Organitzen:

Amb la col·laboració de:

SIMDAY 11
Pràctiques segures en
l’atenció domiciliària en hospitalització
7 de novembre de 2017

SIMDAY 11: Pràctiques segures en l’atenció domiciliària en
hospitalització. 7/11/2017
Presentació
Molts treballs demostren que l’HaD és una alternativa segura per als pacients enfront de l’HC. Soderstrom
revisa 14 estudis d’atenció domiciliària (AD) en pacients aguts avaluant-ne 3 aspectes:




No produeix efectes adversos per a la salut dels malalts.
No produeix efectes adversos per a la salut dels cuidadors.
Pot reduir els costos socials, sanitaris, del mateix malalt i dels cuidadors enfront de la malaltia.

A les seves conclusions destacava que els dos primers aspectes es repetien de manera significativa i
homogènia en els treballs avaluats: no es registraven efectes adversos significatius per a la salut dels
malalts i els cuidadors respecte de l’HC.
Aquest curs ens ajudarà a entendre la complexitat d’aquesta atenció en el domicili del pacient. Treballarem
per ser capaços d’identificar les àrees crítiques i aplicar estratègies per reduir el risc, potenciant una atenció
d’alta qualitat i seguretat per al pacient i la seva família.
Les àrees crítiques en aquest tipus de pacients són:







Gestió dels medicaments.
Prevenció de les caigudes.
Ferides i úlceres per pressió.
Ingressos hospitalaris no planificats (del 20 al 25% dels ingressos hospitalaris no planificats són
prevenibles).
Autonomia i qualitat de vida funcional.
Entorn de treball d’infermeria.

Objectius
Objectiu general
Incidir en els aspectes clau del procés d’atenció al pacient en el domicili per tal que el pacient rebi una
atenció proactiva, resolutiva, adequada, eficient, satisfactòria i segura, en qualsevol moment i amb la
intensitat que calgui.
Objectius específics
Hi ha bàsicament 5 punts a tenir en compte a l’hora de reduir i controlar els riscos que genera l’atenció
prehospitalària a les emergències:







Incidir en la cultura de seguretat del pacient.
Millorar la gestió dels riscos a domicili.
Potenciar la implementació de pràctiques segures.
Desenvolupar cures i atenció d’infermeria d’excel·lència.
Incidir en l’educació dels educadors.
Afavorir la correcta coordinació entre els diferents nivells assistencials.

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

Durada i continguts
El programa té una durada de 9 hores distribuïdes en:


1a part (mòdul teòric online de 2 hores). Introducció conceptual i sensibilització tocant a la seguretat
del pacient en l’atenció domiciliària en hospitalització. Del 24/10/2017 al 6/11/2017.



2a part (taller de pràctica simulada de 7 hores). Dia 7/11/2017. Desenvolupar estratègies i pràctiques
segures aplicables en l’atenció domiciliària en hospitalització com:














Identificació del pacient
Autonomia i qualitat de vida funcional (seguretat i qualitat a través de l’educació dels cuidadors)
Valoració de l’entorn social del pacient
Cuidadors competents
Infecció associada a l’atenció sanitària
Hospitalització evitable – Seguiment proactiu
Ús segur del medicament
Prevenció de les úlceres per pressió
Prevenció de les caigudes
Controls dels símptomes
Valors i creences del pacient i la família
Atenció a la transició i coordinació amb altres recursos i nivells assistencials
Garantir la continuïtat assistencial

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

Formador
Dr. Oriol Estrada. Direcció de processos transversals i aliances. Institut Català de la Salut. Gerència
Territorial Metropolitana Nord.

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

