Curs de maneig de situacions de crisis
en casos d’aturada cardiorespiratòria
Presentació
Segons dades de la Joint Commission (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. Sentinel event data root
causes by event type. 2013) la causa principal dels esdeveniments
sentinella en els últims anys son els factors humans. Aquests, intervenen en les decisions clíniques i en l’organització del treball en
equip.
Aquest curs, es basa en els principis del Crisis Resource Management (CRM), una sistemàtica que David Gaba (Stanford University,
USA) va desenvolupar durant els anys 90 per entrenar habilitats
no tècniques i analitzant els factors humans que hi ha darrera les
decisions clíniques i la forma d’organitzar-se per part dels equips
multidisciplinars.

Objectius

Crisis Resource Management

• Atendre casos de parada cardiorespiratoria de manera sistematitzada en un entorn hospitalari utilitzant la metodologia
ABCDE.
• Aprendre a identificar i gestionar els factors humans que intervenen en les decisions clíniques en situacions de crisis,
com és el cas d’una parada cardiorespiratoria.
• Entrenar els principis bàsics del treball en equip en situacions
de crisis, com és el cas d’una parada cardiorespiratoria.

Programa
• Modalitat presencial.
• Número mínim de participants: 8; màxim: 12.
• El curs serà 100% pràctic.

Agenda del curs
Horari Torn matí

Horari Torn tarda

Continguts

09:00 - 09:15

15:00 - 15:15

Benvinguda

09:15 - 09:45

15:15 - 16:45

Prebriefing

09:45 - 10:00

16:45 - 17:00

Cas 1

10:00 - 10:30

16:00 - 16:30

Debriefing cas 1

10:30 - 10:45

16:30 - 16:45

BIODESCANS

10:45 - 11:00

16:45 - 17:00

Cas 2

11:00 - 11:30

17:00 - 17:30

Debriefing cas 2

11:30 - 11:45

17:30 - 17:45

Cas 3

11:45 - 12:15

18:45 - 18:15

Debriefing cas 3

12:15 - 12:30

18:15 - 18:30

BIODESCANS

12:30 - 12:45

18:30 - 18:45

Cas 4

12:45 - 13:15

18:45 - 19:15

Debriefing cas 4

13:15 - 13:30

19:15 - 19:30

Tancament del curs
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Continguts
• Atendre al pacient de manera sistematitzada utilitzant la metodologia ABCDE.
• Comprendre la importància dels factors humans i psicològics en la presa de decisions clíniques.
• Descriure els principis de CRM.
• Aplicar els principis de CRM en la resolució dels casos de
parada cardiorespiratòria.
• Analitzar el treball en equip en els casos de parada cardiorespiratòria.

Curs de maneig de situacions de crisis
en casos d’aturada cardiorespiratòria

Calendari propers cursos
Dates de propers cursos

Torn

Horari

30 maig 2018

MATÍ

09:00 - 13:30

31 maig 2018

TARDA

15:00 - 19:30

Acreditació

Participants
El programa està orientat per a institucions que sentin la necessitat
de que el seu personal (metges, infermeres i auxiliars d’infermeria)
analitzi els factors humans en la presa de decisions i entreni el treball en equip en situacions de parada cardiorespiratòria.

Campus Docent Sant Joan de Déu.

Punts claus
• Les accions formatives segueixen la metodologia del Institute for Medical Simulation (IMS), ja que aquest serà impartit
por educadors acreditats per aquest organisme.
• Rebràs un diploma acreditat per la SESSEP i expedit pel
Campus Docent Sant Joan de Déu.

Director/a
Mariona Farrés Tarafa
Professora Titular Campus Docent Sant Joan de Déu (adscrit a
la Universitat de Barcelona). Especialista en Pediatria. Instructora
en simulació clínica por el Hospital Virtual Valdecilla Santander i
també acreditada pel Programa de Simulació del Boston Children’s
Hospital - Harvard Medical School (BCHSP). Vocal del Grupo de
Treball del Grau en Infermeria de la SESSEP. Membre del Grup
d’Investigació emergent GRISimula.

Instructor/a

Cost i pagament
Cost: 1.600 € per institució.
El pagament es farà mitjançant transferència bancaria al compte ES19 2100 3887 0102 0001 9559 (important posar el nom i
cognoms). L’import de la matrícula no será retornat en cap cas
un cop comença el curs.
Per a més informació

Mariona Farrés Tarafa
Núria Grané Mascarell
Infermera de la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Mutua de
Terrassa. Professora col·laboradora del Campus Docent Sant Joan
de Déu. Instructora en simulació clínica pel Programa de Simulació
del Boston Children’s Hospital - Harvard Medical School (BCHSP).
Curs de Suport Vital Avançat Acreditat pel Consell Català de Resusitació (CCR).

Mariona Farrés
Directora del Curs
simcenter@santjoandedeu.edu.es
Per a inscripcions
Cassy Valenzuela
Telf: 932800949 Ext. 24504
cvalenzuela@santjoandedeu.edu.es

Matrícula i lloc de realització
Adreça
Centre de Simulació Sant Agustí
Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Sant Boi de Llobregat
C/ Antoni Pujadas, 42
Edifici Sant Agustí - 2º planta

