Durant el 2010, i continuant la tasca iniciada al crear l’Associació
d’Infermeria Quirúrgica de les Terres de l’Ebre, volem iniciar un conjunt
de cursos per satisfer les inquietuds i les necessitats del personal
sanitari del territori.
Atesa l’acollida rebuda en els cursos anuals i a fi de donar resposta a
les peticions dels DUI, us animem a associar-vos amb nosaltres per
poder contribuir en els nostres projectes, que no són més que una
resposta a les vostres demandes, i beneficiar-vos-en. Aquesta és la
nostra invitació, esperem que us hi animeu.
Volem oferir-vos cursos d’alta qualitat que ens serveixin per ampliar els
nostres coneixements i que ens portin al debat i a l’intercanvi.
Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el correu:
aiqte2008@gmail.com
Fins aviat,
Pepi Gisbert Jovani
Presidenta
AIQTE

PROGRAMA
De 8.30 a 9.00 Lliurament de la documentació
De 9.00 a 9.15 Inauguració del curs taller: inquietuds legals del personal
sanitari
Sra. Pepi Gisbert, presidenta d’AIQTE; infermera de l’àrea quirúrgica de
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
De 9.15 a 9.30 Introducció al món legal
Sra. Tere Diaz Montilla advocada
De 9.30 a 11.30 Apropament a la responsabilitat civil del professionals
sanitaris
La diligència exigible en les obligacions dels professionals sanitaris.
Criteri de valoració de la diligència.
Els protocols sanitaris: concepte, contingut, elaboració i seguiment.
Autonomia del pacient. El dret al consentiment informat.
L’exigència d’actualització permanent dels coneixements del personal
sanitari.
Sr. Emili Nieto. DUI i advocat
D’11.30 a 12.00 Cafè

DOCENTS

De 12.00 a 14.00 Responsabilitat del personal sanitari en l’àmbit penal
1. Per què es pot asseure el personal sanitari al banc dels
acusats?
Explicació dels diferents delictes imputables al personal sanitari
Homicidi i lesions imprudents
Cooperació i inducció al suïcidi i l’eutanàsia
Avortament i lesions al fetus ocasionades per una imprudència
Denegació d’assistència sanitària o abandonament del servei
Divulgació del secret professional
Falsificació documental
Faltes
Requisits exigits per la jurisprudència perquè existeixi delicte o
falta
2. Procediment penal. Fases des de l’inici (denúncia o querella)
fins a la sentència.
“Què hem de fer, quan, com i on”
3. Casos pràctics.
Sra. Tere Diaz Montilla. Advocada

Sra. Tere Diaz Montilla, llicenciada en dret
Sr. Emili Nieto Alcover, llicenciat en dret, DUI i responsable de l’assessoria
jurídica de la Gerència Territorial Terres de l’Ebre de l’ICS
Sr. Gaspar González, llicenciat en dret, DUI i tècnic superior de riscos laborals

De 15.00 a 17.00 Responsabilitat del personal sanitari en l’àmbit laboral i
sindical
1. La representació i participació dels treballadors a l’empresa.
Facultats i competències.

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DEL CURS
Direcció:
Sra. Pepi Gisbert, infermera de l’àrea quirúrgica de l’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta
Comitè organitzador:
Sr. Ramon Escurriola, supervisor de l’àrea quirúrgica de la Clínica Terres de
l’Ebre de Tortosa.
Sra. Lucía Pla, infermera de l’àrea quirúrgica de la Clínica Terres de l’Ebre de
Tortosa.
Sra. Cinta Sarroca, infermera de l’àrea quirúrgica de l’Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta

1.1 Representació unitària
1.2 Representació sindical
1.3 Representació específica en matèria de prevenció de
riscos laborals
2. Drets i deures
3. Llicències i permisos a l‘àmbit laboral i a l’estatutari
Sr. Gaspar González, advocat i DUI
De 17.00 a 17.15 Cafè

CURS TALLER:
INQUIETUDS LEGALS
DEL PERSONAL SANITARI

De 17.15 a 18.45 Resolució de dubtes i casos pràctics
Sra. Tere Diaz Montilla, advocada
Sr. Emili Nieto, advocat i DUI
Sr. Gaspar González, advocat i DUI
De 18.45 a 19.00 Cloenda
AIQTE

LLOC I DATA DEL CURS
Teatre Auditori Felip Pedrell. Tortosa
1 d’octubre de 2010

INSCRIPCIÓ, SELECCIÓ I MATRÍCULA
El curs té una capacitat de 120 places que s’assignaran segons l’ordre
de recepció i la informació continguda a la butlleta de preinscripció.
El període de preinscripció comença el dia 1de setembre de 2010.
El preu de la inscripció: 20 € socis AIQTE - 40 € no socis AIQTE
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària a:
“La Caixa” 2100-0594-84-0200193758
Es confirmarà l’admissió al curs.
Curs en tràmit d’acreditació pel Consell Català de Formació Continuada
del Personal Sanitari
Les butlletes podeu enviar-les per:
. correu electrònic a aiqte2008@gmail.com
. fax: 977 444 826

Adreçat a: DUI, auxiliars d’infermeria, zeladors

TORTOSA
1 D’OCTUBRE DE 2010
TEATRE AUDITORI FELIP PEDRELL
CURS OBERT A RESOLUCIÓ DE DUBTES.
ENS ELS PODEU FER ARRIBAR FINS AL DIA 20/09/2010
A TRAVÉS DE aiqte2008@gmail.com
I ES RESOLDRAN DURANT LA JORNADA

