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Obxectivo xeral: 
Analizar os conflitos interpersoais e coñecer as 
técnicas e habilidades para a súa resolución co 
fin de acadar boas prácticas para a resolución 
positiva das diferenzas que redundarán na mellora 
do clima laboral e da atención sanitaria.

Obxectivos específicos:
• Coñecer os conceptos básicos do conflito e as 

fontes e tipoloxía no servizo sanitario.
• Analizar o conflito desde os elementos que o 

integran: problema, proceso e persoa.
• Desenvolver estratexias de afrontamento  e 

mecanismos alternativos para a solución das 
diferenzas no ambiente sanitario.

• Adquirir recursos e habilidades de 
comunicación para a mellora do traballo en 
equipo e da calidade do servizo sanitario.   

Dirixido a persoal non sanitario da Fundación 
Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

22 prazas dispoñibles

Datas Contido

2 outubro
16.00-20.00

Identificación e análise dos conflitos no 
ambiente sanitario
Nuria de Castro-Acuña Iglesias. 
Pablo Martín Lancharro.

OBXECTIVOS

Secretaría Técnica do Centro de Formación en
Medicina de Urxencias, Emerxencias e 

Catástrofes de Galicia-061.
Tel.: 881 546 789  
Fax: 881 546 643

Academia Galega de Seguridade Pública
Aula seminario - 1ª planta

Rúa da Cultura, s/n
A Estrada

PARTE A DISTANCIA

INSCRICIÓNS

TITORES

SEDE

Dna. Nuria de Castro-Acuña Iglesias
Xefa do Servizo Central de PRL e condicións de traballo 
do Servizo Galego de Saúde. Formadora, coach e 
mediadora.
D. Pablo Martín Lancharro
Técnico superior da Unidade de Riscos Laborais 
do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, 
formador e técnico de PRL especialista en Ergonomía e 
Psicosocioloxía.
Dna. Clara Isabel Olveira Lorenzo
Subdirectora de Calidade, Atención ao Paciente e 
Admisión da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña. 
Formadora e mediadora.

formacion.061@sergas.es

ACREDITAN

Organizado polo Centro de Formación en 
Medicina de Urxencias, Emerxencias e 

Catástrofes de Galicia-061

PARTE PRESENCIAL

Datas Contido

16 outubro
16.00-20.00

Técnicas para a resolución alternativa para 
a xestión positiva das diferenzas nun servizo 
sanitario.
Clara Isabel Olveira Lorenzo.

Unidade temática 1: aproximación ao conflito. 
Conceptos básicos.

(4 horas)
23 a 29 

setembro

Definición de conflito. Fontes e tipoloxías 
de conflitos. Efectos e repercusións dos 
conflitos.

Unidade temática 2: análise do conflito no sector 
sanitario.

(3,5 horas)
30 de setembro 
a 6 de outubro

Estrutura e elementos do conflito: 
problema/proceso/persoa. Dinámica 
do conflito. Estilos e estratexias de 
afontamento dun conflito no ámbito 
asistencial.

(3,5 horas)
7 a 13 de 
outubro

Unidade temática 3: resolución alternativa de conflitos.

(4 horas) 
14 a 20 
outubro

Mecanismos alternativos de resolución 
de conflitos: negociación, arbitraxe, 
conciliación e mediación. O proceso de 
mediación.

Unidade temática 4: recursos e habilidades persoais 
para o afrontamiento de conflitos e a mellora das 
relacións interpersonais no ambiente sanitario.

(3,5 horas)
21 a 27 
outubro Técnicas e habilidades de comunicación. 

A capacidade de escoitar: escoita activa 
e empatía. O comportamento asertivo. O 
autocontrol emocional.(3,5 horas)

28 outubro a 3 
novembro


	Marcador 2
	Marcador 3

	Nome 1: 
	DNI: 
	Número de tlfno: 
	Correo electr: 


