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La COVID-19 ha posat de manifest les enormes dificultats que s'enfronten els 
professionals sanitaris, a més dels riscos de treballar en entorns estressants, que 
poden provocar incidents relacionats amb la seguretat dels pacients i dels 
treballadors.

Estem en un moment d’enorme complexitat per a les organitzacions i per als 
professionals que no està exempt de riscos, cal prioritzar estratègies relacionades 
amb la seguretat.

En aquesta sessió explorarem les oportunitats que representa la pandèmia sobre 
la percepció de la seguretat dels pacients, posant en valor mesures innovadores 
del nostre entorn i a nivell internacional per transformar les organitzacions 
establint processos més robustos.

Participa a la sessió per 
conèixer:

• Les dimensions crucials de 
la seguretat dels pacients i 
dels professionals. 

• Les resistències o barreres 
per estandarditzar 
processos.

• Les recomanacions per 
avançar cap a 
organitzacions més 
segures.  



WEBINARS

12.30 - 12.40 h Presentació de la sessió. La seguretat del pacient, una aposta 
estratègica per a la transformació del model assistencial amb Roser 
Fernández, directora general de La Unió, i Sergi Rabaza, director Divisió 
Hospitalària de HARTMANN.

12.40 - 13.20 h Taula de ponències:

• Impacte de la Covid-19 i estratègies per a la promoció i millora de la 
seguretat dels pacients a Catalunya. Clara Pareja, subdirectora general 
d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departament de 
Salut.

• Presentació de l’informe “Health Services Patient Safety: A Priority with 
Multiple Dimensions” impulsat per la International Hospital Federation i 
ISQua. Perspectiva Internacional. Joan Maria Ferrer, director de qualitat, 
docència i recerca de la Fundació Sanitària de Mollet.

• Estandardització de processos com a element clau en la seguretat del 
pacient. Experiència a l'àrea d'urgències. María Jesús Urdániz Fraguas,
adjunta de la Direcció d'Infermeria Àrea d'Urgències de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge.

• Resultats d'un programa multidisciplinar en la prevenció de 
la bacterièmia per catèter, 2007-2020. Experiència Hospital Sant Pau. 
Joaquín López-Contreras, cap clínic de la Unitat de Malalties infeccioses de 
l'Hospital Sant Pau.

13.20 - 13.50 h Debat. Cap a organitzacions més segures.

• Elements que s’han accelerat amb la Covid-19. 

• Maneres de superar resistències. 

• Recomanacions per a les organitzacions. 

13.50 - 14 h Ronda de conclusions i tancament 

Programa

https://isqua.org/images/WPSD2020/IHF-ISQua_Patient_Safety_Report.pdf


Vols participar en el debat? 

En el moment de la inscripció 
indica que tens interès en fer 
aportacions i et donarem pas 

durant la sessió. 

Inscripció

Sessió organitzada per: 
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Entitat col·laboradora del 
Portal +Futur i membre del 
Fòrum d’Associats 
Col·laboradors de La Unió 

Contacta’ns
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