Simulació en situacions
crítiques
DIRIGIT A

Professionals assistencials de l’Hospital de Granollers, susceptibles de
participar en una situació crítica a la pràctica clínica habitual.

Dates

OBJECTIUS

Desenvolupar les habilitats tècniques requerides pel maneig clínic de
les situacions de crisi més habituals i les habilitats no tècniques
(maneig del estrès, comunicació, lideratge) que permeten un maneig
integral i segur d’aquestes situacions.

10 i 11 de març de 2021

Horari

CONTINGUT

Introducció i simulacions 0
• Introducció al CRM i a les habilitats no tècniques
• Taller meta 0: Les crisis a l’àrea d’urgències - Debriefing
• Taller meta 0: Les crisis a la planta d'hospitalització - Debriefing
• Taller meta 0: Les crisis a l’àrea obstètrica/pediàtrica - Debriefing
• Valoració Plus/Delta i tancament de sessions
Reflexió i simulacions meta
• Revisió de las simulacions 0
• Las habilitats no tècniques en les situacions crítiques
• Taller meta 1: Les crisis a l’àrea d’urgències - Debriefing
• Taller meta 2: Les crisis a la planta d'hospitalització - Debriefing
• Taller meta 3: Les crisis a l’àrea obstètrica/pediàtrica – Debriefing
• Valoració global

METODOLOGIA

Simulació. Els participants s’introdueixen en una situació el màxim
real possible, en la que han de prendre les decisions pertinents per a
resoldre-la. Pre-briefing/Simulació/Debriefing

De 9h a 14h
i de 15:30 a 18h

Lloc
Aula 5. Edifici del
Coneixement

Informació general
• Durada de 7,5 hores.
• Es lliurarà un certificat
d’assistència al curs si se
supera el 75%
d’assistència.

FORMADORS / FORMADORES

Lucas Paseiro. Metge adjunt del servei d’anestesiologia i reanimació
de l’Hospital de Granollers.
Sheila Solsona. Metge adjunt del servei d’anestesiologia i reanimació
de l’Hospital de Granollers.

COORDINACIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

Lucas Paseiro. Els participants han d’introduir-se en una situació el
màxim de real possible, i prendre les decisions pertinents per a
resoldre-la. Pre-briefing/Simulació/Debriefing

€

Matrícula

Gratuït pels professionals de
l’Hospital General de
Granollers.

COORDINACIÓ GENERAL

Mònica Buqueras. Cap de Formació i Desenvolupament de la
FPHAG.
Aquest curs es realitza dins el marc del Real Decret-Llei 4/2015, de 22 de març de 2015, per a la reforma del Sistema de Formació
Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral

