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Presentació
La cura i la seguretat del pacient neonatal han de ser una prioritat per als sistemes sanitaris per les greus
implicacions familiars, socials, individuals i econòmiques relacionades amb un naixement prematur.
A Espanya, així com a tot Europa, a curt, mitjà i llarg termini les taxes de part prematur s'han incrementat
en les últimes tres dècades, passant de 4-5% a 7-8%. Això incrementa el nombre de pacients atesos a les
UCIN. Simultàniament, el desenvolupament i aplicació d’avançades tecnologies de suport i monitoratge i la
millor comprensió de la fisiologia bàsica del nounat han conduït a un descens de la mortalitat infantil i a la
millora en la qualitat de vida dels supervivents. Així s’evita que alguns d'aquests pacients pateixin danys
cerebrals o d'altres òrgans que generin en discapacitats a llarg termini.
Els prematurs, especialment els de molt baix pes (< 1.500 g), presenten altes taxes de mortalitat (15-20%) i
morbiditat (10-20%) condicionades per la seva gran vulnerabilitat i la immaduresa dels seus òrgans i
sistemes.
Les malalties severes que pateixen fan que requereixin múltiples i complexes intervencions i llargs períodes
d'hospitalització. Tot això comporta un continu monitoratge i dependència de la cura per part del personal
assistencial, la qual cosa els exposa a un major risc de patir algun dany com a conseqüència dels errors
derivats de l’assistència.

Objectius
Objectiu general
Abordar recomanacions i pràctiques clíniques dirigides a millorar la seguretat del pacient en l’atenció
maternoinfantil, i donar a conèixer estratègies que poden servir perquè aquestes evidències arribin a la
pràctica.
Objectius específics
 Conscienciar els professionals de forma continuada sobre la importància de seguretat del pacient en
l'atenció hospitalària maternoinfantil.
 Implantar en l'entorn hospitalari la cultura de SP com un element transversal de qualitat assistencial,
modificant els vells mites i conceptes i fent èmfasi en la millora dels sistemes en comptes de culpar els
individus.
 Crear estratègies sobre seguretat en tots els hospitals en l’atenció maternoinfantil.

Adreçat a
Professionals assistencials interessats en l’entrenament de competències en seguretat del pacient en
l’atenció maternoinfantil.

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’atenció maternoinfantil. Del 3/05/2017 al 17/05/2017.



2a part (taller de pràctica simulada de 7 hores). Dia 18/05/2017. Casos a desenvolupar en les àrees
més importants en seguretat del pacient en aquest àmbit:
 Hemorràgia postpart
 Reanimació no esperada del nounat
 Problemes amb l'embarassada en planta
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
José M. Quintillá Martínez. Llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra el 1993. Metge especialista
en Pediatria a l'Hospital Sant Joan de Déu - Hospital Clínic de Barcelona entre 1994 i 1997. Des de 1998 amb
dedicació assistencial en el Servei d'Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, amb el nivell
d'especialista sènior. En l'àrea d'educació, és instructor de simulació acreditat pel Boston Children's Hospital
- Harvard Medical School i des de 2012 és el director del Programa de simulació de l'Hospital Sant Joan de
Déu. Ha dirigit i impartit nombrosos cursos d'habilitats clíniques, presa de decisions i treball en equip. És
director oficial de cursos de suport vital avançat pediàtric i neonatal (Consell Espanyol de RCP) i instructor
d’Advanced Pediatric Life Support (Acadèmia Americana de Pediatria). Col·laborador docent a la Universitat
de Barcelona i també a la Universitat de Manresa - Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, on
és professor del Màster en metodologia de la simulació.
Mercedes Jabalera Contreras. Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona. Màster
en biotecnologia (UB). Màster en metodologia d'avaluació i millora de la qualitat assistencial de la Fundació
Avedis Donabedian (UAB). Des 2015 responsable de Qualitat i Seguretat del Pacient de l'Hospital Sant Joan
de Déu. Entre 2012 i 2014 responsable de Seguretat Clínica a l'Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues. Entre
2005 i 2012 tècnic superior en Qualitat de la Direcció, Planificació i Qualitat a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Professora associada a EUI UB al màster en cures d'infermeria a la infància i adolescència (2008-2015) i
gestió d’infermeria (2012-2015). Professora associada al màster de la UB d’atenció integral al malalt crític i
emergències (2007-2015).

Lloc de realització
El taller de pràctica simulada es realitzarà a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona – Centre de Simulació
Mèdica Darwin, Passeig Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat.

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

