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Presentació
Està clar i és una realitat en totes les organitzacions que la complexitat del sistema de salut ha fet
imprescindible establir els protocols per disminuir el risc en la pràctica de la majoria de tasques dels actes
assistencials. Els protocols s’han convertit en una eina fonamental per disminuir l’error tècnic.
Si preguntem als pacients⁽¹⁾, en general tots confien en les habilitats tècniques i coneixements científics dels
professionals sanitaris. Confien que estan en bones mans i en bons centres, confien en el sistema. Hi ha
bons professionals tècnicament i científicament parlant. El que els preocupa és el “com”. “Com” seran
tractats? I, si anem aprofundint, ens adonem que la realitat que posen sovint en qüestió és: per què
cadascú em mira des d’un lloc diferent? Com pot ser que la visió que tenen sigui tant diferent i jo m’hagi de
cuidar d’anar explicant als uns i altres les diferències que veuen? Per què entre els diferents professionals
mèdics, infermers, auxiliars d’infermeria, professionals de rehabilitació, es transmet poca cohesió?
Dins el sistema de salut encara falta un bon tram per considerar que l’acte essencial del procés assistencial
és la relació: les relacions que s’estableixen entre els professionals que hi participen i entre els professionals
i pacients. Es dóna per fet que tothom és capaç de posar-se d’acord en benefici del pacient i des de
l’experiència i la literatura es constata que aquí rauen moltes causes d’insatisfacció, així com causes
d’errors⁽²’³⁾ en el procés.
Sovint les dificultats per establir una relació òptima poden ser causa d’un error en el procés assistencial. Els
conflictes relacionals en el si dels equips assistencials acaben transcendint en la qualitat assistencial i poden
arribar a portar malefici i conseqüències greus al pacient.
Quan una persona, en aquest cas un professional, viu de manera intensa i personal un conflicte, acaba
perdent la visió del que l’envolta, en aquest cas el pacient. En aquestes situacions el patiment és tan intens
que es perd la perspectiva de l’altre i és quan apareix fàcilment un error.
⁽¹⁾ La información sanitaria y la participación activa de los usuarios (2006). Barcelona: Fundació Victor Grífols i Lucas.
⁽²’³⁾ La gestión de los errores mèdicos (2002). Barcelona: Fundación Victor Grífols i Lucas.
To err is human (1999). Washington: Institute of Medicine.

Objectius
Objectiu general
Permetre a les persones que hi participin identificar quins són els factors que propicien l'aparició dels
conflictes amb l'objectiu de reconèixer-los i prevenir-los i, en cas que aquests emergeixin, saber quines són
les eines que tenen a l'abast per contenir-los, gestionar-los i transformar-los.
Objectius específics






Entendre què és un conflicte i com funciona.
Reconèixer els perfils de resposta davant una situació de conflicte i entendre el nostre propi
posicionament quan ens hi trobem.
Adquirir les eines comunicatives que han de permetre la correcta gestió d'un conflicte, des de la
prevenció a la contenció i gestió.
Conèixer els eixos de construcció de les relacions.
Comprendre les necessitats relacionals dels pacients.

Adreçat a
Professionals sanitaris, assistencials i de gestió interessats a adquirir competències relacionals i eines de
gestió alternativa de conflictes.

Durada i continguts
El programa té una durada de 7 hores distribuïdes en:


Taller de pràctica simulada de 7 hores el dia 5/10/2017. Casos a desenvolupar sobre punts estratègics
en la qualitat i seguretat dels pacients en aquest àmbit de gestió de conflictes entre professionals del
procés assistencial:
 Diferents respostes i maneres d’afrontar els conflictes. Conveniència i inconveniència dels
diferents estils. Repercussions possibles en el cas que treballem.
 La gestió emocional i el control de la reactivitat.
 Eines que utilitzarem per gestionar els conflictes: l’escolta i el reconeixement, l’assertivitat, la
flexibilitat i la creativitat.
 Els actes essencials de les relacions que porten a l’acció. Reconeixement del 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

Formadors
Docents de la Societat Catalana de Mediació en Salut. Experts en mediació i gestió de conflictes en
organitzacions sanitàries. Certificats en mediació relacional. Consultors i dissenyadors de sistemes de
prevenció i gestió alternativa de conflictes (GAC) en organitzacions sanitàries.

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.
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Tel: 93.259.43.81

www.ucf.cat

