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Presentació
L’àrea quirúrgica és sens dubte una de les àrees assistencials més complexes. La mateixa naturalesa de la
intervenció quirúrgica, la participació multidisciplinària, la necessitat de comunicació i treball en equip, les
condicions de la pressió assistencial, la freqüència de la presa de decisions immediata, etc., fan que el bloc
quirúrgic sigui l’entorn propici per a l’existència de riscos per al pacient.
L’OMS emfatitza cinc dades sobre la seguretat en cirurgia:
1.
2.
3.
4.
5.

Fins un 25% dels pacients quirúrgics hospitalitzats pateixen complicacions postoperatòries.
La taxa bruta de mortalitat registrada després de la cirurgia és més gran del 0,5-5%.
En els països industrialitzats, quasi la meitat dels esdeveniments adversos en pacients
hospitalitzats estan relacionats amb l’atenció quirúrgica.
El dany ocasionat per la cirurgia es considera evitable com a mínim en la meitat dels casos.
Els principis reconeguts de seguretat de la cirurgia s’apliquen de forma irregular, inclòs en els
entorns més avançats.

A Espanya, segons dades aportades per l’Estudio Nacional de Eventos Adversos (ENEAS), la incidència
d’esdeveniments adversos relacionats amb l’assistència sanitària en els hospitals espanyols és del 9,3%. La
incidència d’esdeveniments és del 8,4%, xifres similars a les obtingudes a nivell europeu. I el més important:
el 42,8% eren evitables.

Objectius
Objectiu general
Abordar recomanacions i pràctiques clíniques dirigides a millorar la seguretat del pacient en la seva
assistència en l’entorn quirúrgic, i donar a conèixer estratègies que poden servir perquè aquestes
evidències arribin a la pràctica.
Objectius específics






Seguretat quirúrgica: identificar i desenvolupar les competències en SP al llarg del procés quirúrgic,
elaborant escenaris clínics simulats.
Prevenció de la infecció quirúrgica: identificar i desenvolupar les competències per evitar infeccions
nosocomials en l’àmbit de la ferida quirúrgica.
Gestió dels esdeveniments adversos: proporcionar coneixements sobre la gestió dels esdeveniments
adversos i del seu mètode de registre i avaluar el impacte que tenen sobre els professionals (segones
víctimes).
Tractar la seguretat del pacient en l’àmbit quirúrgic des de l’anàlisi d’incidents crítics i el maneig de
situacions de crisi.

Adreçat a
Professionals assistencials interessats en l’entrenament de competències en seguretat del pacient en
l’àmbit quirúrgic (cirurgians de totes les especialitats quirúrgiques, anestesistes i personal d’infermeria:
instrumentalistes, circulants i supervisió del bloc quirúrgic).

Durada i continguts
El programa té una durada de 10 hores distribuïdes en:
 1a part (mòdul teòric online de 3 hores). Introducció conceptual i sensibilització tocant a la seguretat del
pacient en l’àmbit quirúrgic. Del 22/05/2017 al 05/06/2017.
 2a part (taller de pràctica simulada de 7 hores). Dia 06/06/2017. Casos a desenvolupar en les àrees més
importants en seguretat del pacient en aquest àmbit:
a)

Successos sentinella: adequada identificació del pacient (p. ex. antecedent al·lèrgic); lateralitat
quirúrgica (cirurgies en lloc equivocat); oblit de material/instrumental quirúrgic en el pacient;
errada en la identificació de mostra d’anatomia patològica; inadequada identificació del risc en el
despertar que obliga a la reintubació del pacient.
b) Infecció.
c) Complicació quirúrgica greu: sagnant no previst.
d) Comunicació de males notícies: com explicar a la família un problema esdevingut.
Agenda del taller de pràctica simulada:
09:30
10:00
10:30
11:00
11:15
11:45
12:15
12:30
13:00
13:30
14.30
15:30
16:00
16:30

Benvinguda dels instructors. Introducció al curs
SIMULACIÓ 1
Debrífing Simulació 1
Descans
SIMULACIÓ 2
Debrífing Simulació 2
Descans
SIMULACIÓ 3
Debrífing Simulació 3
Dinar
SIMULACIÓ 4
Debrífing Simulació 4
CONCLUSIONS i TANCAMENT DEL CURS
Final

Formadors
Dr. Miquel Nolla Salas. Doctor en Medicina i Cirurgia, Especialista en Endocrinologia i Nutrició, Medicina
Intensiva. Màster d’especialització en gestió i metodologia de la qualitat assistencial (UAB-FAD). Actualment
Director Mèdic i Coordinador de Qualitat de la Fundació Hospital de l’Esperit Sant, Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona). Membre del CEIC de la Unió Catalana d’Hospitals, Barcelona. Actualment com a
President. Professor/Tutor de cursos online sobre Qualitat i Seguretat dels Pacients (Unió Consorci
Formació), Barcelona.
Declaració de Hèlsinki: Les societats científiques nacionals integrades a la Societat Europea
d’Anestesiologia (ESA) van desenvolupar el 2010 la Declaració de Hèlsinki, on s’esmenten una sèrie
d’objectius essencials per millorar la seguretat del pacient quirúrgic. Entre aquests objectius està
promoure per part de les organitzacions sanitàries la formació i l’adopció de guies de pràctica que
facilitin un adequat maneig de les crisis.
“ELS FACTORS HUMANS DESENVOLUPEN UN PAPER IMPORTANT EN PROPORCIONAR CURES
SEGURES ALS PACIENTS, I TREBALLAREM AMB ELS NOSTRES COMPANYS, CIRURGIANS, INFERMERS I
ALTRES PROFESSIONALS PER A ACONSEGUIR-HO”.

Lloc de realització
El taller de pràctica simulada es realitzarà en el CISARC – Centre de Simulació i Alt Rendiment Clínic.
Fundació Universitària del Bages (Campus de Manresa de la UVic-UCC), edifici CU+. Av. Universitària, 4-6,
08242 Manresa.

Modalitats d’inscripció
> Inscripció individual a qualsevol dels SIMDAYS proposats
El preu de la inscripció a un SIMDAY és de 310 €.
Aquest import inclou l’assistència al taller de 7 hores (amb dinar inclòs), i
també la participació en el curs online amb tutorització, en el cas dels
SIMDAYS que inclouen aquest recurs.
> Inscripció a packs de SIMDAYS
Inscripció a packs de 12 amb preu especial de 2.635 €.
Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure els/les
professionals que considerin a cada seminari, de manera que el conjunt del
pack pugui ser realitzat per una o diverses persones a criteri de cada
entitat. En el moment de la inscripció al pack hauran d’identificar els
seminaris en els quals volen participar.

> Tallers SIMDAYS a mida
Els SIMDAYS poden realitzar-se en un format a mida, adaptant i alineant el projecte formatiu amb els propis
interessos, necessitats i objectius de cada organització.
Els SIMDAYS a mida poden realitzar-se en l’entorn de simulació establert o en un format simulació IN SITU a
la mateixa entitat.
Aquesta formació pot ser parcialment bonificada per la Fundació Tripartita.

Per a més informació:
Sr. Ricard Llort
rllort@ucf.cat
Unió Consorci Formació
Tel: 93.259.43.81

www.ucf.cat

