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FUNCIONS DE L’ALIANÇA

• Afavorir la instauració d’una cultura de seguretat entre els diferents agents del sector promovent així 

una visió oberta entre la societat, els pacients i el sistema sanitari.

• Recomanar objectius de seguretat per aplicar en els àmbits assistencials, fomentant canvis 

d’efectivitat provada en el sistema que potenciïn la seguretat dels pacients.

• Desenvolupar diferents línies de recerca que abordin els diferents vessants de la seguretat clínica.

• Informar els pacients sobre els problemes de seguretat i implicar-los en les solucions.

• Millorar els sistemes de mesura i avaluació de la seguretat i servir com a observatori per a la 

posada en comú de les millors pràctiques en seguretat.

• Establir programes de formació i desenvolupament professional.

• Avaluar i/o promoure les tecnologies de la informació per millorar els processos de comunicació i 

formació.

• Coordinar iniciatives de seguretat entre els diferents grups d’interès (professionals sanitaris, 

institucions sanitàries i pacients).

• Proposar estàndards de seguretat en els sistemes normatius i d’acreditació.

• Compartir amb altres comunitats autònomes i amb altres països la informació sobre els 

esdeveniments adversos i les seves causes.

• Emetre un informe anual de l'estat de les iniciatives sobre la seguretat dels pacients.
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DESENVOLUPAMENT EN EL TEMPS
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I JORNADA DE L’ALIANÇA PER A LA 
SEGURETAT DELS PACIENTS

Presentació i introducció de la jornada

Dr. Rafael Manzanera. Director General de Recursos Sanitaris

Presentació de l’estudi Català d’incidència d’esdeveniments adversos a l’àmbit 

hospitalari

Dr. Joaquim Bañeres. 

Presentació dels programes d’hemovigilància

Dr. Eduard Muñiz-Diaz

Presentació dels sistemes de notificació d’errors de medicació

Dra. Neus Rams

Presentació de la Campanya d’higiene de mans i del projecte d’Identificació de pacients 

hospitalaris

Dra. Rosa Suñol

PROGRAMA



Realització de projectes associats a Societats Científiques i altres agents 
relacionats amb professionals i pacients

• Acord Amb l’Acadèmia 

• Els projectes associats s’han pensat per cubrir

les àrees detectades com a deficitàries a 

l’estudi dels esdeveniments adversos realitzat i 

per implicar a  entitats com les Societats 
Científiques, que jugaran un paper essencial 

en l’Aliança, liderant línies  d’actuació en 

investigació i en projectes d’intervenció que 

puguin demostrar la aplicabilitat de 

recomanacions basades en la evidència per a 

disminuir els riscos dels pacients.

• En els casos que sigui oportú, aquestes 

intervencions serviran de model per la extensió 

a altres centres. 



Realització de projectes associats a Societats Científiques i altres agents 
relacionats amb professionals i pacients

1. Societat Catalana de Farmàcia 
Hospitalària (4 projectes)

2. Societat Catalana de Medicina 
Intensiva i Crítica ( 4 projectes)

3. Societat Catalana de Medicina 

d'Urgències (2 projectes)
4. Societat Catalana de Medicina Interna 

(1 projecte)
5. Societat Catalana d’Obstetrícia i 

Ginecologia (1 projecte)
6. Societat Catalana de Cirurgia (2 

projectes)
7. Societat Catalana de Cirurgia 

Ortopèdica i Traumatologia (1 projecte)
8. Societat Catalana d'Anestesiologia (2 

projectes)
9. Societat Catalana de Medicina Familiar 

i Comunitària  (4 projectes)
10. Societat Catalana de Pediatria
11. Societat Catalana de Malalties 

Infeccioses i Microbiologia Clínica
12. Societat Catalana de Salut Pública de 

Catalunya i de Balears

• S’ha acordat la realització 

de 23 projectes associats 

amb 12 Societats 
Científiques i altres 5 

projectes amb altres entitats 

de pacients i professionals


