
Col·labora

http://denfe.ua.es/va/docencia/master-en-urgencies-i-emergencies.html

VISITA’NS en

Preinscripció i Matrícula
El termini de preinscripció començarà a partir del mes de juny de 2015. La sol·licitud 
d’inscripció en el departament d’Infermeria de la Universitat d’Alacant, segons imprès 
accessible en la pàgina:  

http://denfe.ua.es/es/

Durada i horari
MÀSTER EN URGÈNCIES I EMERGÈNCIES: 60 crèdits ECTS. 
Del 30 d’octubre de 2015 al 30 de setembre de 2016

Els ensenyaments teòric-pràctics s’impartiran de forma semipresencial (les pràctiques 
es realitzaran de forma presencial els divendres en horari de vesprada i els dissabtes)

Aquestes dates estan subjectes a canvis segons calendari acadèmic 2015-16

Taxes de matrícula
Màster: 4.200 €.
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Departament d’Infermeria
Departamento de Enfermería 

UNIVERSITAT D’ALACANT

Informació 
i inscripcions

Departament d’Infermeria
Facultat Ciències de la Salut

Universitat d’Alacant

Campus de Sant Vicent del Raspeig

Tel.: 965903518/965903831

http://denfe.ua.es/es/

e-mail: denfe@listas.ua.es



El Màster en Urgències i Emergències, Títol Propi, que s’impartirà en la Universitat 
d’Alacant, és fruit del Conveni de Col·laboració que aquesta Universitat (Departament 
d’Infermeria) té subscrit amb el Consell General d’Infermeria de la Comunitat Valen-
ciana (CECOVA).   Sota l’Adreça Acadèmica del Departament d’Infermeria d’aquesta 
Universitat, té un ampli i important reconeixement professional i de les institucions que 
ho avalen, així com una alta demanda dels professionals sanitaris que treballen en el món 
de les emergències sanitàries, hospitalàries i prehospitalàries.

Justificació/Eixides Professionals
El Màster pretén donar cobertura a una important demanda social: la necessitat 
d’especialització dels professionals sanitaris que atenen als ciutadans en situacions 
d’Emergències Sanitàries Hospitalàries i Prehospitalàries.   Possibilita un acostament 
entre la teoria/pràctica i investigació sanitària en el Sistema Nacional de Salut.

Destinataris i condicions d’accés
Està dirigit a professionals titulats en Medicina i Infermeria interessats en el coneixe-
ment en profunditat de les actuacions en l’atenció sanitària emergent, tant en l’àmbit 
hospitalari com el prehospitalari.

Objectius Generals
1.-  Adquisició de competències que inclouen coneixements, habilitats, actituds i apti-

tuds dels professionals que presten cures de qualitat als pacients crítics, amb alte-
racions de les seues funcions vitals o risc per a la seua salut i/o de mort, en l’àmbit 
hospitalari i prehospitalari.

2.-  Aprofundir i actualitzar els coneixements basats en la valoració i tractament del 
pacient en situacions crítiques, mitjançant les pràctiques assistencials i supòsits 
pràctics.

3.-  Dotar de coneixements als estudiantes per a la seua participació activa en l’equip 
multidisciplinari aportant la seua visió d’expert en l’àrea que li competeix, formu-
lant, implementant i avaluant els estàndards, guies d’acció i protocols específics per 
a la pràctica de la Medicina i Infermeria, en Emergències hospitalàries i prehospita-
làries.

Competències Generals
1.-  Conèixer l’organització dels sistemes d’emergències hospitalàries i prehospita-

làries i descobrir les diferents aptituds, actituds i habilitats necessàries per a exer-
cir les funcions de medicina i infermeria.

2.-  Identificar les diferències entre els diferents processos assistencials en l’emergència.

3.-  Utilitzar estratègies i habilitats per a identificar la fisiopatologia en el transport 
que afecta als pacients assistits valorant el mitjà de transport i els seus efectes.

4.-  Dirigir, prestar i avaluar les cures integrals de medicina i infermeria en l’emergència 
hospitalària i prehospitalària.

5.-  Aplicar i fomentar els mètodes de prevenció de riscos laborals.

6.-  Identificar, integrar i col·laborar en el correcte funcionament del C.I.C.O.

7.-  Treballar emprant una cultura en seguretat clínica aplicant la valoració, identifica-
ció i avaluació d’efectes adversos més freqüents en el treball.

8.-  Conèixer l’organització sanitària davant Catàstrofes i Accidents de Múltiples Vícti-
mes en coordinació amb altres cossos de seguretat i rescat implicats.

9.-  Aplicar l’atenció sanitària al pacient crític en el mitjà aeri.

10.-  Entrenar les habilitats i destreses necessàries per a dur a terme rescat aquàtic, 
vertical i extricació del pacient crític atrapat.

Metodologia Docent
La docència serà estructurada en mòduls teòrics i mòduls pràctics. Durant el desen-
volupament del programa es realitzaran seminaris teòric-pràctics en diferents àmbits: 
laboratoris de simulació, rescat aquàtic, rescat de muntanya, rescat extricació, AMV, en 
el mitjà HEMS, CICU, Suport vital bàsic i avançat en adult i pediatria, etc., com a apro-
ximació a la realitat de les pràctiques en les unitats mòbils del Servei d’Atenció Mèdica 
Urgent (SAMU).
Per a tot açò s’utilitzarà una plataforma virtual i el Centre de Simulació de la Facultat 
de Ciències de la Salut de la UA amb els mitjans més nous i avançats en simuladors 
clínics, robòtica…

Programa 
Organització de l’assistència hospitalària i prehospitalària en les urgències i 
emergències.

Actuació en catàstrofes i accidents.

Suport vital bàsic i avançat en adults i xiquets.

Emergències respiratòries, cardiovasculars, neurològiques i altres emergències.

Emergències obstètric-ginecològiques, neonatals i pediàtriques.

Maneig hospitalari i prehospitalari del pacient politraumatitzat.

Metodologia de la investigació aplicada.

Principis generals i tipologia del rescat en les emergències prehospitalàries.

Principis generals en les missions amb helicòpters de serveis mèdics d’emergència.

Tècniques diagnòstiques i terapèutiques en emergències hospitalàries i prehos-
pitalàries.

Habilitats de comunicació, relació d’ajuda i intervenció en crisi.

Gestió, ètica i legislació en les emergències.

Pràctiques externes en diferents àmbits: SAMU, etc.

Projecte fi de màster.

Equip Directiu
Direcció:  

Dra. Ángela Sanjuán Quiles
Professora Departament d’Infermeria. Universitat d’Alacant

Coordinació: 
Dñª. Noelia García Aracil
Professora Associada Departament d’Infermeria Universitat d’Alacant. 
Infermera SAMU. Membre de la Comissió de Formació. SES Alacant

Dñª. Mª Elena Castejón de la Encina
Professora Associada Departament d’Infermeria Universitat d’Alacant. 
Infermera SAMU. SES Alacant.

Dra. Beatriz Morales López
Doctora Mèdic SAMU. Professora Associada del Departament d’Infermeria 
Universitat d’Alacant


