Organitzen:

Amb la col·laboració de:

SIMDAY 29
Pràctiques segures en
el treball en equip en l’atenció al malalt
traumatitzat greu (amb estàndard CRM)
28 de setembre de 2017

SIMDAY 29: Pràctiques segures en el treball en equip en
l’atenció al malalt traumatitzat greu (amb estàndard CRM).
28/09/2017
Presentació
La presència habitual de múltiples alteracions fisiopatològiques en el politraumatitzat possibilita plantejar
diferents situacions clíniques durant el desenvolupament d'un mateix cas, la qual cosa el converteix en un
model molt útil per simulació i permet entrenar habilitats tant individuals com de grup, ja que l'assistència
multidisciplinària és imprescindible en aquest tipus de situacions, així com l'existència d'un coordinador que
dirigeixi l'equip assistencial. Aquests pacients, en qui el temps en la presa de decisions és essencial i sol
afectar els resultats, generen habitualment un elevat grau d'estrès i, per tant, la possibilitat de cometre
errors, forçant l'alumne a exercir de líder, prendre decisions ràpides, interactuar amb altres col·legues o
especialistes de suport, amb personal d'infermeria i auxiliar, així com manejar una àmplia varietat de
recursos materials, cosa que permet a l'instructor avaluar, a més dels aspectes diagnòstics, terapèutics i
tècnics, d'altres fonamentals englobats en el que es denomina habilitats no tècniques com, entre altres, la
capacitat de lideratge, l’organització del treball i la comunicació amb els seus col·laboradors.
Per a l’optimització assistencial d'aquests pacients és necessària la formació dels responsables metges i
infermeres, per a la qual emprarem estratègies educatives específiques. Per millorar el coneixement,
habilitats, actituds i relacions amb l'equip, la metodologia educativa en adults exigeix una acurada
elaboració de les xerrades o conferències, treball amb petits grups, sessions d’anàlisi i discussió i sessions
pràctiques per al desenvolupament d'habilitats. L'aprenentatge dels professionals és millor quan el
contingut és rellevant per a la seva pròpia pràctica; l'alumne s'involucra en el procés d'aprenentatge, i això
permet l'àmplia discussió dels temes, s’estableix un intercanvi d'informació entre el professor i l'alumne, els
objectius es defineixen amb claredat, se'ls dóna suport amb reforç positiu i se'ls convida a reflexionar sobre
la nova experiència apresa perquè puguin identificar els aspectes erronis o més febles dels seus
coneixements.

Objectius
Objectiu general
Abordar recomanacions i pràctiques clíniques dirigides a millorar i exercitar l'avaluació de prioritats i
l’aplicació de protocols en el maneig del pacient politraumàtic.
Objectius específics
 Adquirir habilitats i desenvolupar actituds per a gestionar amb seguretat situacions crítiques en el
maneig del pacient politraumàtic.
 Entrenar la pràctica d'habilitats no tècniques com el lideratge, la comunicació i el treball en equip en
situacions d'estrès.
 Mostrar quins són els comportaments que fan el treball en equip més segur.

Adreçat a
Professionals assistencials interessats en l’entrenament de competències en l'aplicació dels protocols en el
maneig del pacient politraumàtic.

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


Taller de pràctica simulada de 7 hores el dia 28/09/2017. Casos a desenvolupar en les àrees més
importants en seguretat del pacient en el treball en equip amb malalts traumatitzats greus.

El curs CRM6 és un curs basat en escenaris de simulació d'alta fidelitat, en què practicaràs els principis de
treball en equip en situació crítica. En aquest curs descobriràs les motivacions que condicionen les teves
accions enmig d'una crisi i aprendràs estratègies de comunicació, de relació entre membres d'un equip
multidisciplinari i de gestió dels recursos i de l'ajuda en els moments en què tothom corre.
Aquest curs es basa en els principis de Crisis Resource Management, una sistemàtica que l’anestesiòleg
David Gaba (Stanford University, EUA) va desenvolupar en els anys 90 per al maneig de les crisis en
anestèsia i que s'ha estès a tots els contextos en què es manegen pacients potencialment crítics.
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
Montserrat Soler Sellarès. Doctora en Seguretat del pacient en TCE. Màster oficial en atenció al malalt crític
i emergències. Diplomada en Infermeria. Infermera SEM assistencial SEM 061 Manresa. Instructora en
simulació per la Universitat de Múrcia. Col·laboradora en el Postgrau de simulació i innovació docent i en
formacions per professionals en simulació clínica.
Marina Mateu Capell. Doctora en Infermeria. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Màster oficial en
investigació clínica en Ciències de la salut. Infermera de cures intensives a la Fundació Althaia. Instructora i
facilitadora en simulació.

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

