
GENERALS

• Donar a conèixer la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP) i potenciar-la com a plataforma de trobada i

intercanvi de coneixements.

• Crear una xarxa de professionals d’infermeria i fisioteràpia de l’àrea de pneumologia procedents de diferents

nivells assistencials connectats arreu de Catalunya.

• Incentivar la recerca.

• Formar els professionals d’infermeria i fisioteràpia en el maneig integral del pacient amb malalties respiratòries

ESPECÍFICS

• Augmentar el nombre de socis d’infermeria I fisioteràpia a la SOCAP.

• Recollir les necessitats formatives dels col·lectius i donar-hi resposta.

• Facilitar l’intercanvi d’experiències i de coneixements entre els professionals que participen el procés de salut- 

   malaltia del pacient.

• Elaborar un programa de treball a cinc anys que permeti la definició d’un mestratge i que culmini amb la seva

execució.

• Proporcionar eines i formació en matèria d’investigació.

• Definir una proposta mestratge per a infermeria i fisioteràpia especialitzat en pneumologia reconegut a Catalunya

El PRIMER CURS es va realitzar el passat mes d’Octubre i es va centrar en les MALATIES NEUROMUSCULARS.

El proper curs, es realitzarà en el mes de Maig i estarà centrat en els INFANTS AMB MALATIES CRÒNIQUES 
RESPIRATÒRIES.

Des de la Societat Catalana de Pneumologia i en col·laboració amb EsteveTeijin i l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques, volem proprocionar als professionals de fisioteràpia i infermeria que treballen en l’àrea de pneumologia, 
un pla de formació acreditada que els permeti adquirir habilitats i competències necessàries per donar una atenció 
integral i de qualitat a les persones amb malalties respiratòries. Aquesta formació facilitarà també la creació d’una 
xarxa de professionals de l’àrea de pneumologia procedents de diferents nivells assistencials connectats arreu de 
Catalunya que segur ajudarà a incentivar la recerca. 

Els objectius d’aquest pla de formació són:

COL·LABORACIÓ:

ORGANITZADORS:

PLA DE FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA EN EL 
MANEIG INTEGRAL DEL PACIENT AMB MALALTIES RESPIRATÒRIES.

https://www.academia.cat/
http://www.socapnet.org/

