CLÍNICO 5 e 6 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

154453 EOXI VIGO – C. S. Bembrive 9 e 10 de novembro de 2015 9:00 – 13:00 

 

URXENCIAS NEUROLÓXICAS 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as de atención primaria e hospitalaria: urxencias hospitalarias e PACs. 

Obxectivos: mellorar no diagnóstico e manexo inicial das urxencias neurolóxicas máis 

frecuentes (accidente cerebro- vascular, cefaleas, traumatismo craneoencefálico e epìlepsia), 

permitindo un tratamento máis efectivo. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154455 EOXI DE VIGO - H. Xeral 20 e 21 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

URXENCIAS PEDIÁTRICAS 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiras/os de urxencias de pediatría e PACs; 2º) 

enfermeiras/os de pediatría de atención primaria e hospitalaria; 3º) resto de enfermeiras/os. 

Obxectivos: adquirir habilidades para actuar con eficacia en urxencias pediátricas segundo 

protocolos e procedementos para incrementar a seguridade do paciente. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154456 EOXI DE SANTIAGO – H. CLÍNICO 28 e 29 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 
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VENDAXE TERAPÉUTICA 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as, enfermeiras/os e fisioterapeutas de atención primaria e 

hospitalaria. 

Obxectivos: identificar as situacións clínicas e/ou deportivas (distensións ligamentosas, lesións 

tendinosas, musculares...) e calquera outra traumática que poidan ser susceptibles de ser 

tratadas de forma preventiva ou terapéutica a través de vendaxes terapéuticas, de subxección 

ou funcionais. Instruír aos profesionais sanitarios na realización das vendaxes e nos tipos e 

materiais axeitados, maila súa correcta utilización en cada tipo de lesión e circunstancia. 

Achegar os profesionais sanitarios a unha técnica que supón unha mellora na calidade 

asistencial aos doentes. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154457 EOXI DA CORUÑA- H. Abente e Lago 26, 27, 28 e 29 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

VENTILACIÓN MECÁNICA NON INVASIVA 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) enfermeiros/as de atención hospitalaria. 2º) 

enfermeiros/as de atención primaria.  

Obxectivos: actualizar coñecementos respecto aos dispositivos utilizados máis frecuentemente 

para atender as urxencias con déficits respiratorios 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154458 EOXI PONTEVEDRA - H Montecelo 9 de abril de 2015 16:30 – 20:30 
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PREVENCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE 
 

A HIXIENE NA HOSTELERÍA HOSPITALARIA 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) pinches, 2º) persoal de lavanderia e costureiras. 3º) 

limpadoras/es. 

Obxectivos: adquirir coñecementos sobre os diferentes procesos de tratamento e 

hixienización de superficies, roupas e material. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154459 EOXI OURENSE - H. Cristal (CHUO) 20, 21 e 22 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154460 EOXI DA CORUÑA - H. Abente e Lago 15, 16 e 17 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

 

ACTUALIZACIÓN EN DESINFECCIÓN E ESTERILIZACIÓN 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría. 

Obxectivos: actualizar os coñecementos sobre os procesos de desinfección e esterilización. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154461 EOXI OURENSE - H. Cristal (CHUO) 5 e 6 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

154462 EOXI PONTEVEDRA – H. Montecelo 14 e 15 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

 

ATENCIÓN COMUNITARIA 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as e enfermeiras/os de atención primaria. 

Obxectivos: comprender a dimensión comunitaria para canalizar adecuadamente as 

necesidades, evitando medicalización, saturación e desgastes innecesarios. Coñecer 

metodoloxías propias da intervención grupal e comunitaria. Formar para implementar 

intervencións comunitarias. 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154463 EOXI VIGO - aula 7ª Pl. - C/ Rosalía de Castro 25, 26, 27 e 28 de maio de 2015 09:00 – 13:00 

 

CONTROL DA TRAZABILIDADE DOS ALIMENTOS. BOAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN PARA 

COLECTIVOS ESPECÍFICOS 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: cociñeiros, encargados/as e pinches de cociña, e todo o persoal que desenvolva 

a súa actividade nas cociñas hospitalarias. 

Obxectivos: coñecer as normas e procedementos do protocolo de trazabilidade nas comidas 

hospitalarias. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154464 EOXI DE PONTEVEDRA 17 e 18 de marzo de 2015 16:30 – 20:30 

154465 EOXI DE SANTIAGO 24 e 25 de marzo de 2015 16:30 – 20:30 

 

ILLAMENTO E ENFERMIDADES INFECCIOSAS 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as, enfermeiras/os, técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría e 

celadores dos servizos de hospitalización e urxencias. 

Obxectivos: coñecer os grupos de risco, vías de entrada, factores de risco, medidas preventivas 

das enfermidades infecciosas. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154466 EOXI DE LUGO 14 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154467 EOXI DE LUGO (BURELA) 16 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154468 EOXI DE LUGO (MONFORTE) 21 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154469 EOXI DE VIGO 20 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

154470 EOXI DE SANTIAGO 24 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 
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IMPORTANCIA DA SEPSIA EN CIRURXÍA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiras/os e médicas/os de todas as especialidades. 

Obxectivos: diminuír infeccións e protocolizar procedemento habitual. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154471 EOXI DE SANTIAGO 4 e 5 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

INTERVENCIÓNS EN HÁBITOS DE VIDA SAUDABLES. 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiros/as de atención primaria. 

Obxectivos: ensinar a realizar programacións para os usuarios de atención primaria que 

recalquen a prioridade de accións preventivas ante as patoloxías máis comúns 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154472 EOXI DE PONTEVEDRA 21 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS NIVEL II 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) Cociñeiros 2º) Pinches 

Obxectivos: información e documentación sobre a normativa e regulamentación. Coñecer as 

bases da hixiene alimentaria. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154473 EOXI DE LUGO 2 e 3 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 
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MEDIDAS PARA SITUACIÓNS DE EMERXENCIA INTERNA. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

ACTUACIÓNS 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) Profesionais membros dos equipos de intervención. 2) 

Profesionais que participan nos plans de situacións de emerxencia interna. 3) Resto de 

profesionais do Servizo Galego de Saúde. 

Para asistir a este curso é necesario realizar previamente o curso "Principios en prevención de 

riscos laborais" de 4 horas, na modalidade de teleformación, que se imparte a través da Aula 

Virtual da Escola. As persoas admitidas a este curso quedarán automáticamente inscritas en 

dita actividade de teleformación. Quedarán exentas de realizar a actividade de teleformación 

as persoas que xa a teñan feito ou fixesen o curso "Básico de prevención de riscos laborais" de 

50 horas. 

Obxectivos: adquirir coñecementos sobre as accións e medidas preventivas, encamiñadas a 

previr e controlar os riscos sobre as persoas e os bens, dar resposta axeitada ás posibles 

situacións de emerxencia interna que se poidan desenvolver no centro de traballo. 

 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154474 EOXI DE LUGO (MONFORTE) 21 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

PREVENCIÓN DE TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS DERIVADOS DA MOBILIZACIÓN DE 

PACIENTES 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) técnicos/as en coidados auxiliares de enfermería e 

celadores/as. 2º) resto de profesionais. 

Para asistir a este curso é necesario realizar previamente o curso "Principios en prevención de 

riscos laborais" de 4 horas, na modalidade de teleformación, que se imparte a través da Aula 

Virtual da Escola. As persoas admitidas a este curso quedarán automáticamente inscritas en 

dita actividade de teleformación. Quedarán exentas de realizar a actividade de teleformación 

as persoas que xa a teñan feito ou fixesen o curso "Básico de prevención de riscos laborais" de 

50 horas. 

Obxectivos: adquirir coñecementos sobre a carga física do traballo, conceptos básicos. 

Identificación e avaliación de riscos na mobilización de pacientes. Sobreesforzos. Prevención 

das lesións músculo-esqueléticas. Técnicas e protocolos para a mobilización segura de 

pacientes. Danos á saúde derivados da mobilización de pacientes. Protocolos específicos de 

vixiancia da saúde. 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154475 EOXI DA CORUÑA (CEE) 5 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154476 EOXI DE LUGO (MONFORTE) 17 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

154477 EOXI DE VIGO 19 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

154478 EOXI DE FERROL 24 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

RISCOS BIOLÓXICOS NA ACTIVIDADE SANITARIA. MEDIDAS E EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) Persoal sanitario. 2º) persoal de xestión e servizos. 

Para asistir a este curso é necesario realizar previamente o curso "Principios en prevención de 

riscos laborais" de 4 horas, na modalidade de teleformación, que se imparte a través da Aula 

Virtual da Escola. As persoas admitidas a este curso quedarán automáticamente inscritas en 

dita actividade de teleformación. Quedarán exentas de realizar a actividade de teleformación 

as persoas que xa a teñan feito ou fixesen o curso "Básico de prevención de riscos laborais" de 

50 horas. 

Obxectivos: adquirir coñecementos sobre os axentes biolóxicos. Aspectos xerais. Aspectos 

normativos, regulamentación. Identificación e avaliación de riscos biolóxicos. Metodoloxías de 

avaliación: simplificada, cualitativa e cuantitativa. Medidas preventivas e correctoras. Control 

de riscos na actividade sanitaria. Niveis de contención. Actuación en caso de accidente con 

risco biolóxico. Residuos sanitarios. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154479 EOXI DA CORUÑA 26, 27 e 28 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

 

SEGURIDADE NA PREPARACIÓN, ADMINISTRACIÓN E TRANSPORTE DE CITOSTÁTICOS 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: persoal de enfermaría que desenvolva o seu traballo na área de preparación ou 

manexo de citostáticos, persoal de farmacia, oncoloxía, hematoloxía, hospital de día e resto de 

persoal que colabore na preparación, administración e transporte de citostáticos. 
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Para asistir a este curso é necesario realizar previamente o curso "Principios en prevención de 

riscos laborais" de 4 horas, na modalidade de teleformación, que se imparte a través da Aula 

Virtual da Escola. As persoas admitidas a este curso quedarán automáticamente inscritas en 

dita actividade de teleformación. Quedarán exentas de realizar a actividade de teleformación 

as persoas que xa a teñan feito ou fixesen o curso "Básico de prevención de riscos laborais" de 

50 horas. 

Obxectivos: coñecer a normativa e os conceptos básicos sobre riscos laborais derivados da 

exposición a axentes citostáticos. Adquirir coñecementos para identificar os riscos laborais 

derivados da exposición laboral aos axentes citostáticos en centros sanitarios. Coñecer as 

medidas xerais de prevención e protección fronte aos riscos derivados dos axentes citostáticos 

a fin de manipulalos correctamente. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154480 EOXI DA CORUÑA (CEE) 5 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

154481 EOXI DE LUGO (MONFORTE) 16 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

154482 EOXI DE VIGO 13 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

 

XESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS E PLAN DE XESTIÓN INTRACENTRO 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiras/os e técnicos/as de atención hospitalaria: 1- supervisores/as; 2- 

resto persoal de enfermaría; 3-técnicos/as auxliares de enfermaría. 

Obxectivos: dar a coñecer ao persoal a xestión de residuos, motivado pola entrada en vigor do 

novo decreto autonómico. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154483 EOXI DE PONTEVEDRA 14, 15, 16 e 17 de setembro de 

2015 
16:30 – 20:30 
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XESTIÓN DO ESTRÉS 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: todo o persoal do Servizo Galego de Saúde. 

Para asistir a este curso é necesario realizar previamente o curso "Principios en prevención de 

riscos laborais" de 4 horas, na modalidade de teleformación, que se imparte a través da Aula 

Virtual da Escola. As persoas admitidas a este curso quedarán automáticamente inscritas en 

dita actividade de teleformación. Quedarán exentas de realizar a actividade de teleformación 

as persoas que xa a teñan feito ou fixesen o curso "Básico de prevención de riscos laborais" de 

50 horas. 

Obxectivos: mellorar o coñecemento do estrés relacionado co traballo e os riscos psicosociais. 

Proporcionar ferramentas individuais para a xestión do estrés. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154484 
EOXI DE OURENSE (O BARCO DE 

VALDEORRAS) 
26 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154485 EOXI DE PONTEVEDRA 28 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154486 EOXI DE LUGO 5 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154487 EOXI DE LUGO (BURELA) 11 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

154488 EOXI DE LUGO (MONFORTE) 18 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

154489 EOXI DE VIGO 24 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

154490 EOXI DE VIGO 26 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 
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COMUNICACIÓN E ATENCIÓN AO USUARIO 

 

A HUMANIZACIÓN NO ÁMBITO SANITARIO E HABILIDADES SOCIAIS PARA A CALIDADE NA 

ATENCIÓN AO USUARIO 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiros/as, técnicos/as en coidados auxiliares de enfermería, médicos/as e 

persoal de admisión. 

Obxectivos: mellorar a calidade asistencial e adquirir destrezas comunicativas e de relación cos 

usuarios internos e externos,mellorando a imaxe da institución que dá un servizo ao paciente 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154491 EOXI DE PONTEVEDRA 22 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

154492 EOXI DA CORUÑA (CEE) 14 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

154493 EOXI DE LUGO (BURELA) 25 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

ASESORÍA EN LACTANCIA MATERNA 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) Enfermeiras/os especialistas en enfermería obstétrico-

xinecolóxica, enfermeiras/os e técnicos/as en coidados auxiliares de enfermería que traballen 

en unidades que manteñan contacto directo coas puérperas, 2º) Resto de enfermeiras/os 

especialistas en enfermería obstétrico-xinecolóxica, enfermeiras/os e técnicos/as en coidados 

auxiliares de enfermería. 

Obxectivos: sensibilizar aos profesionais sobre a importancia da lactancia materna e unificar 

criterios de actuación e comunicación coas pacientes. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154494 EOXI DE VIGO -PRIMARIA 4, 5 e 6 de maio de 2015 16:30 – 20:30 
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COMUNICACIÓN E TRABALLO NUN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Todo o persoal do Servizo Galego de Saúde. 

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. Practicar algunhas técnicas para a mellora das habilidades 

comunicativas. Analizar as vantaxes e as posibles dificultades que representa o traballo en 

equipo. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154495 EOXI DE SANTIAGO 13, 14, 15, 16 e 17 de abril de 

2015 
16:30 – 20:30 

 

ENTREVISTA E ATENCIÓN AO DOENTE CONFLITIVO E AGRESIVO 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal de PAC  e dos servizos de urxencias 
hospitalarias, cita previa e admisión, psiquiatría e servizo a domicilio. 2º) Resto de persoal de 
atención primaria e hospitalaria.  

Obxectivos: adquirir as habilidades necesarias para o manexo dos doentes e familiares en 
situacións difíciles e con carácter agresivo. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154496 Hospital Virxe da Xunqueira (CEE) 8 e 9 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

Nº de horas: 16  

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as, enfermeiras/os de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: adquirir coñecementos e habilidades de mellora de comunicación  para establecer 

decisións compartidas co paciente e lograr que este cambie de estilos de vida. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154497 Hospital Xeral (Vigo) 25, 26, 27 e 28 de maio de 2015 16:30 – 20:30 
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FORMACIÓN EN COUNSELLING PARA PERSOAL SANITARIO E TRABALLADORES SOCIAIS 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: persoal sanitario e traballadores/as sociais. 

Obxectivos: adestrar aos participantes en habilidades de comunicación e motivación para o 

cambio. Adestrarse en técnicas de autocontrol e control emocional. Sensibilizar e informar 

sobre as alteracións emocionais asociadas á enfermidade. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154498 Hospital Abente y Lago (A Coruña) 18, 19 e 20 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

 

INTERVENCIÓN FAMILIAR EN ATENCIÓN TEMPERÁ 

Nº de horas: 6 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: terapeutas ocupacionaisl, fisioterapeutas, logopedas, enfermeiras/os, 

técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría, pediatras e médicos/as rehabilitadores. 

Obxectivos: coñecer a importancia da relación profesional coa familia. Modelos de 

intervención familiar, estratexias e técnicas para traballar cos pais, a vinculación, papel do 

profesional na relación coas familias. Cambio de actitudes. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154499 Hospital Xeral  (Vigo) 13 e 14 de abril de 2015 16:30 – 19:30 

 

OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as, enfermeiras/os de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: adquirir habilidades para comunicar malas noticias. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154500 Hospital de Oza (A Coruña) 28 de abril de de 2015 16:30 – 20:30 

154501 Hospital do Meixoeiro (Vigo) 29 de abril de 2015 16:30 – 20:30 
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TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN TRABALLO SOCIAL CLÍNICO PARA A RESOLUCIÓN DE 

CONFLITOS, TERAPIA BREVE, SOCIOTERAPIA. 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22  

Destinatarios: por orde preferente: 1º) traballadores/as sociais de atención primaria. 2º) 

traballadores/as sociais de atención hospitalaria. 

Obxectivos: revisar as técnicas máis eficientes á ora de resolver o proceso de nomalización 

social das persoas que acuden á consulta de traballo social. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154502 Centro de Saúde Valle Inclán 

(Ourense) 
15 e 16 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154503 Ambulatorio Fontenla-Maristany 

(Ferrol) 
22 e 23 de abril de 2015 16:30 – 20:30 
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ADMINISTRACIÓN, XESTIÓN E DIRECCIÓN 

DAS ORGANIZACIÓNS SANITARIAS 

 

BÁSICO DE CALIDADE 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: profesionais sanitarios e non sanitarios  de atención primaria de centros en 

procesos de certificación. 

Obxectivos: promover e desenvolver o coñecemento dos sistemas de xestión da calidade 

entre os profesionais dos centros involucrados en procesos de certificación. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154504 EOXI DE VIGO - 6 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

ADMISIÓN PARA PERSOAL ADMINISTRATIVO 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal administrativo e de xestión: atención primaria, 

cita previa, admisión de urxencias, lista de espera. 2º) persoal de arquivo. 

Obxectivos: coñecer as diferentes ferramentas no ámbito de traballo da admisión de doentes. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154505 Hospital Psiquiátrico Provincial 

Rebullón (VIGO) 

21, 22, 23 e 24 de setembro de 

2015 
16:30 – 20:30 

154506 Hospital Arquitecto Marcide(FERROL) 28, 29, 30 de setembro e 1 de 

outubro de 2015 
16:30 – 20:30 

154507 Hospital da Barbanza (Ribeira) 5, 6, 7 e 8 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

MELLORA NA ELABORACIÓN DUN INFORME DE ALTA MÉDICA 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: persoal administrativo. 

Obxectivos: facilitar o trasvase de información entre os profesionais de distinto ámbito 

(primaria e hospitalaria) que asisten ao paciente, sobre a asistencia prestada  e informar 

acerca do diagnóstico, tratamento e recomendacións que se deben seguir. 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154508 Hospital do Meixoeiro (Vigo) 18 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

 

OBRADORIO DE XESTIÓN DE CITAS E DIETARIO 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: persoal de servizos xerais, auxiliares administrativos e administrativos dos 

centros de saúde. 

Obxectivos: actualizar os coñecementos neste eido. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154509 Hospital A Coruña (A Coruña) 17 de marzo de 2015 16:30 – 20:30 

154510 Hospital Naval de Ferrol 24 de marzo de 2015 16:30 – 20:30 

 

ORGANIZACIÓN E SIMPLIFICACIÓN DO TRABALLO ADMINISTRATIVO 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) persoal da función administrativa dos grupos C1 e C2, 

2º) resto de persoal do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: coñecer os factores máis relevantes que poden axudar a administrar mellor o 

tempo e facelo máis produtivo. Coñecer funcións clave das ferramentas ofimáticas (Word, 

Excel e Outlook) e ferramentas web que permitan realizar un traballo máis eficiente e de maior 

calidade. Fomentar procesos, actividades e procedementos administrativos sinxelos e claros 

que eviten organizacións burocráticas, lentas e ineficientes. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154511  Hospital Santa María Nai (Ourense) 27, 28 e 29 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

154512 Hospital Montecelo (Pontevedra) 4, 5 e 6 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154513 Hospital A Coruña (A Coruña) 11, 12 e 13 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154514 Hospital Lucus Augusti (Lugo) 8, 9 e 10 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

154515 EOXI AP de Vigo (Rosalía de Castro 

21-23) 
20, 21 e 22  de abril de 2015 16:30 – 20:30 
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REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA XULGADOS E RECLAMACIÓNS 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: facultativos/as e traballadores/as sociais de atención primaria e hospitalaria. 

Obxectivos: adquirir habilidades e técnicas para dar adecuada resposta ao requerimento dos 

órganos xudiciais e administrativos. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154516 Hospital Montecelo (Pontevedra) 10 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

154517 Hospital Xeral-Cíes (Vigo) 17 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

REGULAMENTO DE BAIXA TENSIÓN E NORMATIVA DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS NO 

QUIRÓFANO 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: electricistas. 

Obxectivos: adquirir coñecementos básicos das instalacións dos quirófanos, primordiais para 

dotar de seguridade aos equipos que integran a área cirúrxica. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154518 Hospital Lucus Augusti (Lugo) 19, 20, 21 e 22 de outubro de 

2015 
16:30 – 20:30 

 

RÉXIME XURÍDICO DO PERSOAL ESTATUTARIO 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

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

2º) resto de persoal. 

Obxectivos: coñecer a lexislación básica que atingue a este colectivo. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154519 
Hospital Comarcal da Costa (Burela) 

(BURELA) 
27, 28 e 29 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 
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XESTIÓN DE ALMACÉNS 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: farmacéuticos/as, enfermeiras/os, técnicos/as en coidados auxiliares de 

enfermería e persoal de servizos xerais de atención primaria. 

Obxectivos: adquirir habilidades para mellorar a distribución interna de todos os produtos 

sanitarios e non sanitarios do centro. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154520 EOXI AP de VIGO (Rosalía de Castro, 

21-23) 
21 e 22 de outubro de 2015 9:00 - 13:00 
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XESTIÓN DO COÑECEMENTO NA 

ORGANIZACIÓN 

 

A INFORMATIZACIÓN DOS REXISTROS DE COIDADOS 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: técnicos/as en coidados/as auxiliares de enfermaría de atención hospitalaria. 

Obxectivos: actualizar os coñecementos para manexar ferramentas informáticas. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154521 Hospital Santa María Nai (Ourense) 7 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

154522 Hospital Comarcal  (Monforte) 14 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

ASPECTOS BÁSICOS DO MANEXO DO EOS EN ANATOMÍA PATOLÓXICA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as superiores en anatomía patolóxica e citoloxía. 

Obxectivos: actualización de coñecementos neste sistema de información. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154523 Hospital A Coruña (A Coruña) 23 e 24 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

ÉTICA DO COIDADO 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiros/as e técnicos/as en coidados auxiliares de enfermaría de atención 

primaria e especializada. 

Obxectivos: introducir aos profesionais de enfermaría na ética do coidado para mellorar as 

respostas nos coidados da práctica de enfermaría. Coñecer as bases para a análise e resolución 

de conflitos éticos en enfermaría. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154524 EOXI DE PONTEVEDRA 9, 10 e 11 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 
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METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: licenciados/as e diplomados/as do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: Mellorar o coñecemento en investigación do persoal facultativo do Servizo Galego 

de Saúde. Aprender a plantexar preguntas de investigación a partir de cuestións xurdidas 

durante a práctica asistencial. Proporcionar coñecementos básicos de epidemioloxía aos 

facultativos. Coñecer as partes básicas dun protocolo de investigación. Coñecer os 

procedementos imprescindibles para realizar unha investigación sanitaria de acordo coa 

normativa vixente. Proporcionar os coñecementos básicos para orientar os resultados de 

investigación ao mercado. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154525 EOXI DE SANTIAGO 18, 19, 20 e 21 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

 

RECURSOS EN INTERNET 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: profesionais sanitarios de atención primaria e especializada. 

Obxectivos: adquirir habilidades para aproveitar toda a información da web: búsquedas 

bibliográficas, suscricións a servizos de alerta, como organizar e compartir a información. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154526 EOXI DE VIGO - 13 e 14 de abril de 2015 16:30 – 20:30 
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TECNOLOXÍAS 

 

A ANÁLISE ANTES DO LABORATORIO 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: enfermeiras/os. 

Obxectivos: mellorar os coñecementos na obtención de mostras válidas para a realización de 

análises clínicas de calidade. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154527 EOXI DA CORUÑA 4 e 5 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

 

A IMAXE EN RESONANCIA MAGNÉTICA: ERROS E SOLUCIÓNS 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as superiores en imaxe para o diagnóstico. 

Obxectivos: actualizar e aclarar conceptos no traballo diario en resonancia magnética 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154528 EOXI DE OURENSE 16 e 17 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

 

 

 

ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DOS OURIÑOS 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as superiores de laboratorio de diagnóstico clínico. 

Obxectivos: 1.-Os participantes no curso actualizarán os coñecementos básicos sobre a 

formación dos ouriños e as principais enfermidades renais. 2.-Os profesionais que participen 

neste curso actualizarán ou adquirirán os coñecementos e habilidades necesarias para a 

correcta recolección, conservación e transporte das mostras de ouriños. 3.-Os alumnos deste 

curso saberán valorar a importancia que pode ter no diagnóstico dun paciente o exame das 

características físicas do ouriño, color, aspecto e olor. 4,-Os participantes actualizarán ou 

adquirirán os coñecementos e habilidades necesarios para a realización e interpretación das 

análises das características químicas dos ouriños: Ph, proteínas, glicosa, etc. 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154529 EOXI DE OURENSE 22 e 23 de xuño de 2015 16:30 – 20:30 

 

AUTOINMUNIDADE HUMANA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as superiores de laboratorio de diagnóstico clínico. 

Obxectivos: proporcionar aos profesionais sanitarios recursos e coñecementos abondo para 

que sexan capaces de realizar cunha maior habilidade as técnicas usadas actualmente na 

detección de enfermidades autoinmunes. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154530 EOXI DE SANTIAGO 21 e 22 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

AVANCES EN TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN EN MEDICINA NUCLEAR 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as superiores en imaxe para o diagnóstico. 

Obxectivos: adquirir coñecementos na obtención de rexistros gráficos, mediante técnicas 

radioisotópicas, utilizando equipos de medicina nuclear. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154531 EOXI DE SANTIAGO 27 e 28 de abril de 2015 16:30 – 20:30 

 

BANCO DE SANGUE 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as superiores de laboratorio de diagnóstico clínico. 

Obxectivos: coñecer as técnicas e procedementos do Banco de Sangue 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154532 EOXI DE OURENSE 12 e 13 de maio de 2015 16:30 – 20:30 

154533 EOXI DE VIGO 19 e 20 de maio de 2015 16:30 – 20:30 
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CANCRO DE MAMA: PAPEL DO TÉCNICO SUPERIOR EN ANATOMÍA PATOLÓXICA E 

CITOLOXÍA. 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as superiores en anatomía patolóxica e citoloxía. 

Obxectivos: actualizar y adquirir os coñecementos e habilitadaes necesarias para realizar as 

técnicas que conducen ao mellor diagnóstico do carcinoma de mama. Manipulación de 

mostras e realizar unha citoloxía de calidade, técnicas de resección da lesión benigna, de 

microcalcificaciones, tomorrectomía pro carcinoma, ganglio centinela para obter un 

diagnóstico de calidade; determinar factores de pronóstico e diagnóstico mediante técnicas de 

inmunohistoquímica. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154534 EOXI DE OURENSE 15 e 16 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

154535 EOXI DE LUGO 22 e 23 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

154536 EOXI DE SANTIAGO 29 e 30 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

CALIDADE E PREANALÍTICA EN MICROBIOLOXÍA CLÍNICA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as superiores de laboratorio de diagnóstico clínico que traballen en 

laboratorios de microbioloxía. 

Obxectivos: actualizar coñecementos en procesado de mostras biolóxicas. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154537 EOXI DE FERROL 6 e 7 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN: PRINCIPIO, MANTEMENTO E INSTALACIÓNS EN MEDIA 

TENSIÓN 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: electricistas e mecánicos. 

Obxectivos: afondar no manexo das técnicas e nos tipos de mantemento das instalacións 

eléctricas 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154538 EOXI DE OURENSE 13 e 14 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

FORMAS FARMACÉUTICAS BÁSICAS 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as de farmacia. 

Obxectivos: actualizar, reciclar e redefinir as operacións básicas dun laboratorio de farmacia 

en relación cos procesos /fórmulas aplicadas e a tecnoloxía utilizada en cada un deles 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154539 EOXI DE OURENSE 19, 20 e 21 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

INTRODUCIÓN Á BIOLOXÍA MOLECULAR 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico e técnico/a superior en 

anatomía patolóxica e citoloxía. 

Obxectivos: adquirir os coñecementos necesarios sobre as técnicas de bioloxía molecular e de 

secuencia de ADN (PCR) 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154540 EOXI DE PONTEVEDRA 26, 27, 28 e 29 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

 

MICOLOXÍA CLÍNICA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as superiores de laboratorio de diagnóstico clínico que traballen en 

laboratorios de microbioloxía. 

Obxectivos: mellorar a formación dos técnicos/as superiores de laboratorio de diagnóstico 

clínico na área de micoloxía clínica. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154541 EOXI DA CORUÑA 17 e 18 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 
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O LABORATORIO DE URXENCIAS: DETERMINACIÓNS BIOQUÍMICAS, ENZIMÁTICAS E 

GASOMÉTRICAS 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as superiores de laboratorio de diagnóstico clínico (TSLDC) que 

traballen no laboratorio de urxencias. 

Obxectivos: ampliar coñecementos no traballo do laboratorio de urxencias. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154542 EOXI DE LUGO 14 e 15 de setembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

OBRADOIRO DE SOLDADURA TIG E MIG 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: persoal adscrito ao servizo de mantemento: 1º) Mecánicos/as, fontaneiros/as e 

calefactores/as. 2º) Resto do persoal de mantemento. 

Obxectivos: aprender a facer soldaduras básicas. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154543 EOXI DA CORUÑA 5, 6, 7 e 8 de outubro de 2015 16:30 – 20:30 

154544 EOXI DE SANTIAGO 9,10, 11 e 12 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 

 

TÉCNICAS AVANZADAS PARA O DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA: ESTUDOS DA 

ARTICULACIÓN COXOFEMORAL 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: técnicos/as superiores en imaxe para o diagnóstico. 

Obxectivos: coñecer as aplicacións clínicas básicas e avanzadas da resonancia magnética, 

coñecer as novas técnicas e os seus protocolos de traballo para unha mellor calidade do 

estudo e axeitada praxe profesional no campo da resonancia magnética da articulación coxo-

femoral. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154545 EOXI DE PONTEVEDRA 24, 25 e 26 de novembro de 2015 16:30 – 20:30 
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ASISTENCIA SANITARIA 

ACTUALIZACIÓN  EN DIAGNÓSTICO  E TRATAMENTO FRONTE ÁS INFECCIÓNS DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL (VIH/SIDA - OUTRAS ITS)  E TUBERCULOSE 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente:  1º) Médicos/as. 2º) Enfermeiros/as.  

Obxectivos: Tanto a situación epidemiolóxica como as estratexias para abordar estes 

problemas variaron considerablemente polo que é importante actualizar coñecementos sobre 

elas Revisar as liñas de traballo que debemos seguir na súa abordaxe con especial fincapé nas 

medidas de prevención e na promoción do diagnóstico precoz . 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154116  Hospital Clínico Universitario de 

Santiago 
6 e 7 de abril de 2015 

- 

16:30-20:30 

154117  Hospital da Coruña 13 e 14 de abril de 2015 
- 

16:30-20:30 

154118  Hospital Universitario Lucus Augusti 20 e 21 de abril de 2015 
- 

16:30-20:30 

154119  E.O.X.I. de Pontevedra 27 e 28 de abril de 2015 
- 

16:30-20:30 

154120  Hospital Cristal (CHUO) 4 e 5 de maio de 2015 
- 

16:30-20:30 

 

FORMACIÓN EN COUNSELLING PARA PERSOAL SANITARIO E TRABALLADORES SOCIAIS 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Médicas/os, enfermeiras/os, psicólogas/os, traballadoras/es sociais e outros 

titulados con exercicio no ámbito socio sanitario. 

Obxectivos: Adestrar aos participantes en habilidades de comunicación e motivación para o 

cambio.  Adestrarse  en técnicas de autocontrol e control emocional. Sensibilizar e informar 

sobre as alteracións emocionais asociadas á enfermidade. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154121  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

25, 26, 27, 28 e 29 de maio de 

2015 

- 

16:30-20:30 
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CAPACITACIÓN NA DETECCIÓN E MANEXO DO SEDENTARISMO E NA PRESCRICIÓN BÁSICA DE 

EXERCICIO EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Nº de horas: 60 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Médicas/os de familia, enfermeiros/as e fisioterapeutas. 

Obxectivos: Adquirir as capacidades necesarias para avaliar parámetros antropométricos e as 

habilidades e destrezas básicas destinadas a favorecer que os pacientes muden os seus hábitos 

cara as opcións máis saudables. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154122  Hospital Profesor Novoa Santos 
20, 22, 27 e 29 de abril, 6, 11, 

13, 18, 20, 25 e 27 de maio e 1, 

3, 8 de xuño de 2015 

- 

16:30-20:30 

154123  Centro de Saúde de Bembrive 
5, 7, 14, 19, 21, 26 e 28 de 

outubro e 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 

e 30 de novembro de 2015 

 

- 

16:30-20:30 

 

PATOLOXÍAS CRÓNICAS DE ELEVADA PREVALENCIA E COMPLEXO TRATAMENTO: 

NEUROPATÍA, ARTROSE, ALZHEIMER. 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Médicos/as e farmacéuticos/as de atención primaria. 

Obxectivos: Revisar a evidencia científica dispoñible sobre o tratamento farmacolóxico do 

paciente  crónico con patoloxías complexas. Acadar unha visión conxunta da enfermidade, da 

súa problemática e complexidade do tratamento. Establecer liñas a seguir para seleccionar a 

terapia mais eficiente para o paciente crónico polimedicado, centrándose en tres patoloxía de 

alta prevalencia como son a neuropatía, a artrose ou a demencia. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154126  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
27 e 28 de maio de 2015 

- 

16:30-20:30 
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ATENCIÓN INTEGRAL DA PERSOA ANCIÁ DENDE UNHA PERSPECTIVA DE SAÚDE PÚBLICA 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Médicas/os de familia e enfermeiras/os. 

Obxectivos: Mellorar os coñecementos dos profesionais sanitarios cara a valorar o estado 

nutricional e a súa repercusión na saúde nas persoas maiores. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154127  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

5, 6, 7, 8 e 9 de outubro de 2015 

 

- 

16:30-20:30 

 

ATENCIÓN INTEGRAL Á OBESIDADE INFANTIL E XUVENIL EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Médicas/os de familia, pediatras e enfermeiras/os. 

Obxectivos: Mellorar a formación do persoal sanitario para a avaliación dos determinantes de 

saúde e a aplicación dos modelos de intervención 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154129  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

23, 24, 25, 26 e 27 de marzo de 

2015 

 

- 

16:30-20:30 

 

FORMACIÓN DE MEDIADORES XUVENÍS EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Profesionais da rede de prevención de drogodependencias de Galicia 

Obxectivos: Dotar aos técnicos da capacidade para formar a mediadores xuvenís na 

prevención de drogodependencias, para que actúen como transmisores de información, 

actitudes e valores preventivos aos menores e xóvenes do seu entorno, nun medio de 

aprendizaxe non formal (o ocio, as actividades extraescolares ou a práctica deportiva). 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154130  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

17 e 23 de xuño de 2015 

 

09:30-14:30 

16:30-19:30 
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METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Profesionais da Rede de Prevención de Drodependencias de Galicia  e da Rede 

Asistencial 

Obxectivos: Capacitar aos profesionais do eido das drogodependencias para analizar 

periódicamente a información da súa contorna e avaliar as súas accións de maneira obxectiva, 

posibilitando así  a mellora continua do labor preventivo e asistencial. Actualizar os 

coñecementos teóricos e as destrezas prácticas para o aproveitamento das distintas 

ferramentas metodolóxicas dispoñibles para tal fin. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154131  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
21 e 28 de maio de 2015 

09:30-14:30 

16:30-20:30 

 

CLAVES PARA O USO RESPONSABLE DE INTERNET E AS NOVAS TECNOLOXÍAS ENTRE OS 

ADOLESCENTES 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Profesionais da Rede de Prevención de Drodependencias de Galicia 

Obxectivos: Proporcionar aos técnicos da Rede de Prevención de  Drogodependencias de 

Galicia un mínimo de directrices básicas que permitan garantir a incorporación sistemática dos 

contidos vencellados as novas tecnoloxías dentro dos  programas de prevención do ámbito 

escolar. Nun eido tan novedoso como éste, é necesario establecer un marco de referencia para 

o traballo preventivo, promovendo unha resposta común e rigorosa a un problema acuciante 

como é o uso problemático de Internet e as NT entrre os adolescentes. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154132  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
15 de outubro de 2015 

10:00-14:00 

16:30-20:30 

 

TEÓRICO-PRÁCTICO BÁSICO DE LACTACIÓN MATERNA (NIVEL 1) 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) Matróns/nas, licenciados/as en Medicina, DUE, TCAE 

que traballen en saúde materno-infantil (embarazo, parto, puerperio, neonatos e lactantes) de 

atención hospitalaria. 2º) Matróns/nas, licenciados/as en Medicina, DUE, TCAE que tr 



 

 
fegas@sergas.es 
www.fegas.es 
Tel. 981555103 - Fax 981563012 
Avda. Fernando de Casas Novoa, 37 

15707 - Santiago de Compostela (A Coruña) 

Páx. - 60 
- 

Obxectivos: adquirir habilidades e coñecementos actualizados no fomento, protección e axuda 

á lactación materna. Que todos/as os/as profesionais sanitarios que atenden a mulleres 

durante o embarazo, parto e puerperio e lactantes, sexan capaces de promover a lactación 

materna e prestar axuda axeitada seguindo os criterios das guías técnicas do Servizo Galego de 

Saúde e as recomendacións da IHAN-UNICEF, OMS e Asociación Española de Pediatría (AEP). 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154212  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
7, 8, 9, 13 e 14 de abril de 2015 

- 

16:30-20:30 

 

TEÓRICO-PRÁCTICO AVANZADO DE LACTACIÓN MATERNA (NIVEL 2) 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) Matróns/nas, DUE, pediatras, obstetras e anestesistas 

que traballen en saúde materno-infantil (embarazo, parto, puerperio, neonatos e lactantes) de 

atención hospitalaria. 2º) Matróns/nas, DUE, pediatras e médicos de familia que t 

Obxectivos: adquirir habilidades e coñecementos actualizados no fomento, protección e axuda 

á lactación materna. Que todos/as os/as profesionais sanitarios que atenden a mulleres 

durante o embarazo, parto e puerperio e lactantes, sexan capaces de promover a lactación 

materna e prestar axuda axeitada seguindo os criterios das guías técnicas do Servizo Galego de 

Saúde e as recomendacións da IHAN-UNICEF, OMS e Asociación Española de Pediatría (AEP). 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154213  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

22, 23, 24, 29 e 30 de setembro 

de 2015 

- 

16:30-20:30 

 

ACTUALIZACIÓN SOBRE ATENCIÓN AO EMBARAZO DE BAIXO RISCO E PUERPERIO 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) Matróns/nas e médicos/as de atención primaria que 

traballan no ámbito da atención á saúde de mulleres embarazadas e puérperas. 2º) 

Matróns/nas e médicos/as de atención hospitalaria que traballen no ámbito da atención á 

saúde de m 

Obxectivos: adquirir coñecementos actualizados e desenvolver habilidades que permitan, aos 

profesionais que realizan control e seguimento do embarazo, mellorar a asistencia á muller 

durante o embarazo, fomentando un estado óptimo de saúde da muller para a xestación para 

previr complicacións e axudar á muller e á súa parella, a ter unha vivencia positiva da 

maternidade e a mellorar a saúde materna e fetal de acordo ás últimas recomendacións da 

GPC do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154214  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
4, 5, 6 e 7 de maio de 2015 

- 

16:30-20:30 

 

ATENCIÓN AO PARTO E PUERPERIO DE BAIXO RISCO 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: matróns/nas e médicos/as (obstetras, pediatras e anestesistas) que traballan no 

ámbito da atención á saúde de mulleres embarazadas e puérperas a nivel hospitalario. 

Obxectivos: adquirir coñecementos e habilidades actualizados na atención ao parto e 

puerperio que promovan a humanización da atención ao parto e nacemento dentro do Servizo 

Galego de Saúde. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154215  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

19, 20, 21 e 22 de outubro de 

2015 

- 

16:30-20:30 

 

ECOGRAFÍA MÚSCULO-ESQUELÉTICA DE OMBRO, XEONLLO E TENDÓN DE AQUILES 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: licenciados/as en medicina (médicos/as de familia, traumatólogos/as, 

reumatólogos/as, etc.) do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: adquisición das competencias mínimas para efectuar unha adecuada abordaxe 

clínica e ecográfica ás patoloxías músculo-esqueléticas máis frecuentes. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154216  Hospital da Coruña 21 e 22 de abril de 2015 
- 

16:30-20:30 

154217  Hospital Clínico Universitario de 

Santiago 
28 e 29 de abril de 2015 

- 

16:30-20:30 

154218  Centro de Saúde de Bembrive 19 e 20 de maio de 2015 
- 

16:30-20:30 

154219  Hospital Universitario Lucus Augusti 22 e 23 de setembro de 2015 
- 

16:30-20:30 

154220  Hospital Cristal (CHUO) 20 e 21 de outubro de 2015 
- 

16:30-20:30 
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ECOGRAFÍA CLÍNICA ABDOMINAL 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: médicos/as de atención primaria dos centros de saúde do Servizo Galego de 

Saúde (inclúe PAC e urxencias extrahospitalarias). 

Obxectivos: adquisición das competencias mínimas para efectuar unha adecuada exploración 

ecográfica abdominal e renal en atención primaria. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154221  Hospital Clínico Universitario de 

Santiago 

23, 24, 25 e 26 de marzo de 

2015 

- 

16:30-20:30 

154222  Hospital Universitario Lucus Augusti 11, 12, 13 e 14 de maio de 2015 
- 

16:30-20:30 

154223  Hospital Cristal (CHUO) 1, 2, 3 e 4 de xuño de 2015 
- 

16:30-20:30 

154224  Centro de Saúde de Bembrive 22, 23, 24 e 25 de xuño de 2015 
- 

16:30-20:30 

154225  Hospital Materno Infantil Teresa 

Herrera 

7, 8, 9 e 10 de setembro de 

2015 

- 

16:30-20:30 

 

 

 

FUNDAMENTOS ÉTICO-LEGAIS BÁSICOS NA ATENCIÓN DE PERSOAS CON PERFIL 

SOCIOSANITARIO 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 60 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) Médicos/as, enfermeiros/as, psicólogos/as do Servizo 

Galego de Saúde. 2º) Médicos/as, enfermeiros/as e psicólogos/as de centros públicos da 

Consellería de Traballo e Benestar c 

Obxectivos: Fomentar o coñecemento de aspectos éticos e legais necesarios na atención de 

doentes de perfil sociosanitario, principalmente persoas maiores incapacitadas ou con 

deterioro cognitivo que precisan apoio de coidadores, en coidados paliativos ou persoas 

discapacitadas por enfermidades mentais. Mellorar o coñecemento dos fundamentos éticos e 

legais na atención a estas persoas  sobre traslados involuntarios, incapacitación, vontades 

anticipadas ou suxeccións físicas; homoxeneizando estas actuacións nos profesionais dos 

servizos implicados para mellorar a calidade da atención prestada. 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154235  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
17 e 18 de marzo de 2015 

- 

16:30-20:30 

 

BASES NEUROBIOLÓXICAS DA ADICCIÓN 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Médicos/as, psiquiatras, psicólogos/as clínicos/as, enfermeiros/as e outros 

profesionais sanitarios do Servizo Galego de Saúde e centros concertados do Servizo Galego de 

Saúde no ámbito do alcoholismo e drogodependencias. Por orde preferente: 1º) Médicos/ 

Obxectivos: Dotar aos profesionais de saúde mental dos coñecementos científicos recentes no 

campo da adicción para que poidan aplicalos na súa práctica diaria. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154236  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
18 de marzo de 2015 

- 

16:30-20:30 

 

PROGRAMAS E UNIDADES MONOGRÁFICAS EN SERVIZOS DE PSIQUIATRÍA E SAÚDE MENTAL: 

EXPERIENCIAS EN ESPAÑA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Médicos/as, psiquiatras, psicólogos/as clínicos/as, enfermeiros/as e outros 

profesionais sanitarios  do Servizo Galego de Saúde e centros concertados do Servizo Galego 

de Saúde no ámbito do alcoholismo e drogodependencias. Por orde preferente: 1º) Médicos 

Obxectivos: Proporcionar información sobre programas e recursos específicos en saúde 

mental existentes noutras comunidades. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154237  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
16 e 17 de setembro de 2015 

- 

16:30-20:30 

 

DESHABITUACIÓN TABÁQUICA NO TRASTORNO MENTAL GRAVE 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Médicos/as, psiquiatras, psicólogos/as clínicos/as, enfermeiros/as e outros 

profesionais sanitarios  do Servizo Galego de Saúde e centros concertados do Servizo Galego 

de Saúde no ámbito do alcoholismo e drogodependencias. Por orde preferente: 1º) Médicos 
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Obxectivos: Examinar as estratexias máis eficaces para a deshabituación tabáquica en adultos 

con depresión maior, esquizofrenia e trastorno bipolar. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154238  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
12 de novembro de 2015 

- 

16:30-20:30 

 

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA EN PATOLOXÍA DUAL 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Médicos/as, psiquiatras, psicólogos/as clínicos/as, enfermeiros/as e outros 

profesionais sanitarios do Servizo Galego de Saúde e centros concertados do Servizo Galego de 

Saúde no ámbito do alcoholismo e drogodependencias. Por orde preferente: 1º) Médicos/ 

Obxectivos: Presentación da guía de práctica clínica de patoloxía dual elaborada polo Servizo 

Galego de Saúde e a Sociedad Española de Psiquiatría Biológica na que se revisan os 

tratamentos farmacolóxicos e as intervencións psicosociais en patoloxía dual: trastorno 

adictivo + trastorno mental. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154239  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
14 e 15 de outubro de 2015 

- 

16:30-20:30 

 

INTERVENCIÓNS COGNITIVO-CONDUTUAIS ON LINE PARA O TRATAMENTO DA DEPRESIÓN 

DENDE ATENCIÓN PRIMARIA 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Médicos/as de atención primaria do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: Coñecer os tratamentos psicoterapéuticos on-line eficaces en depresión no 

contexto da atención primaria. Adestrar aos participantes nos programas cognitivo-condutuais 

on-line. Presentación do proxecto Mastermind (Comisión Europea) no que participa Galicia. 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154240  Hospital da Coruña 18 de marzo de 2015 
- 

16:30-20:30 

154241  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
8 de abril de 2015 

- 

16:30-20:30 

154242  Centro de Saúde de Bembrive 13 de maio de 2015 
- 

16:30-20:30 

154243  Hospital Cristal (CHUO) 16 de setembro de 2015 
- 

16:30-20:30 

154244  Hospital Universitario Lucus Augusti 14 de outubro de 2015 
- 

16:30-20:30 

 

UNIDADES DE XESTIÓN CLÍNICA EN SAÚDE MENTAL 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Médicos/as, psiquiatras, psicólogos/as clínicos/as e enfermeiros/as do Servizo 

Galego de Saúde e centros concertados do Servizo Galego de Saúde no ámbito do alcoholismo 

e drogodependencias. Por orde preferente: 1º) Médicos/as, psiquiatras, psicólogos/as c 

Obxectivos: Dar a coñecer aos profesionais da saúde mental os modelos existentes en xestión 

clínica en saúde mental e as experiencias previas existentes en España. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154245  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
17 de xuño de 2015 

- 

16:30-20:30 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN  EN DIAGNÓSTICO  E TRATAMENTO FRONTE ÁS INFECCIÓNS DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL (VIH/SIDA - OUTRAS ITS)  E TUBERCULOSE 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) Médicos/as. 2º) Enfermeiros/as. 

Obxectivos: Tanto a situación epidemiolóxica como as estratexias para abordar estes 

problemas variaron considerablemente polo que é importante actualizar coñecementos sobre 



 

 
fegas@sergas.es 
www.fegas.es 
Tel. 981555103 - Fax 981563012 
Avda. Fernando de Casas Novoa, 37 

15707 - Santiago de Compostela (A Coruña) 

Páx. - 66 
- 

elas Revisar as liñas de traballo que debemos seguir na súa abordaxe con especial fincapé nas 

medidas de prevención e na promoción do diagnóstico precoz. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154247  E.O.X.I. de Vigo 11 e 12 de maio de 2015 
- 

16:30-20:30 

154248  Hospital Naval de Ferrol 18 e 19 de maio de 2015 
- 

16:30-20:30 

 

BÁSICO DE ONCOLOXÍA PARA MÉDICOS 

Nº de horas: 30 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orden preferente: 1º) Médicos/as de atención primaria. 2º) Resto dos/as 

médicos/as. 

Obxectivos: Adquirir coñecementos básicos para o seguimento e tratamento do paciente 

oncolóxico. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154256  E.O.X.I. de Ourense 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 

e 30 de abril de 2015 

- 

16:30-20:30 

154257  E.O.X.I. de Ferrol 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 

e 29 de maio de 2015 

- 

16:30-20:30 

154258  E.O.X.I. de Santiago 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 

e 29 de setembro de 2015 

- 

16:30-20:30 

154259  Hospital Universitario Lucus Augusti 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 

e 30 de outubro de 2015 

- 

16:30-20:30 

154260  E.O.X.I. da Coruña 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 

e 27 de novembro de 2015 

- 

16:30-20:30 

 

 

NOVAS MODALIDADES ASISTENCIAIS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Médicas/os e enfemeiras/os de atención primaria e hospitalaria. Por orde 

preferente: 1º) Coordinadores de enfermaría e xefes de servizo de atención primaria. 2º) 

enfermeiras/os e médicas/os de atención primaria. 3º) enfermeiras/os e médicas/os de 

atención 
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Obxectivos: Coñecer as novas modalidades de atención sanitaria postas en marcha no SERGAS. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154261  Hospital da Coruña 24 de marzo de 2015 
- 

16:30-20:30 

154262  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
25 de marzo de 2015 

- 

16:30-20:30 

154263  Centro de saúde A Parda 30 de marzo de 2015 
- 

16:30-20:30 

154264  Centro de Saúde Rosalía de Castro 

(Vigo) 
31 de marzo de 2015 

- 

16:30-20:30 

154265  Hospital Universitario Lucus Augusti 7 de abril de 2015 
- 

16:30-20:30 

154266  Centro de Saúde Valle Inclán 8 de abril de 2015 
- 

16:30-20:30 
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PREVENCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE 

 

EXPOSICIÓN LABORAL A AXENTES FÍSICOS. RADIACIÓNS IONIZANTES. 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) Persoal técnico superior en prevención de riscos 

laborais.  2º) Persoal sanitario do servizo de Prevención. 3) Resto de profesionais do Servizo 

Galego de Saúde. 

Obxectivos: Adquirir coñecementos para a identificación, avaliación e protección fronte aos 

riscos laborais derivados da exposición as radiacións ionizantes na contorna sanitaria. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154128  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
26 de maio de 2015 

09:30-14:30 

16:30-19:30 

 

PROMOCIÓN DA SAÚDE 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Facultativos/as e enfermeiras/os do servizo de  perevención de riscos laborais:  

Por orden preferente: 1º) Persoal sanitario do Servizo de Prevención.2º) Persoal técnico 

superior en prevención de riscos laborais. 3º) Resto de profesionais. 

Obxectivos: Adquirir coñecementos que permitan organizar e emprender programas de saúde 

no SERGAS co obxecto de mellorar a organización e as condicións de traballo, promover a 

participación activa e fomentar o desenvolvemento individual dos profesionais. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154133  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
28 de maio de 2015 

09:30-14:30 

16:30-19:30 

 

INFECCIÓNS DE TRANSMISIÓN SEXUAL (VIH/SIDA - OUTRAS (ITS)  E TUBERCULOSE. 

PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO PRECOZ E TRATAMENTO 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) Médicos/as. 2º) Enfermeiros/as. 3º) Psicólogos/as. 4º) 

Traballadores sociais. 5º) Outro persoal sanitario. 
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Obxectivos: Actualizar coñecementos sobre estas infeccións e a súa situación a nivel mundial,  

con especial atención a Galicia. Promocionar o diagnóstico precoz da infección polo virus da 

inmunodeficiencia humana (VIH) e a tuberculose, no noso ámbito. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154144  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
17 de setembro de 2015 

- 

16:30-20:30 

154145  Hospital Xeral-Cíes 22 de setembro de 2015 
10:00-14:00 

- 

154146  Hospital Xeral-Cíes 29 de setembro de 2015 
- 

16:30-20:30 

154147  Hospital da Coruña 24 de setembro de 2015 
10:00-14:00 

- 

154148  Hospital da Coruña 1 de outubro de 2015 
- 

16:30-20:30 

154149  Centro de saúde A Parda 6 de outubro de 2015 
- 

16:30-20:30 

154150  Hospital Cristal (CHUO) 8 de outubro de 2015 
- 

16:30-20:30 

154151  Hospital Universitario Lucus Augusti 14 de outubro de 2014 
- 

16:30-20:30 

154152  Hospital Naval de Ferrol 19 de outubro de 2015 
- 

16:30-20:30 

154153  Hospital Comarcal da Costa (Burela) 27 de outubro de 2015 
- 

16:30-20:30 

154154  Hospital Comarcal de Valdeorras 4 de novembro de 2015 
- 

16:30-20:30 

 

 

XVIII XORNADAS DE FORMACIÓN CONTINUADA EN INMUNOPROFILAXE (XORNADAS 

DESCENTRALIZADAS) 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 250 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) Pediatras e médicos/as. 2º) Persoal de enfermaría. 3º) 

Outro persoal sanitario. 

Obxectivos: Actualizar coñecementos sobre o Programa Galego de Vacinacións e facilitar a 

comunicación entre o personal responsable  e os profesionais sanitarios que o desenvolven . 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154182  Hospital da Coruña 25 de maio de 2015 
- 

16:30-20:30 

154183  Hospital Universitario Lucus Augusti 26 de maio de 2015 
- 

16:30-20:30 

154184  Hospital Cristal (CHUO) 27 de maio de 2015 
- 

16:30-20:30 

154185  Hospital Montecelo 28 de maio de 2015 
- 

16:30-20:30 

 

XVIII XORNADA CENTRALIZADA DE FORMACIÓN CONTINUADA EN VACINAS 

Nº de horas: 5 

Nº de prazas: 200 

Destinatarios: por orde preferente: 1º) Pediatras e médicos/as. 2º) Persoal de  enfermaría. 3º) 

Outro persoal sanitario. 

Obxectivos: coñecer os aspectos técnico-científicos das diferentes vacinas dispoñibles no 

mercado español e daquelas que se prevén próximas á comercialización. Adquirir unha visión 

global do Programa Galego de Vacinacións. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154186  Consellería de Sanidade 30 de maio de 2015 
09:30-14:30 

- 

 

O CONSELLO SANITARIO EN TABACO: A MELLOR FERRAMENTA PREVENTIVA E ASISTENCIAL 

DO PROFESIONAL SANITARIO 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde de preferencia: 1. Enfermeiras/os 2. Farmacéuticos/as, 3. Outro 

persoal sanitario, 4. Terapeutas ocupacionais, 5. Psicólogos/as, 6. Médicos/as,  7. 

Traballadores/as sociais  8. Educadores/as sociais da Rede de Drogodependencias de Galicia. 

Obxectivos: Mellorar as habilidades de aplicación do consello sanitario. Ofertar coñecementos 

básicos da entrevista motivacional. Reforzar o papel modélico e educativo dos diferentes 

profesionais. Mellorar os coñecementos en tabaquismo pasivo.   
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154198  Hospital Naval de Ferrol 25 e 26 de marzo de 2015 
- 

16:30-20:30 

154199  Centro de saúde A Parda 8 e 9 de abril de 2015 
- 

16:30-20:30 

 

COMO INTERVIR EN TABAQUISMO? 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde de preferencia: 1. Médicos/as 2. Enfermeiros/as 3. Farmacéuticos/as  

4. Psicólogos (de Atención Primaria e Especializada e da Rede de Drogodependencias de 

Galicia) 

Obxectivos: Mellorar os coñecementos e habilidades dos profesionais no diagnóstico  e 

tratamento do tabaquismo. Mellorar as habilidades de aplicación do tratamento do 

tabaquismo adaptado ao perfil de cada persoa fumadora. Mellorar as habilidades de aplicación 

de estratexias e ferramentas de intervención do tabaquismo de maior intensidade. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154200  Hospital da Coruña 15 e 16 de abril de 2015 
- 

16:30-20:30 

154201  Hospital Comarcal de Monforte 29 e 30 de abril de 2015 
- 

16:30-20:30 

154202  Hospital Cristal (CHUO) 4 e 5 de maio de 2015 
- 

16:30-20:30 

154203  Hospital Nicolás Peña 21 e 22 de outubro de 2015 
- 

16:30-20:30 

 

 

O TRATAMENTO DA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN GRUPO 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1. Médicos/as 2. Enfermeiros/as 3. Farmacéuticos/as 4. 

Psicólogos/as (de Atención Primaria e Especializada e da Rede de Drogodependencias de 

Galicia) 
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Obxectivos: Rentabilizar a intervención do profesional sanitario realizando un tratamento en 

grupo como opción de intervención para a deshabituación tabáquica. Ofertar os 

coñecementos e habilidades para levar a cabo cada unha das sesións do tratamento. Coñecer 

as ventaxas e as barreiras desta intervención.  

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154204  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

16, 17, 18 e 19 de novembro de 

2015 

- 

16:30-20:30 

 

ABORDAXE DO TABAQUISMO DENDE UNHA PERSPECTIVA DE XÉNERO. INTERVENCIÓN 

ESPECÍFICA NA MULLER. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN NO EMBARAZO E NA LACTANCIA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1. Matróns/nas 2. Xinecólogos/as 3. Médicos 4. 

Enfermeiros/as 5. Psicólogos/as  6.Farmacéuticos/as  7.Pediatras (de Atención Primaria e 

Especializada e da Rede de Drogodependencias de Galicia) 

Obxectivos: Mellorar os coñecementos e habilidades dos profesionais sanitarios no 

diagnóstico e tratamento do tabaquismo, dende unha perspectiva de xénero. Mellorar os 

coñecementos e habilidades para facer unha intervención de calidade no embarazo, postparto, 

lactancia e infancia.  

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154205  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
18 e 19 de maio de 2015 

- 

16:30-20:30 

154206  Hospital Universitario Lucus Augusti 1 e 2 de xuño de 2015 
- 

16:30-20:30 

154207  Centro de saúde A Parda 25 e 26 de novembro de 2015 
- 

16:30-20:30 

 

COMO PREVIR E PROMOVER O ABANDONO DOS CONSUMOS ADITIVOS (tabaco, alcohol e 

cannabis) DENDE ATENCIÓN PRIMARIA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1. Médicos/as 2. Enfermeiras/os 3. Psicólogos/as 4. 

Farmacéuticos/as 5. Traballadores Sociais 6. Terapeutas Ocupacionais 7. Educadores Sociais. 

(de Atención Primaria e Especializada e da Rede de Drogodependencias de Galicia) 

Obxectivos: Coñecer a situación actual do consumo das tres sustancias aditivas máis 

consumidas (tabaco, alcohol e cannabis) na nosa comunidade. Facilitar ferramentas para a 

detección de perfís de risco nas consultas, saber como dar un  consello personalizado. Mellorar 
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os coñecementos dos profesionais nos factores de prevención do inicio e mantenemento do 

consumo destas sustancias. 

Informar das actividades e dos programas preventivos que están actualmente activos. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154208  Centro de saúde A Parda 22 e 23 de abril de 2015 
- 

16:30-20:30 

154209  Hospital Universitario Lucus Augusti 28 e 29 de outubro de 2015 
- 

16:30-20:30 

 

O CONSUMO DE ALCOHOL. PREVENCIÓN E MANEXO DESDE ATENCIÓN PRIMARIA 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1.Médicos/as 2. Enfermeiras/os 3. Psicólogos/as 4. 

Farmacéuticos/as 5. Traballadores Sociais 6. Terapeutas ocupacionais 7. Educadores Sociais.  

(de Atención Primaria e Especializada e da Rede de Drogodependencias de Galicia) 

Obxectivos: Na actualidade, a utilización do alcol como ferramenta de socialización nos 

xóvenes, fai imprescindible unha intervención profesional baseada na evidencia cientifica. 

Facilitar aos profesionais sanitarios coñecementos, habilidades e estratexias de prevención e 

abordaxe para poder facerlle fronte. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154210  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
23 e 24 de setembro de 2015 

- 

16:30-20:30 

154211  Centro de Saúde Rosalía de Castro 

(Vigo) 
11 e 12 de novembro de 2015 

- 

16:30-20:30 

 

PREVENCIÓN E ACTUACIÓN ANTE OS ACCIDENTES BIOLÓXICOS EN ENFERMERÍA 

Nº de horas: 3 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente:  1º)   Enfermeiras/os. 2º) Técnicas/os de Enfermería" 

Obxectivos: O risco biolóxico é un dos máis frecuentes ao que se ve sometido o persoal 

sanitario polo que é de vital importancia minimizalo establecendo medidas de protección 

tanto colectivas como individuais, ademais de procedementos de traballo axeitados. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154249  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
5 de outubro de 2015 

- 

16:30-19:30 
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INFECCIÓNS DE TRANSMISIÓN SEXUAL (VIH/SIDA - OUTRAS (ITS)  E TUBERCULOSE. 

PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO PRECOZ E TRATAMENTO 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) Médicos/as. 2º) Enfermeiros/as. 3º) Psicólogos/as.  4º) 

Traballadores sociais. 5º) Outro persoal sanitario. 

Obxectivos: Actualizar coñecementos sobre estas infeccións e a súa situación a nivel mundial,  

con especial atención a Galicia. Promocionar o diagnóstico precoz da infección polo virus da 

inmunodeficiencia humana (VIH) e a tuberculose, no noso ámbito. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154250  Hospital Virxe da Xunqueira 21 de outubro de 2015 
- 

16:30-20:30 

154251  Hospital da Barbanza 29 de outubro de 2015 
- 

16:30-20:30 

154252  Hospital do Salnés 10 de novembro de 2015 
- 

16:30-20:30 
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COMUNICACIÓN E ATENCIÓN AO USUARIO 

 

LIDERADO E TRABALLO EN EQUIPO 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Técnicos da Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia 

Obxectivos: Mellorar as dinámicas de traballo en grupo e xestión das reunións 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154190  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
16 de abril de 2015 

09:30-14:30 

16:30-19:30 

 

COMUNICACIÓN, INFORMACION E ATENCIÓN AO USUARIO E CIDADÁN 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Médicos/as, enfermeiras/os, auxiliares enfermería, celadores/as, 

traballadores/as sociais, grupo técnico da función administrativa, grupo de xestión da función 

administrativa e PSX con prioridade para persoal dos departamentos de atención ao cidadán. 

Obxectivos: Difundir recomendacións de mellora da comunicación e o trato coas persoas 

usuarias do Sistema Público de Saúde. Mellorar a información ás persoas usuarias sobre 

cuestións e aspectos frecuentes no Sistema Público de Saúde de Galicia. Sistema único de 

rexistro e xestión de queixas e reclamacións co obxectivo de coñecer as opinións das persoas 

usuarias sobre o funcionamento dos servizos sanitarios, dispoñer dunha canle áxil de 

comunicación coa cidadanía e adoptar medidas de resolución dos problemas identificados. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154233  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
3, 5 e 6 de novembro de 2015 

- 

16:30-20:30 
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MÉTODO LEAN 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Persoal sanitario e non sanitario FP, licenciado, diplomado ou grao. Terán 

prioridade as persoas con responsabilidade en equipos directivos, mandos intermedios e 

responsables de calidade e/ou seguridade clínica da EOXI. 

Obxectivos: Formar aos profesionais do SERGAS en ferramentas de xestión da calidade para 

facer os procesos máis eficientes, eliminando actividades que non aportan valor. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154234  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

14, 15, 20, 21 e 22 de abril de 

2015 

- 

16:30-20:30 
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ADMINISTRACIÓN, XESTIÓN E DIRECCIÓN 

DAS ORGANIZACIÓNS SANITARIAS 

 

 

O MODELO DE XESTIÓN SANITARIA E A SÚA RELACIÓN COA AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS 

SANITARIAS 

Nº de horas: 5 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Técnicos da Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia e 

profesionais colaboradores 

Obxectivos: a) Coñecer o futuro do marco da xestión dentro do modelo sanitario en Galicia, 

España e Europa e a súa relación coa avaliación de tecnoloxías sanitarias Galicia b) 

Profundizareos diferentes sistemas de autorización e reembolso de dispositivos e fármacos e 

as relacións entre os actores c) O posible papel das axencias de tecnoloxías sanitarias na 

avaliación de impacto en saúde 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154189  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
14 de outubro de 2014 

09:30-14:30 

- 
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BÁSICO DE CODIFICACIÓN CLÍNICA COA CIE-10-ES 

Nº de horas: 44 

Nº de prazas: 25 

Destinatarios: Condición para a admisión ao curso: ter realizado e superado o curso on-line do 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por orde preferente:1º Persoal codificador 

(Médicos/as, DUE, TESDAS) en exercicio de hospitais do Servizo Galego de Saúde. 

Obxectivos: Completar a formación básica adquirida no curso on-line do Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154253  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

29, 30 de setembro, 1, 6, 7 e 8 

de outubro de 2015 

09:30-14:30 

16:30-20:30 

154254  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

27, 28, 29 de outubro, 3, 4 e 5 

de novembro de 2015 

09:30-14:30 

16:30-20:30 

154255  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

24, 25, 26 de novembro, 1, 2 e 3 

de decembro de 2015 

09:30-14:30 

16:30-20:30 
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XESTIÓN DO COÑECEMENTO NA 

ORGANIZACIÓN 

 

 

PROCESAMENTO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DATOS DE ESTUDOS OBSERVACIONAIS DE 

EFECTIVIDADE E SEGURIDADE 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Profesionais da saúde e da xestión (médicos, farmacéuticos, biólogos, etc) que 

requiran de  coñecementos avanzados en bioestatística. Mejorar redacción 

Obxectivos: Brindar elementos estatísticos teóricos e prácticos para o desenvolvemento e 

avaliación de estudos observacionais de efectividade e seguridade  (rexistros avaliativos, 

cohortes) 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154187  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
19, 20 e 21 de outubro de 2015 

10:00-14:00 

16:30-20:00 

 

A METODOLOXÍA CUALITATIVA NO ÁMBITO BIOMÉDICO: UN ENFOQUE PRÁCTICO 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Técnicos da Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia e 

profesionais colaboradores 

Obxectivos: a) Mostrar unha visión aplicada da investigación cualitativa no marco da medicina 

baseada na evidencia. b) Ofrecer unha visión integrada das distintas opcións metodolóxicas 

das que dispón o investigador (Entrevista, Focus Group, Observación e Técnica Delphi), 

explicitando o procedemento a seguir nas súas diferentes fases." 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154188  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
21 e 22 de abril de 2015 

09:30-14:30 

16:30-20:30 

 

PLANIFICACIÓN, TÉCNICAS DE DESEÑO E PROMOCIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS E 

FORMATOS, PARA UNHA ADECUADA DIFUSIÓN E DISEMINACIÓN DA PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA 

Nº de horas: 16 
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Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Profesionais sanitarios e non sanitarios relacionados coa edición, difusión e 

diseminación de información científica 

Obxectivos: Adquirir os coñecementos , as aptitudes e destrezas necesarias para lograr unha 

maior e máis focalizada distribución, difusión e implementación  dos documentos editados 

polas administracións públicas, conseguindo con iso unha xestión máis eficaz dos recursos e un 

acercamento da investigación realizada tanto aos profesionais sanitarios, como ao público en 

xeral. Achégase información ao respecto http://eventoblog.com/2013/11/sesion-policia-2-0-

la-disrupcion-en-el-servicio-publico-con-carlos-fernandez-guerra-policia/ 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154191  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
15 e 16 de xuño de 2015 

09:30-14:30 

16:30-19:30 

 

DA IDEA AO TRABALLO DE CAMPO 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Licenciados / diplomados: 1º) Profesionais do Sergas, 2º) Profesionais 

asistenciais de centros asociados e concertados, 3º) Fundacións e Institutos de investigación 

sanitaria. 

Obxectivos: Mellorar a xestión ético-legal dos estudos realizados no Servizo Galego de Saúde. 

Coñecer os procedementos imprescindibles para realizar unha investigación sanitaria de 

acordo coa normativa vixente,  con obxecto de axilizar os trámites asociados aos mesmos. 

 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154562  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
16 de marzo de 2015 

- 

16:30-20:30 

154563 Hospital Nicolás Peña 17 de marzo de 2015 
- 

16:30-20:30 

154564 Hospital da Coruña 18 de marzo de 2015 
- 

16:30-20:30 

 

METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN E A INNOVACIÓN 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Licenciados / diplomados sanitarios. 1º) Profesionais do Sergas, 2º) Profesionais 

asistenciais doutros centros. 
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Obxectivos: Mellorar o coñecemento en investigación e innovación do persoal facultativo no 

ámbito do Servizo Galego de Saúde. Aprender a plantexar preguntas de investigación a partir 

de cuestións xurdidas durante a práctica asistencial. Proporcionar coñecementos básicos de 

epidemioloxía aos facultativos. Coñecer as partes básicas dun protocolo de investigación. 

Coñecer os procedementos imprescindibles para realizar una investigación sanitaria de acordo 

coa normativa vixente. Proporcionar os coñecementos básicos para orientar os resultados de 

investigación a mercado. 

 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154569  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
18, 19, 20 e 21 de maio de 2015 

- 

16:30-20:30 
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TÉCNOLOXÍAS 

 

MANEXO DE MOSTRAS BIOLÓXICAS NOS ESTUDOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA EN 

GALICIA 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Licenciados/as e diplomados/as, por orde preferente: 

1º) Profesionais do Servizo Galego de Saúde. 

2º) Profesionais asistenciais de centros asociados e concertados. 

3º) Fundacións e institutos de investigación sanitaria. 

Obxectivos: Mellorar a xestión das mostras con fins de investigación no Servizo Galego de 

Saúde. Coñecer as distintas vías de conservación de mostras e posibilidades para usos futuros. 

 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154570  F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 
21 de setembro de 2015 

- 

16:30-20:30 

154571 Hospital Xeral-Cíes 22 de setembro de 2015 
- 

16:30-20:30 

154572 E.O.X.I. da Coruña 23 de setembro de 2015 
- 

16:30-20:30 
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TELEFORMACIÓN   |   ACTIVIDADES MIXTAS 
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BÁSICO DE COIDADOS PALIATIVOS 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 30 

Destinatarios: Profesionais sen formación anterior en coidados paliativos:  1º) Médicos/as e 

enfermeiras/os que traballen en atención primaria, 2º) Médicos/as e enfermeiras/os de 

hospitalización convencional. 3º) Resto de médicos/as e enfermeiras/os 

Obxectivos: Coñecer os principios e organización dos coidados paliativos. Recoñecer a 

importancia da información e a comunicación como parte do proceso terapéutico. 

Explicar as principais causas de disconfort do enfermo con enfermidade avazada e complexa, e 

capacitar para tratar unha estratexia terapéutica básica. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154352 

 

 

F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

do 13 a 20 outubro de 2015. 

Sesións presenciais na Fegas os 

días 13 e 19 outubro 

 

- 

16:30-20:30 

 

 

154353 Hospital da Coruña 
do 13 ao 20 outubro de 2015. 

Sesións presenciais na Coruña 

os días 13 e 19 outubro 

 

- 

16:30-20:30 

154354 Centro de Saúde de Bembrive 
do 13 ao 20 outubro de 2015. 

Sesións presenciais en Vigo os 

días 13 e 19 outubro 

 

- 

16:30-20:30 

 

BÁSICO DE XESTIÓN DE CONFLITOS INTERPERSOAIS 

Nº de horas: 30 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Todos os profesionais das IISS do servizo galego de saúde: 

1) Directivos e mandos intermedios(xefes/as de servizo, coordinadores/as, supervisores/as, 

coordinadores/as de enfermaría, xefes/as de persoal subalterno, xefes/as de persoal de 

servizos xerais e administrativos).   

2) resto dos profesionais do Servizo galego de Saúde 

Obxectivos: Identificación e análise dos conflitos. Técnicas para a resolución alternativa de 

conflitos 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154355 
F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

do 20 de maio ao 18 de xuño de 

2015. Sesións presenciais en 

Santiago os días 27 de maio e 17 

de xuño 

 

- 

16:30-20:30 
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FACTURACIÓN DA ASISTENCIA SANITARIA NO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: Persoal de admisión e facturación dos centros do Servizo Galego de Saúde 

Obxectivos: Saber identificar as situacións que precisan a facturación a terceiros e coñecer a 

tramitación administrativa dos correspondentes cargos. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154345 Teleformación do 24 marzo ao 21 abril de 2015 
- 

- 

154346 Teleformación do 16 setembro ao 14 outubro 

de 2015 

- 

- 

 

ACTUALIZACIÓN EN ASEGURAMENTO SANITARIO E TRÁMITES DE TARXETA SANITARIA 

(2015) 

Nº de horas: 25 

Nº de prazas: 150 

Destinatarios: Persoal do sistema sanitario que informa sobre temas de aseguramento 

sanitario e realiza trámites de Tarxeta Sanitaria, no seguinte orden de prioridade: 1.) PSX dos 

centros de saúde. 2.) Persoal administrativo ou auxiliar administrativo dos centros de saúde.  

3.)Traballadores sociais dos centros de saúde. 4.)Calquera outro persoal que realice trámites 

de Tarxeta Sanitaria nos centros de saúde. 5.)Traballadores sociais dos centros hospitalarios. 

6.) Calquera outro persoal que realice trámites de Tarxeta Sanitaria nos centros hospitalarios 

Obxectivos: Adquirir coñecementos de aseguramento sanitario e a tramitación da tarxeta 

sanitaria, para unha mellor atención aos cidadáns. Adquirir os coñecementos necesarios para o 

adecuado manexo do aplicativo de Tarxeta sanitaria 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154347 Teleformación do 13 de abril ao 18 de maio de 

2015 

- 

- 

 

 

BÁSICO DE XESTIÓN DE RISCOS NA SEGURIDADE DO PACIENTE 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: Todos os profesionais sanitarios 
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Obxectivos: Coñecer o alcance do problema, epidemioloxía dos incidentes relacionados coa 

seguridade dos pacientes e aprender da nosa realidade. Promover e difundir a cultura de 

seguridade. Mellorar a seguridade na atención aos/ás pacientes. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154348 Teleformación do 25 marzo ao 14 abril de 2015 
- 

- 

154349 Teleformación do 21 setembro ao 8 outubro de 

2015 

- 

- 

 

BUSCA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS 

Nº de horas: 10 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Licenciados/as, diplomados/as e graduados/as sanitarios do Servizo Galego de 

Saúde 

Obxectivos: Coñecer as principais fontes e recursos de información no ámbito das Ciencias da 

Saúde. Adquirir e/ou refrescar habilidades fundamentais para a búsqueda e recuperación de 

información relevante nas principais bases de datos bibliográficas para abordar cuestións 

clínicas. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154350 Teleformación do 26 marzo ao 16 abril de 2015 

 

- 

- 

154351 Teleformación do 22 setembro ao 14 outubro 

de 2015 

 

- 

- 

 

DERMATOSCOPIA 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Médicos/as e pediatras de Atención Primaria. 

Obxectivos: Capacitar aos profesionais na valoración e dignóstico de lesións dermatolóxicas 

para mellorar a capacidade resolutiva de Atención primaria, así como axeitar as derivacións ó 

seguinte nivel. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154356 Teleformación 
do 19 de outubro ao 19 de 

novembro de 2015 

 

- 

- 
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ELABORACIÓN DUNHA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 30 

Destinatarios: Técnicos/as superiores en anatomía patolóxica e citoloxía, Técnicos/as 

superiores en imaxe para o diagnóstico, Técnicos/es superiores en laboratorio de diagnóstico 

clínico 

Obxectivos: Fomentar a participación  dos Técnicos Superiores nos congresos e reunións 

científicas  a través do envío de comunicacións e experiencias 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154357 Teleformación do 6 maio ao 3 xuño de 2015 

 

- 

- 

 

ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA MÉDICOS 

Nº de horas: 26 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: Médicos de Atención Primaria e Hospitalaria 

Obxectivos: Capacitar e/ou actualizar os coñecementos dos profesionais para a axeitada 

interpretación dos ECG  e a súa correcta aplicación na práctica clínica. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154358 Teleformación do 5 outubro ao 9 novembro de 

2015 

 

- 

- 

 

ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA DUE 

Nº de horas: 26 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: Enfermeiras/os de Atención Primaria e Hospitalaria 

Obxectivos: Coñecer as bases teóricas e prácticas imprescindibles para poder interpretar, na 

práctica diaria,  tanto os rexistros normais como os rexistros das diferentes alteracións 

electrocardiográficas máis importantes. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154359 Teleformación do 11 maio ao 15 xuño de 2015 

 

- 

- 
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IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES 

Nº de horas: 30 

Nº de prazas: 35 

Destinatarios: Todos os profesionais das IISS do Servizo Galego de Saúde. 1) Directivos dos 

centros e mandos intermedios (xefes/as de servizo, coordinadores/as, supervisores/as, 

coordinadores/as de enfermaría, xefes/as de persoal subalterno, xefes/as de persoal de 

servizos xerais e administrativos); 2) Resto de persoal 

Obxectivos: Achegar un marco conceptual sobre o significado e alcance da igualdade de 

oportunidades. Ofrecer unha visión sobre a situación actual da participación das mulleres na 

sociedade e no Servizo Galego de Saúde. Fomentar a igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154360 Teleformación do 21 abril ao 26 maio de 2015 
- 

- 

 

LEI DE PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO 

Nº de horas: 25 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Por orde preferente:  

1º) persoal de xestión e servizos da función administrativa  

2º) resto de persoal de xestión e servizos do Servizo Galego de Saúde 

Obxectivos: perfeccionar e actualizar os coñecementos sobre a Lei 30/1992, do 26 de 

novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 

Administrativo Común. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154361 Teleformación do 18 maio ao 22 xuño de 2015 

 

- 

- 

154362 Teleformación do 13 outubro ao 17 novembro 

de 2015 

 

- 

- 
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OS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL: CONCEPTOS BÁSICOS E MELLORES PRÁCTICAS NO SEU 

MANEXO. LOPD 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: Todo o persoal do Servizo Galego de Saúde que na súa tarefa diaria manexe 

ficheiros con datos persoais 

Obxectivos: Comprender a problemática da función de seguridade nos sistemas de 

información. Identificar os principais elementos dun plan de seguridade dos ficheiros 

automatizados (Real decreto 994/1999, do 11 de xuño de 2011). Coñecer os requisitos esixidos 

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. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154363 Teleformación do 3 ao 24 de xuño de 2015 

 

- 

- 

154364 Teleformación do 3 ao 24 de novembro de 

2015 

 

- 

- 

 

OS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 100 

Destinatarios: Todo o persoal, con preferencia para mandos intermedios (deberán indicalo) 

Obxectivos: Obter unha visión de todos os sistemas de información do SERGAS, dando a 

coñecer as ferramentas TIC e os sistemas de información que xestiona a operativa diaria dos 

procesos da organización 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154365 Teleformación do 25 maio ao 22 xuño de 2015 

 

- 

- 
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PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Persoal da función administrativa dos grupos A1, A2, C1 e C2 

Obxectivos: Actualizar os coñecementos sobre a normativa de contratación 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154366 Teleformación do 19 maio ao 16 xuño de 2015 

 

- 

- 

 

RADIOLOXÍA PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 30 

Destinatarios: Médicos/as de atención primaria 

Obxectivos:  

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154367 Teleformación do 14 de outubro ao 11 de 

novembro de 2015 

 

- 

- 

 

BÁSICO DE ONCOLOXÍA PARA ENFERMARÍA 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Enfermeiras/os: 1º) Atención Primaria, 2º) Resto 

Obxectivos:  

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154368 Teleformación do 4 ao 25 de xuño de 2015 

 

- 

- 

154369 Teleformación do 4 ao 25 novembro do 2015 

 

- 

- 

 

TELERETINOGRAFÍAS PARA MÉDICOS 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Médicos de Atención Primaria. 
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Obxectivos: adquirir coñecementos e habilidades na valoración e dignóstico do fondo de ollo 

para mellorar a capacidade resolutiva de Atención primaria así como axeitar as derivacións ó 

seguinte nivel. Adquirir os coñecementos básicos para a realización, valoración e 

interpretación de retinografías nos centros de saúde. Coñecer a sistemática de actuación para 

a valoración e interpretación de retinografías. Coñecer sistemática para o envío daquelas 

retinografías consideradas con sospeita clínica ó especialista correspondente (oftalmólogo de 

referencia), para a súa valoración e informe 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154370 Teleformación do 28 setembro ao 26 outubro 

de 2015 

 

- 

- 

 

COMO DESEÑAR PRESENTACIÓNS EFICACES 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 35 

Destinatarios: 1º) Licenciados/as, diplomados/as e graduados/as sanitarios do Servizo Galego 

de Saúde, 2º) Resto do persoal 

Obxectivos: Elaborar diapositivas para que as presentacións sexa más eficaces, se recorden e 

se comprendan mellor. Axudar aos profesionais a deseñar eficazmente a presentación, 

coñecendo as distintas formas de usar o texto, incluír os elementos multimedia e utilizar os 

mellores gráficos e imaxes para comunicar datos. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154371 Teleformación do 26 outubro ao 24 novembro 

de 2015 

 

- 

- 

 

PROXECTO DE ACTUALIZACIÓN DO PERSOAL SANITARIO DE CENTROS SOCIOSANITARIOS 

Nº de horas: 16 

Nº de prazas: 40 

Destinatarios: Médicos e DUE do Servizo Galego de Saúde e Consellería de Traballo e Benestar 

1º) Médicos e DUE que traballan na rede do SERGAS                                          

2º) Médicos, DUE de centros públicos da Consellería de Traballo e Benestar con relación 

directa cos maiores e discapacitados 

Obxectivos: Establecer unha canle formativa estable dos médicos/as e enfermeiros/as de 

centros sociosanitarios públicos, para actualizar coñecementos sobre guías, farmacoterapia, 

protocolos ou circuitos establecidos polo Servizo Galego de Saúde cada ano para os seus 

profesionais, e que non chegan a ditos centros. Priorizarase aquela información de interese 

segundo as patoloxías mais prevalentes dos pacientes institucionalizados. 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154276 F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

do 11 de maio ao 1 de xuño de 

2015. 

Sesión presencial en Santiago de 

Compostela o día 13 de maio 

- 

16:30-20:30 

154277 Hospital Nicolás Peña do 9 ao 30 de novembro de 

2015. 

Sesión presencial en Vigo o día 

11 de novembro 

- 

16:30-20:30 

 

INTERMEDIO DE COIDADOS PALIATIVOS 

Nº de horas: 72 

Nº de prazas: 25 

Destinatarios: Médicos/as, Enfermeiros/as, Traballadores/as Sociais, Psicólogo/as ou 

Farmacéuticos/as. Por orde preferente: 1º: Referentes de coidados paliativos dos centros de 

atención primaria ou traballadores dos servizos de paliativos, HADO. 2º: Outros profesionais 

que estean en posesión do Curso Básico en Coidados Paliativos 

Obxectivos: Adquisición de formación intermedia por parte dos profesionais que estean en 

posesión do Curso Básico de Coidados Paliativos. O curso intermedio en Coidados Paliativos 

forma parte do itinerario formativo do Plan Galego de Coidados Paliativos que promove unha 

formación de calidade desde un punto de vista multidisciplinar para os profesionais que están 

en maior contacto cos pacientes con necesidades paliativas. 

 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154278 F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

Do 15 de abril ao 19 de xuño de 

2015. 

Sesións presenciais en Santiago 

de Compostela os días 15 de 

abril, 6 e 20 de maio, 3 e 17 de 

xuño 

- 

16:30-20:30 

154284 Hospital da Coruña Do 15 de abril ao 19 de xuño de 

2015. 

Sesións presenciais na Coruña 

os días 15 de abril, 6 e 20 de 

maio, 3 e 17 de xuño 

 

- 

16:30-20:30 

154285 Hospital Universitario Lucus Augusti Do 15 de abril ao 19 de xuño de 

2015. 

Sesións presenciais en Lugo os 

días 15 de abril, 6 e 20 de maio, 

3 e 17 de xuño 

 

- 

16:30-20:30 

154286 Hospital Cristal (CHUO) Do 15 de abril ao 19 de xuño de 

2015. 

Sesións presenciais en Ourense 

os días 15 de abril, 6 e 20 de 

maio, 3 e 17 de xuño 

 

- 

16:30-20:30 

154287 Hospital Provincial de Pontevedra Do 15 de abril ao 19 de xuño de 

2015. 

Sesións presenciais en 

Pontevedra os días 15 de abril, 6 

e 20 de maio, 3 e 17 de xuño 

 

- 

16:30-20:30 
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COIDADOS DE ENFERMERÍA NO PACIENTE HEMOFÍLICO 

Nº de horas: 8 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Enfermeiros/as de atención primaria e enfermeiros/as de atención  

especializada das áreas de urxencias e pediatría 

Obxectivos: Adquirir coñecementos  para o correcto manexo nos distintos coidados do 

paciente hemofílico. Administración de medicación, control e seguimento,  situacións de 

emerxencia e medidas  preventivas. Adquirir habilidades para poder formar en autocoidados 

ao paciente e coidadores. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154290 
F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

do 4 ao 8 de maio de 2015. 

Sesión presencial en Santiago de 

Compostela o día 4 de maio 

- 

16:30-20:30 

 

TRIGGER TOOL: FERRAMENTA PARA A IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS 

Nº de horas: 12 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Profesionais sanitarios e non sanitarios, prioritariamente os que traballen en 

programas de seguridade do paciente e xestion de riscos 

Obxectivos: Implantar esta ferramenta no contexto hospitalario como complemento ao 

Sistema de Notificación e Aprendizaxe para a Seguriddade do Paciente (SiNASP) 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154293 
F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

do 1 ao 14 de outubro de 2015. 

Sesións presenciais en Santiago 

de Compostela os días 6 e 8 de 

outubro de 2015 

- 

16:30-20:30 

 

NORMA 18001 OHSAS: SISTEMAS DE XESTIÓN DA SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO 

Nº de horas: 32 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) Responsables de Prevención de Riscos Laborais e de 

Calidade e Seguridade dos centros do Servizo Galego de Saúde. 2º) Outro persoal do Servizo 

Galego de Saúde. 
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Obxectivos: Adquirir os coñecementos necesarios que permitan integrar a Prevención de 

Riscos Laborais dentro do Sistema de Xestión  da organización, empregando os estándares da 

Norma OHSAS 18001. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154295 F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

do 1 de outubro ao 3 de 

novembro de 2015. 

Sesións presenciais en Santiago 

de Compostela os días 15 e 29 

de outubro 

- 

16:30-20:30 

 

ISO 9001 SISTEMAS DE XESTIÓN DA CALIDADE EN ORGANIZACIÓNS SANITARIAS. BÁSICO E 

AUDITOR 

Nº de horas: 32 

Nº de prazas: 20 

Destinatarios: Todos os profesionais do Servizo Galego de Saúde. Terá prioridade o persoal das 

Unidades de Calidade (deben indicalo na solicitude) 

Obxectivos: Formar aos profesionais sanitarios nos coñecementos necesarios sobre as 

directrices e requisitos da Norma ISO 9001:2008 e a súa aplicación práctica nas organizacións 

sanitarias, para favorecer a implantación de sistemas de xestión da calidade, co fin de acadar 

unha asistencia sanitaria máis satisfactoria para o paciente.  

 Adquirir os coñecementos e metodoloxías necesarias para a planificación e realización de 

auditorías internas de calidade desenrolando cada unha das etapas das mesmas, revisando en 

detalle o documentación xerada para un sistema de xestión da calidade para conseguir un 

grupo de persoas formadas en auditoría interna. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154298 F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

do 6 de abril ao 24 de abril de 

2015. 

Sesións presenciais en Santiago 

de Compostela os días 28, 29 de 

abril, 4 e 5 de maio 

- 

16:30-20:30 

154299 F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

do 15 de setembro ao 13 de 

outubro de 2015. 

Sesións presenciais en Santiago 

de Compostela os días 17, 24 de 

setembro, 1 e 8 de outubro 

- 

16:30-20:30 
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BÁSICO DE XESTIÓN DE CONFLITOS INTERPERSOAIS 

Nº de horas: 30 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) Mandos intermedios.  2º) Resto dos profesionais do 

Servizo galego de Saúde 

Obxectivos: Identificación e análise dos conflitos. Técnicas para a resolución alternativa de 

conflitos 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154305 Hospital da Coruña 

do 18 de marzo ao 13 de maio 

de 2015. Sesións presenciais na 

Coruña os días 7 e 28 Abril 

- 

16:30-20:30 

154309 Ambulatorio Fontenla-Maristany 

do 18 de marzo ao 13 de maio 

de 2015. Sesións presenciais en 

Ferrol os días 9 e 30 de abril 

- 

16:30-20:30 

154310 Hospital Universitario Lucus Augusti 

do 18 de marzo ao 13 de maio 

de 2015. Sesións presenciais en 

Lugo os días 14 de abril e 5 de 

maio 

 

- 

16:30-20:30 

154311 
F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

do 18 de marzo ao 13 de maio 

de 2015. Sesións presenciais en 

Santiago de Compostela os días 

13 de abril e 11 de maio 

- 

16:30-20:30 

154312 Hospital Cristal (CHUO) 

do 18 de marzo ao 13 de maio 

de 2015. Sesións presenciais en 

Ourense os días 6 e 27 de abril 

 

- 

16:30-20:30 

154313 E.O.X.I. de Vigo 

do 21 de setembro ao 2 de 

novembro de 2015. Sesións 

presenciais en Vigo os días 6 e 

20 de outubro 

- 

16:30-20:30 

154314 Hospital Provincial de Pontevedra 

do 21 de setembro ao 2 de 

novembro de 2015. Sesións 

presenciais en Pontevedra os 

días 13 e 27 de outubro 

- 

16:30-20:30 
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EDUCADORES EN DIABETES 

Nº de horas: 38 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) enfermeiras/os de atención primaria. 2º) 

enfermeiras/os de atención hospitalaria. 

Obxectivos: Mellorar o control no paciente diabético  fomentando o autocontrol 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154324 Ambulatorio Fontenla-Maristany 

do 4 maio ao 12 xuño de 2015. 

Sesións presenciais en Ferrol os 

días 29 de maio e 4 de xuño 

- 

16:30-20:30 

154325 Hospital da Coruña 

do 4 maio ao 12 xuño de 2015. 

Sesións presenciais na Coruña 

os días 4 de maio e 8 de xuño 

- 

16:30-20:30 

154326 
F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

do 4 maio ao 12 xuño de 2015. 

Sesións presenciais en Santiago 

de Compostela os días 5 maio e 

9 xuño 

- 

16:30-20:30 

154327 Hospital Provincial de Pontevedra 

do 4 maio ao 12 xuño de 2015. 

Sesións presenciais en 

Pontevera os días 6 de maio e 

10 de xuño 

- 

16:30-20:30 

154328 Centro de Saúde de Bembrive 

do 4 maio ao 12 xuño de 2015. 

Sesións presenciais en Vigo os 

días 7 de maio e 11 de xuño 

- 

16:30-20:30 

154329 Hospital Cristal (CHUO) 

do 4 maio ao 12 xuño de 2015. 

Sesións presenciais en Ourense 

os días 11 de maio e 12 de xuño 

- 

16:30-20:30 
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SEGUIMENTO DO PACIENTE DIABÉTICO 

Nº de horas: 38 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) Médicos de atención primaria. 2º) Médicos de atención 

hospitalaria 

Obxectivos: Mellorar o control no paciente diabético  fomentando o autocontrol 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154330 Hospital Naval de Ferrol 

do 28 setembro a 6 novembro 

de 2015. Sesións presenciais en 

Ferrol os días 28 de setembro e  

27 de outubro 

- 

16:30-20:30 

154331 Hospital da Coruña 

do 28 de setembro ao 6 

novembro de 2015. Sesións 

presenciais na Coruña os días 29 

setembro e  28 outubro 

- 

16:30-20:30 

154332 
F. Escola Galega de Admon. 

Sanitaria 

do 28 de setembro ao 6 

novembro de 2015. Sesións 

presenciais en Santiago de 

Compostela os días 30 de 

setembro e  29 de outubro 

- 

16:30-20:30 

154333 Hospital Provincial de Pontevedra 

do 28 de setembro ao 6 

novembro de 2015. Sesións 

presenciais en Pontevedra os 

días 1 de outubro e 3 de 

novembro 

- 

16:30-20:30 

154334 E.O.X.I. de Vigo 

do 28 de setembro ao 6 

novembro de 2015. Sesións 

presenciais en Vigo os días 5 de 

outubro e 4 de novembro 

- 

16:30-20:30 

154335 Hospital Universitario Lucus Augusti 

do 28 de setembro ao 6 

novembro de 2015. Sesións 

presenciais en Lugo os días 6 de 

outubro e 5 de novembro 

- 

16:30-20:30 
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XESTIÓN E CONTROL DA INCAPACIDADE TEMPORAL 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Por orde preferente: 1º) Médicos de atención primaria. 2º) Psiquiatras e 

traumatólogos de atención hospitalaria. 3º) Médicos de atención hospitalaria. 

Obxectivos: Facilitar a implicación dos facultativos de Atención Primaria, principais xestores da 

incapacidade temporal, no control da prestación sanitaria a través da aprendizaxe da 

normativa vixente, de maneira que lles permita optimizar a xestión 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154274 Teleformación do 14 de abril ao 9 de maio de 

2015 

- 

- 

154275 Teleformación do 2 ao 27 de xuño de 2015 
- 

- 

 

ALFABETIZACIÓN SANITARIA PARA PROFESIONAIS 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Persoal sanitario 

Obxectivos: Formar aos profesionais no coñecemento  do que é a alfabetización en saúde, 

para que poidan implicar aos pacientes/ cidadáns   na mellora da saúde a través de accións que 

integren a promoción da saúde, a prevención da enfermidade, o autocoidado e o 

empoderamento dos pacientes 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154291 Teleformación do 9 ao 16 de novembro de 

2015 

- 

- 

 

DEREITOS E DEBERES SANITARIOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DE GALICIA 

Nº de horas: 4 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Todos os profesionais do Servizo Galego de Saúde 

Obxectivos: Mellorar a información sobre dereitos e deberes sanitarios da cidadanía, para un 

uso eficaz e eficiente dos recursos e manter a eficacia da garantía das prestacións sanitarias, 

garantindo a sostenibilidade  e continuidade dos coidados 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154292 Teleformación do 23 ao 30 de novembro 2015 
- 

- 

 

SEGURIDADE DO PACIENTE E PREVENCIÓN DE EFECTOS ADVERSOS RELACIONADOS COA 

ASISTENCIA SANITARIA 

Nº de horas: 30 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Profesionais sanitarios. Priorizarase a aqueles traballadores que participen en 

proxectos de mellora da Seguridade do Paciente. 1.Directivos e Mandos intermedios e 

responsables de calidade. 2. Médicos. 3. DUE. 4. Licenciados e graos sanitarios. 5. Resto 

profesionais sanitarios 

Obxectivos: Formar aos profesionais sanitarios sobre os eventos adversos relacionados coa 

asistencia sanitaria e a súa prevención, sobre a magnitude das consecuencias destes eventos e 

a necesidade de evitalos, minimizalos ou diminuír os seus efectos. Instruír nas ferramentas de 

xestión de riscos. Capacitar na detección na práctica diaria de situacións de dano potencial. 

Elaborar proxectos de mellora da seguridade de pacientes nos nosos centros. Difundir o 

Sistema de Seguridade do Paciente do Servizo Galego de Saúde 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154296 Teleformación do 6 de abril ao 8 de maio de 

2015 

- 

- 

 

XESTIÓN DE PROCESOS COMO FERRAMENTA PARA A XESTIÓN DA CALIDADE 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Todos os profesionais do Servizo Galego de Saúde 

Obxectivos: Formar aos profesionais no manexo das ferramentas para a xestión de procesos 

necesarias para xestionar a calidade  nun servizo/unidade 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154300 Teleformación do 1 ao 22 de xuño de 2015 
- 

- 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Todos os profesionais do Servizo Galego de Saúde 

Obxectivos: Comprender o concepto de Responsabilidade Social (RS); Coñecer as principais 

iniciativas, estándares e guías de RS; coñecer profundamente o contido, os principios e 

material fundamentais da RS segundo a ISO 26000, Guía de Responsabilidade Social; capacitar 

ao alumno no manexo das ferramentas necesarias para deseñar, documentar, implantar e 

avaliar un Plan de Responsabilidade Social Corporativa; capacitar ao alumno para implantar un 

Plan de Responsabilidade Social na súa organización 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154301 Teleformación 19 de outubro ao 2 de 

novembro de 2015 

- 

- 

 

ATENCIÓN AO PACIENTE CON DOR EN IDADE PEDIÁTRICA 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Profesionais médicos especialistas en pediatría e profesionais de enfermería 

que desempeñan o seu traballo en servizos de pediatría hospitalarios ou consultas de pediatría 

dos centros asistenciais do Sergas. Profesionais médicos e de enfermería dos Servizos de 

Urxencias do Sergas. 

Obxectivos: Formar aos profesionais sanitarios na atención á dor nos pacientes en idade 

pediátrica 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154302 Teleformación do 3 ao 17 de novembro de 

2015 

- 

- 

 

 

NOCIÓNS BÁSICAS SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO E COMO ACTUAR DENDE O SISTEMA 

SANITARIO 

Nº de horas: 10 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Profesionais médicos, de enfermaria, matroneria,  fisioterapia,  psicoloxia  e 

traballo social 

Obxectivos: Coñecer os conceptos básicos  de violencia de xénero e os seus determinantes. 

Aprender a detectar precozmente unha situación de malos tratos. Valorar a derivación aos 
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servizos de atención especializada. Información de recursos sociais. Coñecer o marco 

lexislativo e a súa aplicación no sistema sanitario 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154303 Teleformación do 16 ao 30 de abril de 2015 
- 

- 

 

A VIOLENCIA CARA AS MULLERES. COMO DETECTALA E PAUTAS DE ACTUACIÓN DESDE O 

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE. CASOS PRÁCTICOS. 

Nº de horas: 25 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Profesionais médicos, de enfermaria, matroneria,de  fisioterapia, de psicoloxia e 

traballo social.  

Deben ter realizado o curso básico nesta materia. 

Obxectivos: Ampliar e actualizar técnicas de detección precoz de violencia de xénero e aplicar 

as ferramentas a disposición do Sergas para diagnosticar e elaborar indicadores 

epidemiolóxicos. Actualización de lexislación vixente e a súa aplicación no sistema 

sociosanitario.Traballar sobre casos reais. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154304 Teleformación 
do 8 de outubro ao 5 de 

novembro de 2015 

- 

- 

 

BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

Nº de horas: 60 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: 1º.- Directivos dos centros e mandos intermedios (xefes/as de servizo, 

coordinadores/as, supervisores/as, coordinadores/as de enfermaría, xefes/as de persoal 

subalterno, xefes/as de persoal de servizos xerais e administrativos). Delegados de prevención. 

Persoal con responsabilidades. (deberán indicalo). 2º.- Resto dos profesionais. 

Obxectivos: Formar aos traballadores nas funcións de nivel básico recollidas no RD 39/1997 

dos Servizos de prevención,  co obxecto de capacitalos para poder levar a cabo as funcións 

asignadas aos recursos preventivos previstos na Lei 54/2003. 
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Código Lugar de celebración Datas Horario 

154315 Teleformación do 23 de marzo ao 26 de maio 

de 2015 

- 

- 

154316 Teleformación do 14 de abril ao 17 de xuño de 

2015 

- 

- 

154317 Teleformación do 1 de outubro ao 1 de 

decembro de 2015 

- 

- 

 

PROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN DE DISPOSICIÓNS ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER 

XERAL 

Nº de horas: 20 

Nº de prazas: 22 

Destinatarios: 1º) persoal da Consellería de Sanidade  2º) persoal do Servizo Galego de Saúde 

Obxectivos: Coñecer o procedemento para realizar a tramitación normativa. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154336 Teleformación do 8 de abril ao 8 de maio de 

2015 

- 

- 

 

AVANZADO DE CONTRATACIÓN 

Nº de horas: 30 

Nº de prazas: 50 

Destinatarios: Persoal de unidades/servizos vinculados coas compras que desenvolven a súa 

función nos distintos centros do Servizo Galego de Saúde. Deberán ter realizado o curso básico 

"Procedementos de Contratación" da Fegas 

Obxectivos: Adquirir coñecementos para levar a cabo as compra dos bens correntes e servizos  

necesarios para o funcionamento da administración e asistencia sanitarias. 

Código Lugar de celebración Datas Horario 

154561 Teleformación do 21 de outubro ao 27 de 

novembro de 2015 

- 

- 

 


