PROGRAMA CURS DE
SEGURETAT
CLÍNICA
OBJECTIUS
•
Adquirir cultura de
seguretat.
•
Tenir coneixements en
conceptes de seguretat
clínica.
•
Adquirir coneixements en
mètodes d’anàlisis de casos i
resolució de problemes.
•
Elaborar un projecte de
seguretat

•
•

METODOLOGIA
Classes teòriques i pràctiques amb tallers, anàlisis de casos,
vídeos, debats, treball grupal i exposició presencials de grup,
treball no presencial amb seguiment online.

CONTINGUT
• Introducció a la Cultura de la Seguretat.
• Cultura de la seguretat dels pacients a les
Organitzacions. Com analitzar-la.
•
•
•

Notificació d’incidents, definicions i taxonomia.
Mètodes: Diagrames, AMFE i mètode London
Indicadors de qualitat i seguretat.

Seguretat clínica als Serveis d’Urgències, Quiròfan.
Principals Efectes adversos: seguretat medicament.

Destinataris: Tots els professionals d’Infermeria que vulguin aprofundir en seguretat clínica.
Docent: Estrella Martínez Segura, infermera d’Urgències HTVC, Professora Associada a la URV.
Instructora en seguretat clínica per la SEMES.

Durada del curs: 20 hores, 15 presencials, 5 hores de treball personal.
Desenvolupament de l’activitat: Gener 2015, dimarts i dijous de 16-19h.

“Equivocar-se és d’humans, amagar les errades també, no aprendre d’aquestes és imperdonable.”

Programa:
-Sessió 1:
-Introducció a la cultura de la seguretat. Antecedents històrics, nacionals i internacionals.
-Cultura de la seguretat dels pacients a les organitzacions.
-Sistemes de notificació d’incidents i efectes adversos. Taxonomia.
-Treball en grup: -Notificació d’incidents.
-Sessió 2:
-Enquestes de seguretat. Tenim cultura de seguretat?
-Treball individual:- realització d’enquesta de seguretat.
-Factors que intervenen en la seguretat del pacient.
-Treball grupal: -Anàlisi de casos
-Sessió 3:
-Detecció de riscos. Prevenim efectes adversos. Anàlisi modat tipus AMFE
-Treball grupal: Realització d’un AMFE.
-Treball grupal: Resolució dels AMFE.
-Sessió 4:
-Vídeo. Anàlisi d’un cas clínic.
-Debat.
-Anàlisi mètode London.
-Indicadors de qualitat i seguretat. Tipus. Pràctica.
-Sessió 5:
-Seguretat clínica als Serveis d’Urgències, seguretat del Medicament, seguretat quirúrgica.
-Principals Efectes adversos.
-Presentació projectes de seguretat clínica.
Avaluació i certificació:
Serà necessari un 80% d’assistència a les classes teòriques, s’avaluarà la participació a les classes
presencials i es presentarà un projecte de seguretat per al lloc on es treballa que es presentarà l’últim dia a
classe, podran ser treballs en grup. Es realitzarà una enquesta de valoració del curs, docent i habilitats
assolides.

