Organitzen:

Amb la col·laboració de:

SIMDAY 15
Pràctiques segures en
l’àmbit dels laboratoris clínics
25 d’octubre de 2017

SIMDAY 15: Pràctiques segures en l’àmbit dels laboratoris
clínics. 25/10/2017

Presentació
El procés d'anàlisi clínica és complex i consta de diverses fases: la selecció de la prova a realitzar, la
sol·licitud analítica, la presa de mostra, el transport, la preparació per a l'anàlisi (fase o procés preanalític),
l’anàlisi pròpiament dita (procés analític) i, finalment, la validació, comunicació i interpretació dels resultats
obtinguts (procés postanalític). Durant aquestes etapes es poden produir errors que poden comprometre
l’exactitud o integritat del resultat analític i, per tant, tenir greus repercussions en la seguretat del pacient.
En un estudi publicat el 2012 per Snydman i col·laboradors sobre 266.224 errors produïts en 30
organitzacions sanitàries d’EUA, basat en la informació automatitzada dels errors de laboratori, es va
demostrar que la majoria dels errors tenen lloc durant la fase preanalítica.
Distribució dels errors reportats:
•
•
•
•

Preanalítics: 81,1%
Analítics: 6%
Postanalítics: 5,2%
No classificats: 7,7%

Amb la implementació de diferents estratègies per disminuir els errors en les diverses etapes del procés
total de laboratori s’aconseguirà millorar la seguretat del pacient.

Objectius
Objectiu general
Abordar recomanacions i pràctiques clíniques segures en els serveis de laboratori clínic, i donar a conèixer
estratègies que poden servir perquè aquestes evidències arribin a la pràctica.
Objectius específics
 Comprendre el paper del laboratori clínic en la seguretat del pacient.
 Prendre consciència dels principals errors i incidències que poden succeir en el procés dels serveis de
laboratori, i anticipar-se’n a les conseqüències.
 Identificar les accions i les mesures de prevenció que podem impulsar per reduir significativament
aquests riscos. Conèixer els punts estratègics en seguretat del pacient en el laboratori clínic.
 Avaluar i valorar l’activitat vinculada a seguretat del pacient en el servei. Conèixer les possibles
estratègies de millora disponibles.

Adreçat a
Professionals assistencials interessats en l’entrenament de competències en seguretat del pacient en
l’àmbit dels laboratoris clínics.

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’àmbit dels laboratoris clínics. Del 10/10/2017 al 24/10/2017.



2a part (Taller de practica simulada 7 hores): El dia 25/10/2017. Casos a desenvolupar sobre punts
estratègics en la qualitat i seguretat dels pacients en el laboratori clínic:
 Procés preanalític: sol·licitud analítica, preparació del pacient, extracció i presa de mostres,
transport, preanalítica intralaboratori.
 Procés analític: revisió del control de qualitat intern.
 Procés postanalític: validació dels resultats analítics, comunicació dels resultats, interpretació dels
resultats.
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
Mª Antonia Llopis Díaz. Llicenciada en Medicina i Cirurgia (1988, UB). Especialista via MIR en Anàlisis
Clíniques (1992, UAB) i Doctora (2003, UAB). Membre de la Comisión de Calidad Extraanalítica de la
Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC) des del 2007 (presidenta des del
2011). Presidenta del Comité de Programas Externos de la Calidad de la SEQC des de 2016. Membre del
Grup d’Indicadors i Especificacions de la Qualitat del Grup de Laboratoris de l’ICS des del 2007. Ha participat
com a investigadora col·laboradora en diversos projectes de recerca. Investigadora del Grup Emergent de
laboratoris de l'ICS per a la recerca d'Indicadors i Especificacions de la Qualitat, acreditat per l’IDIAP Jordi
Gol en 2013. Actualment Cap de Servei d’Anàlisis Clíniques del Laboratori Unificat Metropolitana Nord (ICS)
de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

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

