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Presentació
En l’àmbit sociosanitari, els problemes relacionats amb la seguretat del pacient presenten certa
singularitat, ja que les mateixes característiques dels pacients fan difícil distingir entre els danys ocasionats
per l’atenció prestada i els derivats de la malaltia del pacient i/o les seves condicions clíniques i que són
coneguts com complicacions del curs clínic o de la història natural de la malaltia.
A Catalunya, en el document publicat per la Generalitat de Catalunya - Departament de Salut titulat
“Prevenció de complicacions associades a l’hospitalització de la gent gran”, de juliol de 2015, es posa de
manifest que aproximadament un 17% de la població de Catalunya el 2012 era més gran de 65 anys, i
preveuen un increment que arribarà al 18% el 2020.
La tendència de la xarxa sociosanitària és impulsar dispositius assistencials alternatius a l’hospitalització
convencional, de menys intensitat sanitària, com són les unitats de subaguts i postaguts, en què es treballa
amb plans terapèutics interdisciplinaris per donar resposta a les múltiples i complexes necessitats que
tenen els pacients amb malalties cròniques. Així l’atenció sociosanitària s’entén com les cures i l’atenció a
malalts, generalment crònics, que poden beneficiar-se de l’actuació simultània i sinèrgica dels serveis
sanitaris i socials per augmentar l’autonomia, pal·liar les seves limitacions o sofriments i facilitar la seva
reinserció social.
Se sap que l’assistència sanitària pot comportar l’aparició d’esdeveniments adversos, i l’edat avançada
(independentment de les malalties) és el principal factor de risc de patir-los. Aquestes complicacions
impliquen més necessitats socials i sanitàries, i requereixen d’un grau més alt d’institucionalització en
centres sociosanitaris

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





Adquirir coneixements bàsics en seguretat del pacient.
Conèixer i detectar els principals riscos existents en l'entorn geriàtric per desenvolupar activitats
preventives i millorar la seguretat dels pacients o residents en aquests centres.
Implantar pràctiques clíniques segures en l'entorn geriàtric i sociosanitari.
Aplicar models mentals per aconseguir conversacions d’aprenentatge (debrífing).

Adreçat a
Professionals assistencials interessats en l’entrenament de competències en seguretat del pacient en
l’àmbit sociosanitari: professionals sanitaris d'unitats de geriatria, centres geriàtrics i sociosanitaris; metges
i infermers que tinguin o hagin d’assumir competències en la gestió de la seguretat del pacient, i directors
d'organitzacions sociosanitàries interessats a posar en marxa iniciatives per reduir els riscos derivats de
l'assistència.

Durada i continguts
El programa té una durada de 11 hores distribuïdes en:


1a part (mòdul teòric online de 4 hores). Introducció conceptual i sensibilització tocant a la seguretat
del pacient en l’àmbit sociosanitari. Del 05/06/2017 al 19/06/2017.



2a part (taller de pràctica simulada de 7 hores). Dia 20/06/2017. Casos a desenvolupar en les àrees
més importants en seguretat del pacient en l’àmbit sociosanitari:
 Seguretat del pacient en l'entorn geriàtric i sociosanitari: epidemiologia; costos de la no
seguretat; estratègies de millora.
 Gestió de riscos per al pacient aplicada als centres geriàtrics i sociosanitaris: instruments per a la
detecció i anàlisi; models de gestió; desenvolupament d'accions preventives; mapes de riscos dels
centres geriàtrics.
 Pràctiques clíniques segures relacionades amb les cures generals en l'atenció al pacient de
residència: adaptació de les estratègies transversals de PCS en l'àmbit geriàtric i residencial; plans
individualitzats d'atenció.
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

Formadores
Raquel Carrera Goula. Diplomada en infermeria. Cap de Qualitat i Comunicació del Consorci Hospitalari de
Vic (CHV). Postgrau en metodologia d’avaluació i millora de la qualitat assistencial de la UAB. Postgrau en
gestió de la qualitat total en els serveis de la UOC. Curs en seguretat del pacient i gestió del risc sanitari a
ISDE.
Anna Besolí Codina. Infermera en Control d’infecció CHV (aguts, cures intermèdies - sociosanitari i
residència). Especialista en infermeria gerontogeriàtrica. Postgrau en control d’infecció hospitalària de la
Universitat de Barcelona. Forma part de les 20 infermeres espanyoles entrenades per l’OMS en la formació
d’observadors en higiene de mans.
Margarita Oriol Ruscalleda. Diplomada en Infermeria. Cap d’Àrea d’Atenció Intermèdia i Cures Geriàtriques
de l’Hospital St. Jaume de Manlleu, Consorci Hospitalari de Vic (CHV). Màster oficial en lideratge i gestió
dels serveis d’infermeria, Universitat de Barcelona. Curs de qualitat i seguretat dels pacients, UCF.

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

