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JORNADA TRIMESTRAL DE FORMACIÓ 

 

 
 

Professionals del Grup Pere Mata 

Equips de salut mental 

Professionals de les ciències de la salut 

Altres professionals vinculats a la matèria 

 

 

 

Aula Magna 

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

Carrer Sant Llorenç, 21 

43201—Reus 

A f o r a m e n t  l i m i t a t  

 

 

 

La jornada és gratuïta 

Enviar un correu electrònic a i n s c r i p c i o n s @ p e r e m a t a . c o m  especificant: 

⋅ Nom i dos cognoms 

⋅ Professió 

⋅ Lloc de treball i servei 
 

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada. 

El termini d’inscripció finalitza l’11 d’octubre de 2012 

 

 

 

HU INSTITUT PERE MATA 

Formació Continuada 

Carretera de l’Institut Pere Mata, s/n 

43206 — Reus  

Telèfon  977 33 85 65 (ext. 304) 

inscripcions@peremata.com 

Neus Gironès 

ADREÇAT A 

LLOC DE CELEBRACIÓ 

INSCRIPCIONS 

SECRETARIA TÈCNICA 



Laura Adam 
Infermera de l’HU Institut Pere Mata. Reus. 
 
Joan Amigó 
Director General del Grup Pere Mata. Reus. 
 
Joaquim Bañeres 
Co-director General de la Fundació Avedis Donabedian. Barcelona. 
 
María José Bueno 
Infermera. Responsable de Política de Qualitat del Grup Sagessa. Reus. 
 
Pilar Casaus 
Psiquiatra. Directora mèdica de l’HU Institut Pere Mata. Professora associada de la URV. 
Reus. 
 
Josep Davins 
Metge. Subdirector general de la Subdirecció General de Serveis Sanitaris del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 
 
Joan Franch 
Psiquiatre. Cap de Servei de l’Àrea de Psiquiatria Comunitària d’Adults de l’HU Institut Pere 
Mata. Professor associat de la URV. Reus. 
 
Cori Juanpere 
Psiquiatra. Adjunta a la Direcció Mèdica de l’HU Institut Pere Mata. Reus. 
 
Enric Vicens 
Psiquiatra. Director Àrea d’Hospitalització Psiquiàtrica Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Bar-
celona 

La Seguretat Clínica constitueix una dimensió fonamental de la qualitat. Garantir la seguretat 
dels pacients és una prioritat dins el procés d’atenció sanitària 
 
La creixent complexitat dels sistemes sanitaris i de l’entorn de la pràctica clínica, suposa un 
nou estil en l’exercici de les ciències de la salut. Resulta imprescindible impulsar pràctiques 
segures, realitzar detecció i avaluació de riscos així com proporcionar eines i metodologies 
de treball per crear i consolidar una Cultura de  Seguretat. L’àmbit de la salut mental 
comporta un seguit d’especificitats que fan més palesa aquesta complexitat . 
 
La Cultura de Seguretat d’una organització es defineix com la suma de valors, actituds, 
percepcions, capacitacions i patrons de conducta individuals i grupals que determinen el seu 
estil, la seva competència i el seu compromís en la gestió de seguretat. 
 
L’HU Institut Pere Mata té com a objectiu de qualitat assistencial prioritzat el procés d’ 
implementació del Programa Gestió Integral de Seguretat Clínica, amb voluntat 
d’excel·lència. En aquest context, s’estan desenvolupant diverses accions formatives , entre 
les quals es troba la jornada d’avui, que estan encaminades a afavorir la participació de tots 
els professionals en la cerca contínua de garanties d’una assistència de qualitat i cada vegada 
més segura.  
 
Esperem que aquesta jornada sigui un fòrum de treball i participació que ajudi a difondre i 
impulsar aquesta Cultura de Seguretat Clínica en els  dispositius de la nostra Organització 
 
Cori Juanpere  
Coordinadora de la jornada  

Activitat declarada de Reconeixement d’Interès Sanitari per l’Institut 
d’Estudis de la Salut (IES) de la Generalitat de Catalunya 

PRESENTACIÓ 

PARTICIPANTS 

PROGRAMA 

09.15 – 09.30 Inauguració de la Jornada 
Pilar Casaus 

09.30 – 11.30 Taula rodona 

SEGURETAT CLÍNICA I SALUT MENTAL 
Moderadora: Cori Juanpere 
 

⋅ Cultura de Seguretat: concepte, magnitud i cost. Aliança 
per a la seguretat dels pacients 

 Josep Davins 
 

⋅ Reptes de futur en seguretat clínica en l’àmbit de salut 
mental 

 Joaquim Bañeres 
 

⋅ Incidents de seguretat del pacient en salut mental:  
estratègies preventives i d’intervenció 

 Enric Vicens 
 

⋅ Debat 

11.30 – 12.00 Pausa - cafè 

12.00 – 13.30 Taula rodona 

PROGRAMES DE SEGURETAT CLÍNICA I QUALITAT 
Moderador: Joan Franch 

  

⋅ Desenvolupament de plans de seguretat a la xarxa 
comunitària 

 María José Bueno 
 

⋅ Programa de seguretat clínica HU Institut Pere Mata 

  Cori Juanpere 
 

⋅ Qualitat assistencial i seguretat en l’àmbit  d’infermeria 
de salut mental: estratègies de millora 

 Laura Adam 
 

⋅ Debat 

13.30 – 14.00 Cloenda de la jornada 
Joan Amigó 


