CURSOS DA FEGAS A CELEBRAR NA AREA SANITARIA DE FERROL

110538

DATAS
DESTINATARIOS
20 5, 6, 7, 8 e 9 de setembro
Médicos/as e enfermeiras/os de atención primaria e especializada. Resérvase un 50% das prazas para cada
Enfermeiros /as
7
5 e 6 de setembro
20 12, 13, 14, 15 e 16 de setembro 1º) Enfermeiras/os dos servizos de urxencias, UCIS e REA e 061 2º) resto de enfermeiras/os.
4
20 de setembro
Médicos/as, enfermeiros/as, psicólogos/as clínicos/as e traballadores/as sociais de atención primaria e espe
4
22 de setembro
Médicos, psicólogas/os, enfermerías/os, fisioterapeutas, traballadores sociais, terapeutas ocupacionais, MIR
1º) Pediatras de atención primaria. 2º) pediatras de atención especializada.
Obradoiro de dermatoloxía pediátrica
8
28 e 29 de setembro
Urxencias oftalmolóxicas
8
3 e 4 de outubro
Médicos de urxencias e de atención primariaMédicos de urxencias e de atención primaria
Medidas para situacións de emerxencia interna. plan de autoprotección.
4
13 Actuacións
de outubro
Todo o persoal do Servizo Galego de Saúde.Todo o persoal do Servizo Galego de Saúde.
Comunicación e traballo nun equipo multidisciplinar
20 17, 18, 19, 20 e 21 outubro
Persoal de todas as áreas que desenvolven o seu traballo en coordinación con outras persoas
Cirurxía menor en AP
16 24, 25, 26 e 27 de outubro
Médicos e enfermeiras/os de atención primaria
Xestión de depósitos.Obradoiro práctico
4
3 de novembro
Persoal de xestión e servizos que realice actividades propias dos aprovisionamentos, subministros de centr
Comunicación escrita e elaboración de informes
16 7, 8, 9 e 10 de novembro
Persoal de xestión e servizos da función administrativa dos grupos C e D.
Laboratorio de urxencias. fase preanalítica, procesamento de mostras
20 e14,perfiles
15, 16, 17
noe 18
laboratorio
de novembro
deTécnicos
urxencias
superiores de laboratorio de diagnóstico clínico.
Réxime xurídico do persoal estatutario
16 21, 22, 23 e 24 de novembro Persoal de xestión e servizos de atención primaria e especializada
Mantemento de instalacións de climatización
16 21, 22, 23 e 24 de novembro 1º) Calefactores/as, condutores/as de instalacións, electricistas, fontaneiros/as e
mecánicos/as.
2º) resto
de persoal
de mantemento.
Calidade na atención telefónica
12 28, 29 e 30 Novembro
Persoal
de xestión
e servizos
en postos
de atención directa ao usuario.

110390

Interpretación radiolóxica

codigo

110473
110971
110485
110855
110295
110428
110482
110515
110547
110335
110751
110577
110652
110595
110661

TITULO
Soporte vital cardiovascular avanzado mañana
Recursos de enfermaría en internet
Urxencias sanitarias
Actualizacións sobre a infección polo vih/sida e a
tuberculose.
a importancia
da prevención
Abordaje
sociosanitario
en daño
cerebral e detección precoz

HORAS

8

29 e 30 de novembro

Médicos de atención primaria e especializadaMédicos de atención primaria e especializada

