
ESTRATÈGIA AUTONÒMICA DE 
SEGURETAT DEL PACIENT

DIADA ANUAL DE SEGURETAT DEL PACIENT A LES ILLES BALEARS
Aprofitant el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, el proper 20 de setembre a les 09. 00h el Servei de Salut celebrarà la 
Diada anual de Seguretat del Pacient a les Illes Balears.

Des de l’Estratègia de Seguretat del Pacient de les Illes Balears volem celebrar una sessió en la que els professionals expliqueu
els vostres projectes, experiències o iniciatives relacionades amb algun programa de l’estratègia, d’una manera àgil i dinàmica.
Un dia per motivar-nos i aprendre dels companys. La diada es celebrarà de forma telemàtica, amb l’eina TEAMS (Office365).

Programes de l’Estratègia de Seguretat del Pacient

Presentació de les iniciatives, experiències i projectes
El Pecha Kucha és un sistema de presentació que consisteix a projectar vint imatges durant vint segons cadascuna (6 minuts i 
40 segons en total).

• Quin risc clínic es vol evitar (justificació del 
projecte).
• En quin àmbit es produeix aquest risc (tot el 
servei, tota l’àrea de salut o zona bàsica, tot 
l’hospital, un servei específic, atenció primària, 
atenció hospitalària...
• Quin benefici s'espera obtenir (millores en el 
servei).
• Quines activitats s’han realitzat o es realitzaran 
(pla de treball).

Gestió de riscos clínics, incidents i esdeveniments adversos.
ü Disseny i desenvolupament d’estratègies per a la gestió 

del risc i sistemes de notificació i aprenentatge.
ü Suport a la segona víctima.

Prevenció i control de les Infeccions relacionades amb 
l’assistència sanitària (IRAS).

ü Higiene de mans.
ü Programes Zero en el pacient crític: BZ, RZ, NZ i ITUZ.
ü Flebitis Zero.

Ús segur del medicament i productes sanitaris.
Seguretat transfusional.
Cirurgia segura.
Ús segur de les radiacions ionitzants en els procediments clínics.

Gestió de cures.
ü Identificació inequívoca dels pacients.
ü Prevenció de les úlceres per pressió.
ü Prevenció de caigudes.
ü Seguretat en la contenció física dels pacients.
ü Prevenció de la malnutrició i deshidratació en

els pacients ancians.
ü Prevenció de la broncoaspiració.
ü Prevenció i control del dolor en l’adult i en el

nen.
El pacient per la seua seguretat.

El contingut recomanat per a les presentacions és:

Requisits dels ponents
Personal del Servei de Salut de les Illes Balears (totes les 
categories professionals).

Dates clau
• 25 juliol a 9 de setembre: inscripció dels professionals 
(ponents) que vulgueu exposar un projecte, experiència o 
iniciativa. Vos heu d’inscriure en aquest formulari. Només 
heu de fer un breu resum. Una vegada vos hageu inscrit 
rebreu l’arxiu per elaborar la vostra presentació.
• 10 setembre: l’equip organitzador es posarà en 
contacte amb vosaltres per planificar la vostra 
presentació i resoldre qualsevol dubte.
• 19 setembre: els ponents haureu d’enviar les vostres 
presentacions.
• 20 setembre: ens trobam a partir de les 09:00 h a 
TEAMS per compartir els Pecha Kucha.

Hi estau tots convidats!

Organització de l’esdeveniment
Aquest esdeveniment és organitzat per l’equip de l’Estratègia de Seguretat del Pacient de les Illes Balears, davant qualsevol dubte o suggeriment,
contactau amb el vostre referent de seguretat del pacient:
Maria Costa (ASEF), Alba Jiménez (ASMEN), Fernando Rodríguez i Martina Sastre (HCIN), M. Ángeles Fernández (HMAN), Aina Soler (GAPM),
Montserrat Vilanova (HUSLL-HJM), Marta Torres (HUSE-HG-HPSQ-HVS-SSCC), Juan Clar (061).

https://forms.office.com/r/JmgekzqPx5

