CODIS D'ACTIVACIÓ: PROCESSOS D'IDENTIFICACIÓ I ACTIVACIÓ
LA SIMULACIÓ COM A EINA PER MILLORAR LA SEGURETAT DEL PACIENT
Organitzacions sanitàries que vulguin posar en pràctica els coneixements i
habilitats necessaris per l’atenció inicial dels pacients en les fases
d’identificació i activació de codis d’actuació, incidint en les pràctiques

Dirigit a:
Equips d'urgències
hospitalàries

segures que permetin minimitzar l’impacte dels esdeveniments adversos
que es poden produir en el desenvolupament d’aquesta activitat assistencial.
Objectiu general:
Identificar i actuar precoçment en el tractament de les patologies temps
dependents incloses en els codis d’actuació.
Objectius específics:
Identificar de forma precoç els pacients que es poden beneficiar de
l'activació dels codis i detectar-ne els potencialment greus.
Aplicar els algoritmes i conèixer les eines de valoració dels diferents codis.
Adquirir eines i estratègies per gestionar amb seguretat situacions de risc
en cada codi.
Identificar potencials problemes en l’activació dels codis, així com
oportunitats de millora contínua en els llocs de treball.
Potenciar la comunicació i transmissió adequada de la informació entre
equips i nivells assistencials.
Reconèixer i identificar accions que es poden delegar i compartir amb els
altres membres del l’equip interdisciplinari.
Demostrar habilitats de coordinació d’equips en funció de les rols
específics de cada membre de l’equip interdisciplinari.

Lloc:
4D Health Innovation
Simulation Center
Passeig Verdaguer, 130
08700 Igualada (Barcelona)

Horari:
De 8:30h a 15:00h

Participants:
16 persones

Acreditació:
en procés d'acreditació

Continguts:
Codis d’activació: introducció, objectius, implementació i resultats.
Criteris d’identificació i activació del codis. Gestió de riscs.
- Identificació de signes i símptomes del malalt
- Triatge, valoració inicial i diagnòstic diferencial en el dolor toràcic/ictus
- Electrocardiografia i estudi d’imatge
- Diagnòstic inicial i tractament del pacient amb SCA/Ictus agut/PPT/
sèpsia: Valoració i maneig inicial en situacions crítiques
- Escales i eines de valoració
- Criteris pel tractament de reperfusió
- Fases i maneig de la sèpsia greu/ risc suïcidi
Temporització de les accions diagnòstiques i terapèutiques.
Estratègies comunicatives i transferència d’informació eficaç
Lideratge i treball en equip

Inscripcions i més informació:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

CODIS D'ACTIVACIÓ: PROCESSOS D'IDENTIFICACIÓ I D'ACTIVACIÓ
LA SIMULACIÓ COM A EINA PER MILLORAR LA SEGURETAT DEL PACIENT
Metodologia:
El procés formatiu d’adquisició de competències es basarà en la simulació com a eina formativa i serà de
modalitat presencial, juntament amb una part no presencial de revisió de continguts teòrics.
La part presencial es durà a terme mitjançant l’exposició dels estàndards teòrics de l’activitat formativa i la
posterior realització de casos clínics.
Es realitzarà la simulació de 4 casos clínics amb 4 participants per cas, durant la qual els professionals
demostraran les competències (coneixements, habilitats i actituds) relacionades amb el seu rol professional, en
escenaris clínics simulats.
Mentre els participants realitzen el cas clínic, la resta del grup visualitzaran en directe la seva execució des de
l'aula de treball i prendran notes mitjançant un checklist formatiu amb el propòsit de fer-ne posteriorment una
valoració i reflexió conjunta en el debriefing.
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Inscripcions i més informació:
info@4dhealth.com
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