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Prerequisits
Prerequisits

Cal què l'estudiant tingui coneixements clínics bàsics de la patologia mèdica i quirúrgica, i del funcionament
hospitalari general.

Objectius
Objectius i contextualització
Es tracta d'una assignatura optativa impartida a quart, cinqué i sisé curs, del Grau de Medicina.
L'objectiu general és el coneixement bàsic dels conceptes fonamentals en Seguretat clínica, i l'actuació en
relació amb aquests a l'entorn hospitalari.

Competències
Medicina
Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.
Demostrar que comprèn els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el
desenvolupament de la malaltia
Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes
seguint el mètode científic.
Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels
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Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels
malalts en fase terminal.
Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar
millor la naturalesa dels problemes.
Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica com a resultat d'un procés evolutiu, científic
i sociocultural, incloent els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el
pacient.
Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar la importància sobre els resultats de salut de les infeccions nosocomials en els pacients
hospitalitzats.
2. Comunicar-se de manera clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de
comunicació.
3. Descriure la persona humana com un ésser multidimensional en el qual la interrelació de factors
biològics, psicològics, socials, ecològics i ètics condicionen i modifiquen els estats de salut i malaltia, i
les seves manifestacions.
4. Explicar els aspectes ètics, legals i tècnics i també la confidencialitat relacionats amb la documentació
dels malalts.
5. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes
seguint el mètode científic.
6. Identificar els desequilibris del pes corporal i dels estats nutricionals.
7. Indicar les exploracions complementàries bàsiques per interpretar les manifestacions de la malaltia
sobre els diferents òrgans i sistemes del cos humà.
8. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
9. Valorar la relació entre l'eficàcia i el risc de les principals intervencions terapèutiques.
10. Valorar, èticament i legalment, l'impacte de les infeccions nosocomials.

Continguts
Continguts de l'assignatura

ACTIVITATS D'APRENENTATGE

1. Activitats dirigides

Classe teòrica-pràctica Conceptes claus en Seguretat clínica. 2 h
Errors de diagnòstic. 2 h
Errors de medicació. 2 h
Cirurgia segura. 2 h
Bones pràctiques per a la prevenció dels errors. 2 h
Importància de la Comunicació. 2 h
Elements clau; identificació, caigudes, documentació. 1 h
Sistemes de notificació.Anàlisi de causa-rel. 2 h
Gestió de l'error mèdic. Segones víctimes. 2 h
2. Activitats tutelades
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2. Activitats tutelades
Pràctica externa en l'entorn del Institute for Helathcare Improvement.
http://www.ihi.org/education/IHIOpenSchool/Chapters/Groups/LAC/Pages/Cursos-en-L%C3%ADnea.aspx
Composat per diferents mòduls formatius. Al final de cada mòdul hi una avaluació.

3. Activitats autònomes
Lectura comprensiva de textos i articles, estudi i realització d'esquemes, resums i assimilació conceptual dels
continguts. Preparació de les presentacions i lliuraments.

Metodologia
Es descriuen aquí les normes generals de l'assignatura. L'organització final en quan a calendari, dates
d'examen i distribució de grups es concretarà el primer dia de classe a través dels professors de l'assignatura.
Metodologia general:
Hores estimades de l'assignatura: 75 (3 ECTS)
Dirigides (20%): 15 h
Classes teòriques amb presentació de casos clínics representatius.
Supervisades (20%): 15 h.
Pràctica externa en l'entorn del Institute for Helathcare Improvement.
Composat per diferents mòduls formatius, amb una avaluació.

Treball autònom (55%): 41 h.
Consultes bibliogràfiques i documentals. Realització d'esquemes i resums.
Avaluació (5%): 4 h.

Departament(s) responsable(s):
Responsable de Facultat: Manuel Monreal Bosch (mmonreal.germanstrias@gencat.cat)

Responsables UDGTiP

Pere Tudela
ptudela.germanstrias@gencat.cat

David Parés
davidpares.germanstrias@gencat.cat
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Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Avaluació

4

0,16

Tipologies Docents Dirigides Classes teòriques.

15

0,6

15

0,6

41

1,64

Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Supervisades Pràctica externa
Tipus: Autònomes
Consultes bibliogràfiques. Realització d'esquemes i resums.

Avaluació
Avaluació
Per l'avaluació final de l'assignatura es tindrà en compte:
1) L'assistència a les classes (50%).
2) Proves objectives de resposta múltiple (30%).
3) Docència supervisada (20%).

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Docència supervisada

20%

0

0

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

L'assistència a les classes

50%

0

0

2, 3, 4, 5, 8, 10

Proves objectives de resposta múltiple.

30%

0

0

2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
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