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CURSOS ONLINE AVANÇATS EN QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN 
ELS DIFERENTS ÀMBITS ASSISTENCIALS. PRÀCTIQUES SEGURES (QiSP2). 
 
Com a continuïtat a la formació impulsada en Qualitat i Seguretat dels Pacients l’any 2015 (en la 
que van participar més de 37.000 professionals del conjunt del sector), es posa en marxa ara un 
Curs Avançat en Qualitat i Seguretat dels Pacients, per incidir en les pràctiques segures en 
cadascun dels diferents àmbits assistencials. 
 
El programa ha estat una iniciativa conjunta del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, l’Institut Català de la Salut, la Societat Catalana de Qualitat Assistencial i Unió Consorci 
Formació (en representació de la Unió Catalana d'Hospitals i el Consorci de Salut i Social de 
Catalunya).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curs orientat a l’acreditació de centres sanitaris: 

 
Els  models d’acreditació dels diferents tipus de centres sanitaris (hospitals d’aguts, centres de 
salut mental, sociosanitaris i centres d’atenció primària) incorporen estàndards vinculats a la 
formació en qualitat i  seguretat dels pacients. 
 

En aquest sentit, el curs té una incidència directa en aquest estàndards, i afavoreix aquest 
desenvolupament competencial dels professionals, contribuint a crear una cultura de la qualitat i 
seguretat dels pacients a les organitzacions sanitàries. 
 
 
A qui va dirigit: 
 
El curs està dirigit a professionals de les organitzacions sanitàries, de tots els àmbits assistencials 
següents:  
 

 Atenció urgent 

 Atenció anestèsica 

 Atenció quirúrgica 

 Atenció ambulatòria especialitzada 

 Atenció en hospitalització  

 Atenció en unitats de crítics 

 Atenció oncològica 

 Atenció materno-infantil 

http://www.consorci.org/
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 Atenció pediàtrica 

 Atenció emergent extrahospitalària 

 Atenció domiciliària en atenció primària 

 Atenció en hospitalització a domicili 

 Donació i trasplantament 

 Radiodiagnòstic 

 Laboratoris clínics 

 Serveis d'anatomia patològica 

 Hemodiàlisi 

 Rehabilitació 

 Atenció sociosanitària 

 Atenció en salut mental 
 
 
Objectius del programa: 
 
Així com el curs modular bàsic en Qualitat i Seguretat dels pacients pretenia arribar a tots els 
professionals, per oferir-los uns coneixements mínims i una cultura bàsica dels elements de la 
qualitat i la seguretat dels pacients, aquests nous mòduls permetran aprofundir en les pràctiques 
segures en cadascun dels àmbits assistencials.  
 
L’objectiu principal és el de capacitar els professionals, ajudant-los a incorporar criteris i 
practiques de qualitat i seguretat a la seva pràctica professional, per tal d’assolir una pràctica 
d’excel·lència, prevenint els esdeveniments adversos a través d’estratègies de reducció dels riscos 
i contribuint a la millora de la qualitat de l’assistència que es produeix als centres de salut i social. 
 
 
Objectius específics: 
 

 Contribuir a la creació d’una cultura de seguretat a les organitzacions sanitàries. 

 Entendre els processos i les pràctiques segures en cadascun d’aquests àmbits 
assistencials 

 Donar a conèixer els estàndards de qualitat i seguretat dels pacients als diferents àmbits i 
processos assistencials. 

 Afavorir que els treballadors de les organitzacions sanitàries puguin detectar problemes 
de qualitat i seguretat dels pacients, així com  oportunitats de millora contínua, en els 
seus llocs de treball. 

 Dotar d’uns coneixements sobre les eines de la gestió de la qualitat que permetin als 
treballadors participar en grups de millora contínua. 

 Donar a conèixer uns instruments de seguretat que ja s’estan utilitzant a la majoria 
d’organitzacions sanitàries catalanes, així com experiències internacionals rellevants. 

 Incidir en els principals esdeveniments adversos per a la seguretat dels pacients i el mapa 
de riscos en cadascun dels àmbits assistencials 

 Conèixer les millors estratègies i eines per a la gestió del risc per a la seguretat dels 
pacients aplicada a cada àmbit. 
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Mòduls independents que formen part de QiSP2: 
 
Aquests mòduls sobre qualitat i seguretat dels pacients van dirigits a diferents col·lectius de 
professionals: facultatius, infermeria, tècnics, administratius, comandaments intermedis, 
directius, membres de les unitats funcionals de seguretat dels pacients, membres de comissions i 
comitès assistencials  i altres professionals assistencials. 
 
A continuació es presenten els diferents mòduls que es poden realitzar: 
 
 

Títol del curs 
Durada en 

hores 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció urgent 4 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció oncològica  3 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció ambulatòria especialitzada  4 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció anestèsica  3 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció materno-infantil  3 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció peditàtrica  3 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en unitats de crítics  3 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció quirúrgica  4 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en hospitalització  4 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció emergent extrahospitalària 3 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en hospitalització a domicili  3 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció domiciliària en atenció primària  4 
Qualitat i seguretat dels pacients en la donació i el trasplantament  2 
Qualitat i seguretat dels pacients en radiodiagnòstic  3 
Qualitat i seguretat dels pacients en laboratoris clínics  2 
Qualitat i seguretat dels pacients en hemodiàlisi 2 
Qualitat i seguretat dels pacients en serveis d’anatomia patològica  3 
Qualitat i seguretat dels pacients en rehabilitació 3 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció sociosanitària  4 
Qualitat i seguretat dels pacients a l’atenció en salut mental  4 
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QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ URGENT (4h) 
0,4 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Conèixer les característiques assistencials 
diferencials de l’atenció urgent.  

 Conèixer les eines utilitzades en l’atenció 
urgent per assegurar la qualitat assistencial 

 Entendre la seguretat del pacient com una 
dimensió de la qualitat imprescindible i amb 
identitat pròpia. 

 
 
 
 
 

 

 Seguretat dels pacients en l’atenció urgent   
 Abordatge de la seguretat dels pacients als SUH.  

 Epidemiologia dels esdeveniments adversos en 

l’atenció urgent. 

 Cultura de seguretat als SUH. 

 Gestió de riscos als SUH. 

 Promoure la SP i el benchmarking entre els 

professionals de les estratègies empreses  en la 

millora de la SP. 

 Qualitat en l’atenció urgent 
 Característiques diferencials de l’assistència en 

els Serveis d’Urgències. 

 Triatge sanitari estructurat i triatge avançat. 

 Mapa d’urgències. 

 Acreditació de Serveis d’urgències. 

 Pla de millora de la qualitat del Servei 

d’urgències.  

 Monitorització de la qualitat a urgències. 

 Tipus d’indicadors de qualitat en l’atenció urgent. 

 Utilització i selecció dels indicadors. 

 

Adreçat a:  
Professionals que treballen en l’àmbit d’atenció urgent: metges de diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques, 
infermeria, comandaments, membres de comissions i comitès de l’àrea d’atenció urgent o d’unitats funcionals de 
seguretat dels pacients, així com professionals amb interès en qualitat i seguretat dels pacients. Metges residents. 

 
 

 

QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ ONCOLÒGICA (3h) 
0,3 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Donar a conèixer el procés i l’organització de 
l’atenció oncològica de qualitat. 

 Conèixer els principals riscos relacionats amb 
el procés oncològics per tal de prevenir i/o 
minimitzar. 

 Identificar les principals línees estratègiques 
de qualitat i seguretat de pacients en els 
àmbits nacional i internacional. 
 

 

 El procés oncològic.  

 Gestió del risc del pacient oncològic.  

 Gestió del risc en el tractament quimioteràpic.   

 Gestió del risc en el tractament radioteràpic.   

 Estratègies, estàndards i indicadors de qualitat i 
seguretat.  

Adreçat a: 
 

Professionals que treballen en l’atenció oncològica: metges de les especialitats oncològiques i quirúrgiques, 
infermeria de diferents unitats relacionades amb l’atenció oncològica (consultes, hospitals de dia oncohematològics, 
unitats d’hospitalització, etc.) comandaments, membres de comissions i comitès assistencials, comitès de tumors o 
unitats funcionals d’atenció oncològica, o d’unitats funcionals de seguretat dels pacients, així com professionals amb 
interès en qualitat assistencial i seguretat dels pacients. Metges residents. 
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QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ AMBULATÒRIA 
ESPECIALITZADA (4h) 

0,4 crèdits 
OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

 

 Conèixer els apartats clau de l’atenció 
ambulatòria especialitzada pel que fa a qualitat i 
seguretat dels pacients, basats en les 
dimensions de la qualitat assistencial.  

 Aprendre a gestionar clínicament l’atenció 
ambulatòria especialitzada (aspecte de qualitat). 

 Conèixer com interaccionen els distints 
estàndards i indicadors de seguretat en l’atenció 
ambulatòria especialitzada (aspecte de 
seguretat). 

 

 Tipus d’assistència ambulatòria. 

 Gestió clínica i estratègies per reduir el risc dels 
esdeveniments adversos.  

 Seguretat dels pacients en l’atenció ambulatòria 
especialitzada. 

 Qualitat assistencial del pacient. 

 Gestió clínica i estratègies transversals en la qualitat 
assistencial i la seguretat dels pacients 

 Pla assistencial/terapèutic a l’atenció ambulatòria 
especialitzada. 

 Les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 

Adreçat a: 
Professionals que treballen en l’àmbit ambulatori de l’atenció especialitzada: facultatius d’especialitats mèdiques i 
quirúrgiques, infermeria, comandaments, membres de comissions i comitès assistencials o d’unitats funcionals de 
seguretat dels pacients, així com professionals amb interès en qualitat assistencial i seguretat dels pacients. Metges 
residents. 
 
NOTA: En aquest mòdul queden exclosos els processos que es realitzen a l’atenció primària, l’atenció hospitalària 
(en règim d’ingrés ≥ 24 hores), l’atenció urgent i emergent, que ja es tracten en els mòduls específics corresponents. 
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QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ ANESTÈSICA (3h) 
0,3 crèdits 

OBJECTIUS CONTINGUTS 
 

 Aportar una visió integral en qualitat i seguretat 
del pacient en l’àmbit d’anestesiologia. 

 Aprendre a identificar i analitzar els factors de 
sistema i humans que posen en perill la 
seguretat del pacient aprenent a desenvolupar 
estratègies de millora.  

 Objectius específics: 
o Reconèixer que l’èxit de tota iniciativa en 

qualitat i seguretat requereix d’un 
coneixement profund de tot el procés 
d’atenció al pacient.   

o Reflexionar sobre la complexitat del 
procés peri-operatori i conèixer les 
amenaces reals o virtuals que conformen 
la planificació i execució de la pràctica 
anestèsica.  

o Adquirir els coneixements bàsics per 
aplicar les diferents eines que permetin 
millorar la seguretat en aquest entorn.  

 

 Esdeveniments adversos en l’atenció anestèsica.  

 Declaració d’Helsinki: seguretat dels pacients 
quirúrgic. Recomanacions i protocols d’actuació. 

 Avaluació pre-operatòria  
 Avaluació mèdica, determinació del risc 

esdeveniments  intra-operatoris. 

 Valoració de la via aèria.  

 Preparació pre-operatòria 
 Verificació del material.  

 Etiquetat dels fàrmacs.  

 Monitorització. 

 Control de la infecció.  

 Intraoperatori 
 Maneig via aèria difícil.  

 Manuals de crisi.  

 Post-operatori 
 Traspàs de la informació del pacient post-

quirúrgic 

 Control del dolor.  

 Estratègies de millora. 
 

Adreçat a: 
Professionals que treballen en l’àmbit d’anestesiologia: anestesiòlegs, infermeria d’anestèsia i reanimació o 
quirúrgica, comandaments, membres de comissions i comitès de l’àrea quirúrgica o d’unitats funcionals de seguretat 
dels pacients, així com professionals amb interès en qualitat assistencial i seguretat dels pacients. Metges residents. 

 
 

 

QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ MATERNO-INFANTIL (3h) 
0,3 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Donar a conèixer el procés i l’organització de 
l’atenció materno-infantil de qualitat. 

 Conèixer els principals riscos relacionats amb 
el procés materno-infantil per tal de prevenir 
i/o minimitzar-los. 

 Identificar les principals línies estratègiques 
de qualitat i seguretat de pacients en els 
àmbits nacional i internacional per a l’atenció 
materno-infantil. 

 

 

 Característiques clau de l’embarassada i el nadó que 
determinen els aspectes de qualitat a desenvolupar. 

 Seguretat dels pacients a l’atenció materno-infantil 

 Bones pràctiques per al desenvolupament de l’atenció 
materno-infantil de qualitat 

 Indicadors de qualitat a l’atenció materno-infantil 
 

Adreçat a: 

Professionals que treballen en l’atenció materno-infantil: facultatius de les especialitats de ginecologia i obstetrícia, 
infermeria de les unitats d’atenció materno-infantil (urgències maternals, bloc obstètric, unitats d’hospitalització, 
consultes, gabinets, etc.), comandaments, membres de comissions i comitès de l’àrea materno-infantil o d’unitats 
funcionals de seguretat dels pacients, així com professionals amb interès en qualitat assistencial i seguretat dels 
pacients. Metges residents. 
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QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ PEDIÀTRICA (3h) 
0,3 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Conèixer les característiques específiques dels 
pacients pediàtrics i el seu impacte en les 
estratègies de qualitat i seguretat dels pacients.  

 Definir les bones pràctiques per a obtenir una 
atenció pediàtrica de qualitat i centrada en els 
pacients. 

 Conèixer els principals esdeveniments adversos 
relacionats amb la seguretat dels pacients 
pediàtrics i les estratègies per a prevenir-los. 

 Aprendre a mesurar la qualitat i seguretat dels 
pacients en l’atenció pediàtrica. 

 

 

 Característiques del pacient pediàtric que 
condicionen els aspectes de qualitat a desenvolupar. 

 Seguretat dels pacients a l‘atenció pediàtrica. 

 Línies clau pel desenvolupament de l’atenció 
pediàtrica de qualitat. 

 Indicadors de qualitat a l’atenció pediàtrica. 
 

Adreçat a: 
Professionals que treballen en atenció pediàtrica: facultatius de les especialitats de pediatria i cirurgia pediàtrica, 
infermeria de les unitats on es presta atenció pediàtrica (consultes, hospitals de dia, unitats d’hospitalització, 
neonatologia, etc), comandaments, membres de comissions i comitès de l’àrea pediàtrica o d’unitats funcionals de 
seguretat dels pacients, així com professionals amb interès en qualitat assistencial i seguretat dels pacients. Metges 
residents. 

 
 

QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EN UNITATS DE CRÍTICS (3h) 
0,3 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Conèixer les singularitats del pacient crític en 
relació al risc de patir incidents relacionats 
amb la seguretat del pacient.  

 Conèixer les principals estratègies 
desenvolupades per a la reducció del rics 
d’incidents i els seus resultats. 

 Conèixer els estàndards de qualitat 
desenvolupats per l’atenció al pacient crític. 

 

 

 El procés d’atenció al pacient crític.  

 Seguretat dels pacients: estratègies de 
reducció/control de risc.  

 Projectes específics en la seguretat dels pacients:  
 “Projecte Bacterièmia zero”,  
 “Projecte Pneumònia zero”,  
 “Projecte Resistència zero”.  

 Pràctiques segures en l’àmbit crític en la seguretat 
dels pacients: 
 Cultura de seguretat.  
 Higiene de mans.  
 Comunicació correcta durant el traspàs 

d’informació sobre el pacient.  
 Cura adequada de les connexions de catèters i 

tubs. 
 Prevenció de les úlceres per pressió.  
 Contenció física i immobilització de pacients. 
 Equips de resposta ràpida en l’atenció dels 

pacients. 
 Altres pràctiques segures d’especial rellevància 

en el pacient crític. 

 Indicadors de qualitat en l’atenció del pacient crític.  
 

Adreçat a: 

Professionals que treballen en l’àmbit d’unitat de crítics: facultatius dels serveis de medicina intensiva o 
anestesiologia, infermeria de les unitats de crítics, comandaments, membres de comissions i comitès assistencials o 
d’unitats funcionals de seguretat dels pacients, així com professionals amb interès en qualitat assistencial i seguretat 
dels pacients. Metges residents. 

file:///C:/Users/PRODUCCIÓ/71_QISP_2/01%20Moduls/06%20Unitats%20Crítics/02_Edición/M6_Atenció_pacientcrític_20151211_ucf.docx%23_Toc444086004
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QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ QUIRÚRGICA (4h) 
0,4 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Conèixer el procés d’atenció del pacient 
quirúrgic. 

 Definir els procediments d’anàlisi de 
resultats. 

 Conèixer les eines que poden permetre 
definir i desplegar accions de millora del 
procés. 

 

 

 Què entenem per atenció al pacient quirúrgic? 

 Procés estratègic: planificar i dirigir l’atenció del pacient.  

 Procés de suport. 

 Procés clau: atendre pacient quirúrgic  
 Definició de circuits i procediments. 

 Identificar una necessitat quirúrgica. 

 Programar i identificar el risc quirúrgic. 

 Acollir.  

 Realitzar l’acte quirúrgic. 

 Planificar el seguiment postquirúrgic.  

 Procés estratègic: controlar i redirigir. 
 

Adreçat a: 
Professionals assistencials de l'àmbit quirúrgic: cirurgians indistintament de l’especialitat, anestesiòlegs, personal 
diplomat en infermeria, auxiliars d'infermeria, comandaments, membres de comissions i comitès de l’àrea quirúrgica 
o d’unitats funcionals de seguretat dels pacients, així com professionals amb interès en qualitat assistencial i 
seguretat dels pacients. Metges residents. 
 
NOTA: En aquest mòdul queden exclosos els processos que es realitzen a anestèsia i reanimació postquirúrgica, que 
ja es tracten en els mòduls específics corresponents. 
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QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EN HOSPITALITZACIÓ (4h) 
0,4 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Conèixer els apartats clau de l’atenció en 
l’hospitalització pel que fa a qualitat i seguretat 
dels pacients, basats en les dimensions de la 
qualitat assistencial.  

 Aprendre com cal gestionar clínicament l’atenció 
en l’hospitalització  (aspecte de qualitat). 

 Conèixer com interaccionen els diferents 
estàndards i indicadors de seguretat en l’atenció 
en l’hospitalització (aspecte de seguretat). 

 

 La cartera de serveis i els processos que ofereix 
cada equip en qualitat i seguretat. 

 Gestió clínica i estratègies per reduir el risc dels 
esdeveniments adversos. 

 Indicadors genèrics i específics de seguretat dels 
pacients en hospitalització. 

 Qualitat: la cultura, l’organització, el model de 
gestió i la seguretat del centre hospitalari. 

 Gestió clínica i estratègies transversals en la 
qualitat assistencial i la seguretat dels pacients. 

 Pla assistencial o terapèutic a l’atenció en 
l’hospitalització. 

 Equips professionals: el treball interdisciplinari. 

 Cicle de millora continua. 

 El coneixement a l’atenció en l’hospitalització. 

 Les tecnologies de la informació i la comunicació.  
 

Adreçat a: 
Professionals que treballen en l’àmbit d’hospitalització: facultatius de diferents especialitats mèdiques i 
quirúrgiques, infermeria de les unitats d’hospitalització convencional, comandaments, membres de comissions i 
comitès assistencials o d’unitats funcionals de seguretat dels pacients, així com professionals amb interès en qualitat 
assistencial i seguretat dels pacients. Metges residents. 

NOTA:  En aquest mòdul queden exclosos els processos que es realitzen als blocs quirúrgics, sala de parts, 

urgències, hospitalització a domicili, atenció sociosanitària i activitats ambulatòries, que ja es tracten en els mòduls 
específics corresponents. 
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QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EMERGENT 
EXTRAHOSPITALÀRIA (3h) 

0,3 crèdits 
OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

 

 Conèixer el procés assistencial del SEM per 
identificar els potencials riscos relacionats 
amb la seguretat del pacient. 

 Identificar els principals riscos per a la 
seguretat del pacient a l’àmbit de les 
emergències prehospitalàries. 

 Conèixer els estàndards de qualitat en 
l’atenció a les emergències prehospitalàries 

 

 

 Seguretat dels pacients a l’atenció emergent 
prehospitalària: principals riscos i factors que dificulten 
disposar de dades. 

 Identificació i prevenció d’esdeveniments adversos en: 
 L’atenció telefònica. 
 L’atenció a l’ambulància. 
 La transferència del malalt. 

 Estratègies de reducció/control de riscos.  

 Qualitat en l’atenció assistencial del pacient. 
Indicadors 

 

Adreçat a: 
Professionals que treballen en atenció emergent extrahospitalària: facultatius i infermers dels serveis d’emergències 
mèdiques i serveis d’urgències hospitalàries o de l’atenció primària, comandaments, membres de comissions i 
comitès assistencials o d’unitats funcionals de seguretat dels pacients, així com professionals amb interès en qualitat 
assistencial i seguretat dels pacients. Metges residents. 

 

 
QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS  A L’ATENCIÓ EN HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI  

(3h) 
0,3 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Conèixer les particularitats de 
l’hospitalització a domicili. 

 Establir una proposta d’indicadors de 
seguretat i resultats clínics que permetin 
monitoritzar l’activitat. 

 Identificar les àrees crítiques en l’atenció 
domiciliària. 

 Conèixer estratègies per a la reducció del 
risc i aplicar pràctiques segures. 

 Potenciar la cultura de seguretat dels 
professionals que treballen en els programes 
d’atenció domiciliària. 

 

 

 L’hospitalització a domicili 

 Recomanacions en la cartera de serveis (segons models 
assistencials) 
 Malalt agut o crònic aguditzat complex mèdic. 
 Malalt quirúrgic. 
 Malalt pediàtric. 
 Malat crònic. 
 Cures pal·liatives. 
 Unitats monogràfiques d’alta complexitat. 

 Pràctiques segures en processos específics de la HAD.  

 Procés organitzatiu. 

 Procés  assistencial. 

 Procés de suport. 

 Avaluació de la seguretat i la qualitat assistencial.  
 

Adreçat a: 
Professionals que treballen en unitats d’hospitalització a domicili: facultatius, infermeria; professionals que treballen a 
les unitats d'hospitalització convencional: facultatius, infermeria,infermeria d’hospitalització, etc. comandaments, 
membres de comissions i comitès assistencials o d’unitats funcionals de seguretat dels pacients, així com professionals 
amb interès en qualitat assistencial i seguretat dels pacients. Metges residents. 
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QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS  A L’ATENCIÓ DOMICILIARIA EN ATENCIÓ 
PRIMÀRIA (4h) 

0,4 crèdits 
OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

 

 Identificar les àrees critiques en l’atenció 
domiciliària. 

 Conèixer estratègies per a la reducció del risc i 
aplicar pràctiques segures. 

 Potenciar la cultura de seguretat dels 
professionals que treballen en els programes 
d’atenció domiciliària. 

 

 

 Els programes d’atenció domiciliaria a l’atenció 
primària. 

 La seguretat dels pacients en l’atenció domiciliària. 
 El pacient crònic complex. 
 El pacient amb malaltia crònica avançada. 

 Identificació de les àrees critiques. 

 Estratègies per a la reducció del risc. Les pràctiques 
segures. 

 Indicadors de qualitat. 
 

Adreçat a: 

Professionals d’atenció primària (metges, personal d’infermeria, auxiliars d’infermeria, treballadors socials, 

fisioterapeutes i personal de gestió i serveis), professionals dels PADES i altres professionals que en algun moment de 

l’assistència puguin intervenir en l’atenció al pacient en el seu domicili. Professionals i gestors de centres 

sociosanitaris. Comandaments, membres de comissions i comitès assistencials o d’unitats funcionals de seguretat dels 

pacients, així com professionals amb interès en qualitat assistencial i seguretat dels pacients. Metges residents. 

 
 

QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN LA DONACIÓ I EL TRASPLANTAMENT  
(2h) 

0,2 crèdits 
OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

 

 Conèixer el procés de donació, les fases i 
els agents implicats. 

 Identificar les possibles àrees de millora 
per optimitzar el procés de donació. 

 Prendre consciència dels principals errors i 
incidències que poden succeir durant el 
procés de donació i trasplantament. 

 Identificar les accions i les bones 
pràctiques que podem dur a terme per 
reduir significativament aquests riscos 
durant el procés de donació. 

 Avaluar i valorar l’activitat vinculada a 
seguretat del pacient en les unitats de 
donació i trasplantament. 
 

 

 El procés de donació i trasplantament. 

 Seguretat dels pacients 
 Motius pels quals un donant no esdevé utilitzat. 
 Risc de transmissió de malalties infeccioses. 
 Classificació de la capacitat de transmissió en donació. 

 Qualitat i bones pràctiques en els processos de la donació 
d’òrgans. 

 Escenari normatiu sobre qualitat i seguretat en donació i 
trasplantament. 

 

Adreçat a: 
Professionals que treballen en l’àmbit de la donació i el trasplantament: facultatius d’especialitats mèdiques i 
quirúrgiques, infermeria d’àrees quirúrgiques, unitats de trasplantament, unitats de crítics, comandaments, membres 
de comissions i comitès assistencials o d’unitats funcionals de seguretat dels pacients, així com professionals amb 
interès en qualitat assistencial i seguretat dels pacients. Metges residents. 
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QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN RADIODIAGNÒSTIC (3h) 
0,3 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Conèixer les tasques i funcions del Tècnic en 
Radiodiagnòstic (TER), de l’especialista en 
Radiologia, les diferents modalitats d’estudis de 
l’especialitat, i l’abast de la radiologia 
diagnòstica i intervencionista. 

 Conèixer els principals sistemes de 
monitorització de la qualitat i aspectes clínics 
bàsics en el control de qualitat d’un servei de 
Radiologia. 

 Tenir nocions bàsiques d’estàndards i 
indicadors de qualitat en Radiologia. 

 Tenir una visió global dels riscos, incidents, 
esdeveniments adversos i errors de   
radiodiagnòstic, i de les estratègies de control i 
millora de la seguretat de l’acte radiològic. 
 

 

 L’atenció en radiologia. Processos diagnòstics i 
terapèutics.  

 Seguretat dels pacients en radiologia  
 Efectes biològics per radiacions. 
 Indicadors, estàndards, riscos i controls de 

seguretat dels pacients. 
 Mapa de processos operatius. 
 Mesures de control del risc transversals. 

 Qualitat assistencial en Radiologia  
 Sistemes de monitorització de la qualitat en un 

servei de Radiologia. 
 Pilars bàsics de la qualitat en Radiologia. 

 

Adreçat a: 
Facultatius especialistes en Radiodiagnòstic i tècnics en diagnòstic per la imatge així com personal d'altres categories 
que treballen en un servei de Radiodiagnòstic o en Serveis de Diagnòstic per la Imatge (SDPI). Comandaments, 
membres de comissions i comitès assistencials o d’unitats funcionals de seguretat dels pacients, així com 
professionals amb interès en qualitat assistencial i seguretat dels pacients. Metges residents. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

15 
 

QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN LABORATORIS CLÍNICS (2h) 
0,2 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Comprendre el paper del laboratori clínic 
en la seguretat del pacient. 

 Conèixer els punts estratègics en seguretat 
del pacient en el laboratori clínic. 

 Conèixer les possibles estratègies de 
millora disponibles. 

 

 

 Punts estratègics en la qualitat i seguretat dels pacients en 
el laboratori clínic: 
 Procés preanalític. 
 Procés analític. 
 Procés postanalític. 

 Indicadors de qualitat: Impacte en seguretat dels pacients.  

 Estratègies de millora en seguretat dels pacients des de la 
perspectiva del laboratori clínic. 

 Millora de la qualitat en els laboratoris clínics: certificacions 
i acreditacions 

 

Adreçat a: 
Professionals que treballen en l’àmbit dels laboratoris: facultatius de les diferents especialitats (Anàlisis clíniques, 
Bioquímica, Immunologia, Hematologia, Microbiologia, etc.), infermeria de laboratori, tècnics de laboratori. 
Comandaments, membres de comissions i comitès assistencials o d’unitats funcionals de seguretat dels pacients, així 
com professionals amb interès en qualitat assistencial i seguretat dels pacients. Metges residents. 

 
 
 

QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN HEMODIÀLISI (2h) 
0,2 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Donar a conèixer el procés i l’organització de 
l’hemodiàlisi. 

 Conèixer els principals riscos relacionats amb 
el procés d’hemodiàlisi per tal de prevenir-los 
i/o minimitzar-los. 

 Identificar els principals estàndards de qualitat 
en el procés d’hemodiàlisi en els àmbits 
nacional i internacional. 

 

 

 El procés d’hemodiàlisi. 

 Seguretat dels pacients: 
 Factors de risc per a la seguretat dels pacients en 

hemodiàlisi. 
 Estratègies de prevenció del risc per a la seguretat 

dels pacients en el procés d’hemodiàlisi.  

 Indicadors de qualitat en hemodiàlisi. 

 Estàndards de qualitat en hemodiàlisi. 
 

Adreçat a: 
Professionals que treballin en unitats d’hemodiàlisi: facultatius especialistes en Nefrologia, infermeria d’unitats 
d’hemodiàlisi. Comandaments, membres de comissions i comitès assistencials o d’unitats funcionals de seguretat dels 
pacients, així com professionals amb interès en qualitat assistencial i seguretat dels pacients. Metges residents. 
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QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN SERVEIS D’ANATOMIA PATOLÒGICA (3h) 
0,3 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Sensibilitzar als treballadors de les greus 
conseqüències que se’n deriven pel malalt 
d’algunes incidències.  

 Identificar tasques concretes i condicions de 
treball que afavoreixen les incidències. 

 Fomentar les formes de treballar que 
minimitzen les incidències. Gestió adequada de 
les incidències. 

 

 Complexitat tècnica i funcional dels serveis 
d’anatomia patològica. 

 Errors més comuns i mesures preventives de 
cadascuna de les etapes:  
 Obtenció de la mostra. 
 Recepció de mostres (i de les mostres en fresc). 
 Registre informàtic. 
 Macroscòpia. 
 Laboratori. 
 Diagnòstic. 

 Qualitat de l‘informe d’anatomia patològica. 

 Temps de resposta. 

 Traçabilitat. 

 Mesures preventives transversals. 

 Protocol d’actuació davant de sospita d’error. 
 

Adreçat a: 
Professionals dels serveis d’anatomia patològica: especialistes en Anatomia patològica,  infermeria, tècnics, . 
Comandaments, membres de comissions i comitès assistencials o d’unitats funcionals de seguretat dels pacients, així 
com professionals amb interès en qualitat assistencial i seguretat dels pacients. Metges residents. 
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QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS EN REHABILITACIÓ (3h) 
0,3 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Saber proporcionar al pacient la major capacitat i 
independència possibles.  

 Identificar les limitacions físiques del pacient i les 
limitacions en l’accessibilitat.   

 Assumir la responsabilitat i el compromís que 
exigeix la pràctica professional.  

 Identificar els serveis de rehabilitació i que els 
composen.  

 

 

 El procés d’atenció en rehabilitació. 

 Aspectes específics de la seguretat dels pacients en 
rehabilitació. 

 Estratègies de reducció i control del risc. 

 Estàndards de qualitat en l’atenció en rehabilitació. 

 Indicadors de qualitat en rehabilitació. 

Adreçat a: 
Professionals que treballen en serveis o unitats de rehabilitació: facultatius especialistes en Medicina física i 
Rehabilitació, fisioterapeutes, logopedes, tècnics ocupacionals, infermeria. Comandaments, membres de comissions i 
comitès assistencials o d’unitats funcionals de seguretat dels pacients, així com professionals amb interès en qualitat 
assistencial i seguretat dels pacients. Metges residents. 

 
 
 

QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA (4h) 
0,4 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Determinar els riscos per a la seguretat dels 
pacients més rellevants relacionats amb 
l’assistència sociosanitària. 

 Determinar les actuacions prioritàries de cara a 
aconseguir una atenció sociosanitària de qualitat i 
més segura. 

 Conèixer els estàndards i indicadors de qualitat a 
l’atenció sociosanitària proposats per diverses 
institucions. 
 

 

 Característiques de l’atenció a l’àmbit sociosanitari. 

 Processos d’atenció als pacients a l’àmbit 
sociosanitari. 

 Seguretat dels pacients a l’atenció sociosanitària. 

 Pràctiques segures a l’atenció sociosanitària. 

 Estàndards i indicadors de qualitat a l’atenció 
sociosanitària. 
 

Adreçat a: 
Professionals que treballen en l’atenció sociosanitària: facultatius de diverses especialitats, infermeria de centres 
sociosanitaris, comandaments, membres de comissions i comitès assistencials o d’unitats funcionals de seguretat dels 
pacients, així com professionals amb interès en qualitat assistencial i seguretat dels pacients. Gestors de centres 
sociosanitaris. 
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QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS A L’ATENCIÓ EN SALUT MENTAL (4h) 
0,4 crèdits 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 
 

 Identificar les eines bàsiques que permeten una 
atenció basada en la persona. 

 Assumir la responsabilitat i el compromís que 
exigeix la pràctica professional.  

 Identificar i adoptar elements de millora 
continua en la seva practica assistencial. 

 Afavorir entorns assistencials mes segurs. 

 Monitorar i avaluar la pràctica assistencial. 
 

 

 Gestió de la qualitat: Per què parlem de gestió de la 
qualitat i seguretat en salut mental? 

 Atenció centrada en el pacient i lideratge professional  
 Què és l’atenció centrada en el pacient? 
 La competència mental. Les persones amb TMG 

poden opinar?  
 Com centrar-nos en les necessitats de la persona 

amb TMG? 
 Com establir la relació professional amb 

persones amb TMG? 

 Suport a la millora assistencial: PTI 
 Valoració del pacient i requeriments de qualitat 

del PTI. 

 Seguretat dels pacients (mesures preventives i gestió 
del risc) 
 Caigudes i accidents.  
 Estats d’agitació. 
 Autolesions i suïcidi. 
 Fugues. 
 Mediació. 

 Utilitzar la informació per a mesurar i controlar. 
 

Adreçat a: 
Professionals que treballen en l’atenció a la salut mental: facultatius especialistes en Psiquiatria i altres, infermeria de 
centres o unitats de salut mental (centres de dia, centres amb internament i altres dispositius assistencials). 
Comandaments, membres de comissions i comitès assistencials o d’unitats funcionals de seguretat dels pacients, així 
com professionals amb interès en qualitat assistencial i seguretat dels pacients. Metges residents. 
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Metodologia dels mòduls online: 

 
 Formació online que incorpora un material didàctic multimèdia, iniciat majoritàriament amb un 

vídeo que funciona com a eix vertebrador dels continguts que es tracten durant el curs. 
S’afegeixen també altres recursos, casos i activitats autoavaluatives.  
 

 El curs està acompanyat per la figura d’un tutor expert, especialista en l’àmbit de la Qualitat i la 
Seguretat dels pacients, que, més enllà de respondre dubtes dels participants, suggereix lectures 
complementàries, debats a partir de casos i experiències.  

 
Requeriments tècnics: 
 

 Ordinador o tablet 

 Connexió a internet 

 Software necessari 

 Navegador Internet Explorer 8 o superior 

 

 
 Navegadors recomanats 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Acrobat PDF Reader 

 
 

 

POSSIBILITATS D’INSCRIPCIÓ I ÚS DELS MÒDULS ONLINE: 
 
Hi ha 3 possibilitats: 
 

1. Inscripcions a les 
convocatòries obertes d’UCF. 
 
Es calendaritzarà la realització de 
diferents edicions del programa. 
 
Els grups participants seran de 
professionals de diferents 
entitats que hi estiguin 
interessades. 
 
Un tutor vinculat al contingut 
acompanyarà els participants, 
moderarà els espais de debat i 
atendrà als seus dubtes i 
consultes.  
 
Alhora, des d’UCF es farà el 
seguiment proactiu de l’activitat, 
la coordinació pedagògica del 
curs, i reportarem a les entitats 
participants sobre la participació 
dels seus professionals. 
 

2. Grup corporatiu per una 
entitat 
 
Es programarà a partir de les 
necessitats de cada entitat. 
 
S’habilitarà un espai virtual 
específic (de manera 
personalitzada) on exclusivament 
hi hauran els seus professionals.  
 
Previ a la realització de programa, 
personalitzaríem els continguts 
per incorporar-hi materials propis 
de l’entitat. 
 
Un tutor vinculat al contingut 
acompanyarà als participants, 
moderarà els espais de debat i 
atendrà als seus dubtes i 
consultes.  
 
Des d’UCF faríem igualment el 
seguiment dels participants i 
reportarem de manera contínua. 
 

3. Llicència dels materials 
didàctics 
 
Pensat per aquelles entitats que 
ja disposen de plataforma virtual 
o de recursos propis per dur a 
terme la gestió de la formació. 
 
Previ al traspàs dels materials 
didàctics a la seva plataforma, es 
poden personalitzar els 
continguts amb la incorporació 
de recursos, materials, o 
elements propis de l’entitat a fi 
que els professionals 
interrelacionin els continguts 
didàctics desenvolupats amb les 
polítiques i els plans d’acció 
propis de la organització. 
 
Aquesta personalització ha de 
permetre multiplicar els efectes 
pedagògics dels aprenentatges, i 
la utilitat del projecte en termes 
de millora de la qualitat i la  
seguretat dels pacients. 
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SIMDAYS:  TALLERS PRESENCIALS OPCIONALS DE SIMULACIÓ EN QUALITAT I SEGURETAT 
DE PACIENTS  
 
UCF ha dissenyat per cadascun dels diferents àmbits assistencials, tallers formatius amb simulació d’una 
jornada, per entrenar els equips professionals en el desenvolupament de pràctiques segures. 
 
En aquestes sessions de simulació clínica,  a través de casos clínics i situacions simulades, s’incideix en el 
desenvolupament de competències tècniques, però especialment en les no tècniques (factors humans i 
habilitats no clíniques), tant personals com dels equips. 
 
Aquesta programació de sessions ha estat desenvolupada conjuntament amb:  

 

  
 
La simulació clínica és una oportunitat per a consolidar aprenentatges o generar-los a partir de 
l’experiència simulada. 
 
Kolb defineix l'aprenentatge experimental com un procés mitjançant el qual es crea el coneixement a través 
de la transformació de l'experiència. Les persones aprenen mitjançant l’experiència concreta, la reflexió, la 
conceptualització i l’experimentació. 

 
 

 
 
 

Aprenentatge basat en la pràctica reflexiva i els errors:  La pràctica reflexiva proporciona un model 

conceptual que guia els professors-facilitadors sobre com descobrir els models mentals que es van utilitzar 
en l'orientació de les accions cursetistes durant la sessió d'ensenyament. D'acord amb això, els errors 
sempre o principalment són causats per la construcció de sistemes de significat dels alumnes, com ara els 
seus marcs, les suposicions i el coneixement. L'ús reflexiu en el debriefing fa que el focus s'ampliï per 
incloure-hi no només les accions dels alumnes, sinó també els seus models mentals que, en última 
instància, determinen el resultat final. 

 
Facilitadors i experts:  les sessions de simulació comptaran amb el suport d’experts en qualitat i seguretat 
del pacient en l’àmbit corresponent, així com la conducció metodològica i didàctica per part d’un facilitador 
referent en l’àmbit de la simulació i el debrifing. 
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HEALTH MOBILE LEARNING:  BONES PRÀCTIQUES PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT 
DELS PACIENTS 

 
És una realitat que el mòbil s’ha convertit en la primera pantalla per al consum d’informació i de 
coneixement informal, que ens permet estar sempre connectats i facilita el desenvolupament d’accions 
cada cop més complexes i les apropa al lloc de treball.  

 
Des d’UCF us proposem la utilització del mòbil com un canal per impulsar formació i apropar el 
coneixement als professionals en el moment que el necessiten. 
 
És per això, que hem dissenyat el curs Bones pràctiques per a la millora de la seguretat de pacients, a 
partir de microcontinguts que es  visualitzen i permeten interacció a través dels dispositius mòbils. 
 
 

Què us proposem? 
 
La realització d’aquest curs en format repte, mitjançant 
microcontinguts (o objectes d’aprenentatge) en format 
de text, imatge animació o vídeo, que oferiran al 
participant els conceptes clau sobre seguretat del 
pacient. 
 
Tot amb un format interactiu i una adequada 
gamificació, per tal d’oferir una formació molt dinàmica. 
 

 
          

Quin és l’objectiu? 
 
El curs pot utilitzar-se com a complement a l’itinerari bàsic de Qualitat i Seguretat del Pacient, fent que els 
professionals el realitzin prèviament a l’inici de l’itinerari com a element disparador per motivar la formació 
a realitzar, o bé com a recordatori dels coneixements ja apresos, al cap d’un temps, després de la impartició 
de l’itinerari. 

 
 
Com funciona?  
 
La formació té una durada de 2 hores i es fa través de mòbil, en format de repte. Cada  participant, durant 
el període de tres setmanes, rep  5 microcontinguts diaris entre els quals es contemplen alguns objectes 
avaluatius (preguntes, activitats...).  

 
Els microcontinguts estaran disponibles tant en català com en castellà. 
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TALLERS PRÀCTICS:  EINES DE QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS  
 
Per tal d’aprofundir més en eines que ajudin a incrementar la qualitat i la seguretat dels pacients, UCF ha 
dissenyat els següents tres tallers pràctics: 
 

1) Anàlisi de causa rel (ACR)  -  6 hores 
2) Anàlisi modal de fallades i efectes (AMFE) -  8 hores 
3) Avaluació de la cultura de seguretat dels pacients en una organització sanitària -  8 hores 
 

L’objectiu és el de proporcionar uns coneixements bàsics sobre les tècniques que es presenten, que 
permetin la seva aplicació pràctica, o bé, en el tercer taller, implantar una eina d’avaluació de la cultura de 
seguretat dels pacients en un organització sanitària. 
 
Els destinataris de la formació són: 
  

 Professionals de centres sanitaris de qualsevol nivell assistencial (atenció primària, 
hospitalària, salut mental, sociosanitari): metges, infermers, personal administratiu.  

 Membres de les Unitats funcionals de Seguretat dels pacients. 
 Membres de comissions i comitès relacionats amb la seguretat dels pacients. 
 Responsables/ coordinadors de seguretat dels pacients.  
 Coordinadors de qualitat d’àrees certificades ISO 9001. 
 Directius i comandaments de centres sanitaris de qualsevol nivell assistencial (atenció 

primària, hospitalària, salut mental, sociosanitària). 
 
 
 

FORMACIÓ PER A REFERENTS EN SEGURETAT DELS PACIENTS   
 
El taller formatiu de Seguretat dels pacients per a referents d’institucions sanitàries i sociosanitàries es crea 
amb l’objectiu de proporcionar coneixements sobre metodologia per a gestionar la seguretat dels pacients i 
eines de millora de la seguretat dels pacients molt pràctiques a aquestes persones que han de liderar la 
seguretat de pacients en els centres on desenvolupen la seva activitat professional. 
 
Els continguts que aborda el taller són els següents: 
 

1. Seguretat dels pacients: repàs dels aspectes més rellevants: 

- Taxonomia: incidents, esdeveniments adversos per la seguretat dels pacients. 

- Pràctiques segures. 

2. Eines de gestió del risc:  

- Gestió de la notificació d’incidents i esdeveniments adversos. 

- Anàlisi de la causa rel (ACR). 

- Anàlisi modal de fallades i efectes (AMFE). 

3. Lideratge en seguretat dels pacients: 

- Cultura de seguretat: rol dels directius i comandaments. 

- Rondes de seguretat. 

- Briefings de seguretat. 

- Comunicació en crisis de seguretat dels pacients . 

- Atenció a les segones víctimes. 

 
La durada del curs és de 10 hores, en un format presencial i amb un enfocament molt pràctic. 
  



 

23 
 

Acreditació i crèdits formatius 
 
Els participants del programa rebran un Certificat acreditatiu de les entitats organitzadores, que acreditarà 
la seva participació en el mateix, on hi constarà el nombre de crèdits del Consell Català de Formació 
Continuada del Sistema Nacional de Salud.  

 
 
 
 
 
Reconeixement acadèmic i titulació 
 

 Els participants que van superar el curs bàsic, realitzin el mòdul online avançat i el taller formatiu 
amb simulació d’un àmbit assistencial corresponent, rebran una acreditació com a Curs 
d’Especialització en Qualitat i Seguretat del Pacient en aquell àmbit, expedit conjuntament amb la 
Fundació Universitària del Bages, Campus Manresa de la UVic-UCC. 

 

 Els participants que realitzin de manera complerta els diferents mòduls proposats, així com la 
participació en diferents activitats de simulació i la realització d’un projecte final d’aplicació 
d’estratègies i pràctiques segures a la organització, obtindran un títol d’Expert Universitari en 
Qualitat i Seguretat de Pacients, expedit conjuntament amb la Fundació Universitària del Bages, 
Campus Manresa de la UVic-UCC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació. 
 
Unió Consorci Formació.   Tel: 93.259.43.81    Maria Nadal    mnadal@ucf.cat   www.ucf.cat 
 
 

 
  

mailto:mnadal@ucf.cat
http://www.ucf.cat/
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Aquesta formació està incorporada dins el pla integrat de formació continua en l’àmbit de la 
qualitat i la seguretat dels pacients, desenvolupat de manera conjunta pe Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, la Societat Catalana de Qualitat Assistencial i UCF.  
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