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Presentació
La complexitat de la pràctica clínica en el pacient crític (UCI) fa que la seguretat del pacient sigui un
component essencial en la qualitat de l’assistència en aquest àmbit. Com a conseqüència, els pacients
atesos a les UCI estan sotmesos a un elevat risc d’incidents relacionats amb la seguretat del pacient (IRSP).
Es considera que a les UCI es realitzen unes 178 activitats per pacient cada dia, i que es produeixen
aproximadament 1,7 errors humans per pacient cada dia.
Els factors que contribueixen a aquest risc elevat són:
• La fragilitat i gravetat dels pacients atesos.
• L’elevada instrumentalització a què els pacients estan sotmesos, tan per a proves diagnòstiques com
terapèutiques.
• L’elevada sofisticació i novetat dels instruments utilitzats.
• La gran quantitat i varietat de medicacions administrades i, en especial, l’elevada proporció de
medicació endovenosa.
• La gran quantitat de professionals que interaccionen amb els pacients en un servei d’atenció
continuada.
• La dificultat de les decisions que cal prendre, que en moltes ocasions exigeixen el consens de
diferents especialistes.

Objectius
Objectiu general
Abordar recomanacions i pràctiques clíniques dirigides a millorar la seguretat del pacient durant la seva
assistència a la UCI, i donar a conèixer estratègies que poden servir perquè aquestes evidències arribin a la
pràctica.
Objectius específics
 Conèixer estratègies de reducció i control del risc.
 Impulsar projectes específics:
o Bacterièmia Zero: mesures per la prevenció d’infeccions relacionades amb els catèters venosos
centrals (CVC).
o Pneumònia Zero: mesures per prevenir la pneumònia associada a la ventilació mecànica (NAVM).
o Resistència Zero: prevenció del desenvolupament de bacteris multiresistents en pacients crítics.
 Dur a terme altres pràctiques segures en l’àmbit crític.
 Conèixer els estàndards de qualitat en l’atenció del pacient crític.

Adreçat a
Professionals assistencials interessats en l’entrenament de competències en seguretat del pacient en
l’àmbit de les unitats de crítics.

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 les unitats de crítics (UCI). Del 13/06/2017 al 27/06/2017.



2a part (taller de pràctica simulada de 7 hores). Dia 28/06/2017. Casos a desenvolupar en les àrees
més importants en seguretat del pacient en aquest àmbit:
 Prevenció de les infeccions associades a l'assistència sanitària: bacterièmia relacionada amb
catèter (BRC), higiene de mans; cura adequada de les connexions de catèters i tubs; pneumònia
associada a ventilació mecànica (NVM); resistència als antimicrobians (RAM).
 Seguretat física: contenció física i immobilització de pacients; úlceres per pressió (UPP).
 Ús segur del medicament.
 Comunicació: males notícies; com explicar un problema esdevingut; transmissió de la informació
clínica del professional al pacient.
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

Formadora
Dra. Rosa Maria Catalán Ibars. Especialista en Medicina Intensiva. Responsable de Seguretat del Servei de
Medicina Intensiva i membre del Comitè de Seguritat de l’Hospital General de Vic.

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

