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índex

La Qualitat i la Seguretat: conceptes

La política sanitària respecte la qualitat i la seguretat

Antecedents: L’Aliança

Estratègia actual
• Pla de Govern i Pla d’Acció Departamental 2011‐2014

• Pla de Salut 2011‐2015

• Pla Estratègic de la DGRPRS del DS 2012‐2015

Model de Qualitat i Seguretat del Departament de Salut:

Seguretat dels pacients

Autorització

Acreditació

Marca Q
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la Qualitat i Seguretat

Conceptes!!!
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Seguretat i Qualitat

Dimensions de la qualitat: la seguretat assistencial
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Seguretat reducció del risc de dany innecessari associat a 
l'atenció sanitària fins a un mínim acceptable
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Seguretat: “Primum non nocere” Hipòcrates
«Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, 
ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην 
ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου 
ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, 
παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ
διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' 
ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ
αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ
ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι 
πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ
φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. Ἃ δ' ἂν ἐν 
θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα 
ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης 
δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων. »
Jurament hipocràtic

Corpus Hippocraticum. Epidemies Llibre I, Secció II,# V
Hipòcrates (Cos, c. 460 a. C. - Tesalia c. 370 a C)

Worthington Hooker (1847) Physician
and Patient: “primum, non nocere” 
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L’atenció sanitària és segura?

Life magazine: Anatomy of a $63589 Medical Bill

El pacient133 persones intervenen 
en l’atenció d’un pacient a 
intensius
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To err is human: building a safer Health System 
(report del Institute of Medicine. Nov 1999)

Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and Molla S. 
Donaldson, Editors Committee on Quality of Health 
Care in America.  INSTITUTE OF MEDICINE. 
NATIONAL ACADEMY PRESS. Washington, D.C.

L’informe es basa en l’anàlisi de 

múltiples estudis de moltes 

organitzacions sanitàries i conclou que 

cada any com a resultat d’errors 

mèdics prevenibles:

- Moren entre 44.000 i 98.000 persones     

(8ª causa de mortalitat a USA)

- Es produeixen més d’un milió de 

lesions (cost: entre 17 y 29 bilions $)

- Efecte “punta d’iceberg”
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Risc d’esdeveniments adversos per contacte

Magnitud del problema

Nombre de contactes per a cada fatalitat
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Informes sobre Seguretat dels Pacients

OMS 2007 
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para la
seguridad 

del paciente
2007
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Magnitud d’esdeveniments adversos a un hospital
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Models de gestió de la Seguretat dels pacients

Centrat en la persona

Centrat en el sistema

Reason J. Human error: models and management. BMJ 2000; 320: 768-770.
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Model del formatge de Reason

Reason J. Human error: models and management. BMJ 2000; 320:769
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Condicions latents del sistema
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la política Sanitària

respecte la

Qualitat i Seguretat
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Antecedents

L’ Aliança
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1. L’any 2004 l’OMS va fundar l’Aliança Mundial per a la
Seguretat dels Pacients

a) per impulsar pràctiques segures i
b) proporcionar l’adopció d’eines i metodologies de treball per crear i

consolidar progressivament una cultura de la seguretat en els
centres assistencials, que parteixi de la implicació i la facilitació del
lideratge de les organitzacions sanitàries.

2. El Comitè de Ministres de la Unió Europea ha anat
emetent les seves recomanacions periòdiques respecte a
la seguretat dels pacients.

3. El Ministeri de Sanitat i Política Social, amb el Pla de
qualitat i la gestió de fons de cohesió i subvencions a
projectes, finançava una part dels projectes que s’estan
desenvolupant actualment a Catalunya.

Antecedents:
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2005 es va crear l'Aliança per la Seguretat dels Pacients 
a Catalunya, integrada per una xarxa de grups d'interès 
que implica en la promoció de la Seguretat dels 
Pacients:

Departament de Salut

Institut Català de la Salut

Consorci Hospitalari de Catalunya

Unió Catalana d’Hospitals

Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris

Institut Universitari Avedis Donabedian

Antecedents: Aliança
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Promoure la seguretat dels pacients a Catalunya 
mitjançant el desenvolupament i la millora dels sistemes de 
detecció i prevenció de problemes de seguretat assistencial 
i la coordinació de les diferents iniciatives. 

Contribuir a la implicació entre ciutadans, 
professionals, centres i administració perquè la 
societat pugui abordar aquests temes de manera positiva.

Missió
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Visió

L’Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya vol:
ser un referent en el desenvolupament i aplicació dels 
coneixements científics i la metodologia de qualitat i 
seguretat més avançades 

aglutinar i recolzar els esforços de professionals, gestors i 
administració per aconseguir la millora de la seguretat clínica

informar i promoure la implicació dels ciutadans per a que 
es pugui abordar de manera constructiva
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Estratègia 2006-2012

2009: Servei SP

Sensibilització

Formació

Activitats de difusió

2006

Coneixement

Sistema de Notificació 
d’Esdeveniments Adversos

Estudis de mesura 
d’Esdeveniments Adversos

2008

Desenvolupament 

Projectes estrella

Projectes col·laboratius

Gestió de la Seguretat

2010

Desenvolupament en el temps

Consolidar estratègia

Implicació ciutadans/societat

2012

Gestió de la Seguretat

Pla Estratègic

2011: Consell Assessor
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Més de 700 professionals implicats als projectes i aprox. 100 centres participants

Precedents: Línees estratègiques 2006-2008

Nom del Projecte No  de centres participants No de Professionals 
directament implicats 

1. Projectes estrella de l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients (I):Identificació 
inequívoca de pacients hospitalitzats

70 Hospitals 74 professionals

2. Projectes estrella inicials de l'Aliança a Catalunya per a la Seguretat dels pacients 
(II): Promoció del rentat de mans: Campanya de la “LA SOLUCIÓ ÉS A LES TEVES 
MANS”

42 Hospitals 51 professionals

3. Promoció de la higiene de mans i avaluació de l’impacte d’una campanya en centres 
hospitalaris de Catalunya (projecte centres pilot complementaris campanya higiene de 
mans de l’Organització Mundial de la Salut)

6 Hospitals 26 professionals

4. La utilització de senyals d’alerta per detectar i evitar esdeveniments adversos 
produïts per medicaments (EAM)

6 Hospitals 45 professionals

5. Millora de la seguretat del pacient mitjançant el desenvolupament d’un Programa de 
Conciliació de la Medicació

10 Hospitals 68 professionals

6. Projecte de millora de la cultura de la seguretat en serveis d’urgència en hospitals 
de Catalunya

7 Hospitals 14 professionals

7. Implantació d’un programa de col·laboració en seguretat clínica, per a la introducció 
de pràctiques segures en pacients politraumatitzats atesos a urgències en hospitals 
de Catalunya

10 Hospitals 10 professionals

8. Projecte de millora de la seguretat en serveis de medicina intensiva a hospitals de 
Catalunya

11 Hospitals 17 professionals

9. Projecte de millora de la seguretat en serveis de ginecologia i obstetrícia d’hospitals 
de Catalunya

7 Hospitals 11 professionals

10. Impacte de mesures de prevenció en la freqüència de la infecció de l'espai 
quirúrgic en cirurgia electiva de càncer de còlon i recte

24 Hospitals 31 professionals

11. Identificació d’esdeveniments cardiovasculars en el període perioperatori a 
Catalunya: estudi multicèntric prospectiu observacional. (ANESCARDIOCAT)

20 Hospitals 34 professionals

12. Prevenció d’incidents anestèsics relacionats amb el maneig de la via aèria 
(QUAVA)

22 Hospitals 36 professionals
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Precedents: Línees estratègiques 2006-2008

Nom del Projecte No  de centres participants No de Professionals 
directament implicats 

13. Prescripció farmacològica segura a l’atenció primària (PREFASEG) 5 EAP 7 professionals

14. Efectivitat d’una intervenció per introduir la cultura de la seguretat entre els 
professionals dels equips d’atenció primària (PROTECS)

19 EAP 54 professionals

15. Gestió de riscos en pacients diabètics. Avaluació d’un programa educatiu dirigit 
als professionals per millorar la seguretat dels pacients diabètics (SEGUDIAB)

10 EAP 6 professionals

16. Seguretat i risc en el malalt crític: identificació d'esdeveniments adversos 10 Hospitals 21 professionals

17. Prevenció de la pneumònia associada a ventilació mecànica 12 Hospitals 7 professionals

18. Estudi Multicèntric Prospectiu Observacional de les Nàusees i Vòmits 
Postoperatoris (PONV) a Catalunya (PONVICAT)

27 Hospitals 58 professionals

19. Iniciativa per a la millora del procés assistencial en la cirurgia urgent de les 
hèrnies de la paret abdominal

10 Hospitals 14 professionals

20. Implantació d’un protocol de reanimació precoç guiada per objectius pel 
tractament de la sèpsia greu, en el serveis d’urgències. Codi sèpsia

6 Hospitals 16 professionals

21. Estudi de la incidència dels errors de medicació en els processos del sistema d’ús 
de medicaments: prescripció, validació, preparació, dispensació i administració en 
l’àmbit hospitalari

8 Hospitals 52 professionals

22. Implantació d’un programa de col·laboració en seguretat clínica, per a la 
introducció de pràctiques segures en la prevenció de caigudes

42 Hospitals 52 professionals

23. Avaluació del grau d'acompliment de les mesures de prevenció, amb evidència 
científica d'alt nivell, per evitar les infeccions relacionades amb l'ús dels catèters 
vasculars

12 Hospitals 12 professionals

24. Vigilància epidemiològica de la infecció nosocomial en nadons de molt baix pes 
inferior a 1500 gr: influència d’un programa de millora de la qualitat assistencial.

2 Hospitals 15 professionals

Més de 700 professionals implicats als projectes i aprox. 100 centres participants
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Objectiu

• Estimar alguns aspectes de 
l’epidemiologia dels EA a Catalunya.

Metodologia

•Selecció de mostra aleatòria de 15 
hospitals d’aguts de Catalunya i revisió 
de  5000 històries clíniques

• Revisió històries clíniques en dues 
fases: - Screening                                                                  

- Determinació dels EA 

• Utiltizació de Formularis electrònics El 7,8 % de pacients hospitalitzats a 
Catalunya varen presentar un EA

Precedents: Línees estratègiques 2006-2008
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1. Poca o cap 
evidència; 25,6%

2. Lleu a 
moderada 

evidència; 18,0%

4. Més probable 
que s'hagués 
pogut evitar; 

30,3%

3. Menys probable 
que s'hagués 

pogut prevenir; 
12,9%

6. Evidència certa 
que s'hagués 

pogut evitar; 2,5%

5. Sòlida evidència 
que s'hagués 
pogut evitar; 

10,7%

43.5%

preventibilitat

Objectiu

• Estimar alguns aspectes de 
l’epidemiologia dels EA a Catalunya.

Metodologia

•Selecció de mostra aleatòria de 15 
hospitals d’aguts de Catalunya i revisió 
de  5000 històries clíniques

• Revisió històries clíniques en dues 
fases: - Screening                                                                  

- Determinació dels EA 

• Utiltizació de Formularis electrònics

Precedents: Línees estratègiques 2006-2008
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Objectiu
• Determinar  la incidència dels errors de 
medicació a  cadascuna de les etapes 

• Conèixer el tipus d’errors que es genera a 
cada etapa

• Conèixer el percentatge de pacients afectat

• Determinar el nivell de gravetat i la 
conseqüència dels errors que han arribat al 
pacient

•Es van estudiar 2030 pacients i es 
van detectar 1984 errors. (en 
11.714 estades)
•16,94 errors per 100 pacients / dia
•0.98 errors per pacient (IC 95% 
0,93-1,02)

•Prescripció: 16%
•Transcripció: 27%
•Dispensació: 48%
•Administració: 9%

Extrapolació (2.470 llits)
Cada dia es produeixen 418 errors, dels quals 65 arriben al malalt
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Enfocaments erronis de la seguretat de pacients

6 octubre 2009



Pàgina 27

Unitat Funcional de seguretat dels pacients en hospital (n=23)
Unitat Funcional de Seguretat dels Pacients en atenció primària
Prevenció d'infecció nosocomial: higiene de mans (HA+SS + AP)
Bacterièmia zero associada a catèters en les UCIs
Bacterièmia fora de la UCI
Prevenció de la infecció quirúrgica
Prevenció d'incidents en cirurgia: procediment correcte del lloc 
correcte
Pràctiques segures en l'avaluació anestèsica preoperatòria
Identificació inequívoca de pacients
Pràctiques segures en la prevenció de caigudes de pacients (HA, SS)
Prescripció segura de l'Atenció Primària
Informació sobre medicaments a professionals i pacients
Millora del procediment del consentiment informat
Currículum formatiu per a professionals en la comunicació d'errors

Projectes 2009-2011

STOP 
BZ
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STOP 
BZ

ESP   51,5%
CAT   66,7%         

Bacterièmia Zero en les UCIs

DI BRC (BRC x 1000 d CVC)
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Estudi cas-control dades
(10 anys ENVIN): 

9% de mortalitat atribuïble

12 dies allargament estada per episodi

Cost estimat: ± 2.000 €/estada

77.289 díes CVC

Taxa  de 2,35 → 247 Bacterièmies

Taxa  de 4,35 → 457 Bacterièmies

↓ 230 BRC

↓ 21 morts

↓ 2.760 estades a UCI

↓ 5.520.000 €

Catalunya

Quantificació del impacte del projecte
STOP 

BZ
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Estratègia

Actual
SEGURETAT

•Promoure bones pràctiques
•Consolidar estratègia
•Difusió

AUTORITZACIÓ 
ACREDITACIÓ
MARCA Q 
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El Departament de Salut i la Qualitat Assistencial

Missió: 

Garantir la Qualitat de l’Atenció amb una 
clara orientació al ciutadà i usuari del 
sistema sanitari
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la Qualitat i Seguretat

en la Política Sanitària
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Pla de Salut de Catalunya 2011-2015

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Destaquem/Documents/plasalut_vfinal.pdf

Sitges, 26 de novembre 2011

1ª jornada Pla de Salut 2011-2015
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http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Destaquem/Documents/plasalut_vfinal.pdf

9 línies d’actuació i 32 projectes

1. Objectius i programes de Salut

2. Orientació 
als 
malalts 
crònics

3. Resolució 
des dels 
primers 
nivells

4. Qualitat 
en l’alta 
especialit
-zació

5. Enfocament en el pacient i famílies
6. Nou model de contractació
7. Incorporació del coneixement professional
8. Millora del govern i participació
9. Informació, transparència i avaluació

I

II

III

Projecte 1.3. Promoure les polítiques 
de seguretat i de qualitat clínica 
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Q de Salut

Acreditació

Autorització

Nivell d’exigència

Model de Qualitat i Seguretat definit al Pla de Salut 2011‐2015
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Q de Salut

Acreditació

Autorització

Nivell d’exigència

Model de Qualitat i Seguretat definit al Pla de Salut 2011‐2015
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Compromisos per els anys 2012-2013
del Pla de Salut 2011-2015

1. OBJECTIUS I PROGRAMES DE SALUT
Projecte 1.3. Promoure les polítiques de seguretat i de qualitat clínica 

Desenvolupament i implantació del Pla estratègic en 
seguretat dels pacients a l’atenció primària i 
hospitals d’aguts

Actualització del sistema d’autorització de centres i 
renovació del decret

Reiniciar el procés d’acreditació d’hospitals d’aguts i 
posada en marxa de l’acreditació de l’atenció primària
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Pla estratègic Subdirecció General de Serveis Sanitaris 2012‐2015

Objectius Estratègics Objectius Operatius

Objectius Estratègics 2012 – 2014 Objectius Operatius 2012-2014

Impulsar la 
Seguretat de 
l’atenció sanitària: 

Promoure les 
bones 
pràctiques

1. Disminuir les infeccions nosocomials 
• VINCat
• Higiene de mans
• Pneumònia (per ventilació) Zero
• Prevenció hepatitis C

2. Promoure la seguretat de la medicació
• Errors de medicació 
• Conciliació de la medicació
• Polimedicació en SS
• Estàndards acreditació

3. Promoure la Cirurgia Segura
4. Promoure la Identificació Inequívoca de 

Pacients
5. Prevenir les caigudes en HA i SS
6. Disminuir les radiacions ionitzants nens
7. Promoure la Seguretat en Hemodiàlisi
8. Promoure la Seguretat en Hemoteràpia
9. Promoure la Seguretat en Clín. Dentals

Seguretat dels pacients
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Higiene de Mans: Pla d’actuació 2012-2013
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Línia 1. Objectius i programes de salut
Projecte 1.3. Promoure les polítiques de seguretat 
i de qualitat clínica 

Compromisos per als anys 2011-2012

Desenvolupament i implantació del Pla estratègic en 
seguretat dels pacients a l’atenció primària i hospitals 
d’aguts

Compromisos per als anys 2013-2014

Desenvolupament i implantació del Pla estratègic en 
seguretat dels pacients a l’atenció a la salut mental i als 
centres sociosanitaris
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Objectius Estratègics Objectius Operatius

Objectius Estratègics 2012 - 2014 Objectius Operatius 2012-2014

Impulsar la Seguretat de 
l’atenció sanitària: 

Definir una 
Estratègia sòlida en 
tots els seus àmbits

a. Definir i implantar el Pla Estratègic
en Seguretat dels Pacients a HA i AP
(2012)
• Unitats funcionals AP
• Unitats funcionals HA

b. Definir i implantar el Pla Estratègic
en Seguretat dels Pacients a SM i
SS (2013-14)

c. Implantar un sistema de notificació 
d’esdeveniments adversos

d. Consensuar l’Estratègia amb el 
Consell Assessor

Seguretat dels pacients

Pla estratègic Subdirecció General de Serveis Sanitaris 2012‐2015
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ConsellAssessor

en Seguretat dels

Pacients

Consolidar l’estratègia
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Compromisos per els anys 2012-2013 del 
Pla de Salut 2011-2015

Posar en marxa l’acreditació 

Elaborar i implantar el Pla estratègic 
en seguretat dels pacients

Projecte 1.3. Promoure les polítiques 
de seguretat i de qualitat clínica Atenció Primària
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Projecte 
Unitats 
funcionals 
de Seguretat 
a l’AP

Implantar una estratègia 
de gestió de la seguretat 
dels pacients en l’àmbit de 
l’AP

Pla estratègic Seguretat dels Pacients en AP

Línees estratègiques

1. Promoure la cultura de la seguretat

2. Promoure l’ús segur del medicament

3. Millorar la comunicació entre el 

professional i el pacient 

4. Promoure la integració del procés

5. Evitar el retard en el diagnòstic

6. Disminuir la variabilitat de la pràctica
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Departament de Salut

Disseny model per a gestió SP

Definició de l’estratègia de gestió 
en SP centralitzada

Disseny del quadern de 
comandament

Implantació d’un sistema de 
notificació d’incidents

Equips d’Atenció Primària

Identificació nucli de SP

Mesura cultura SP (MOSPS)

Formació en SP

Avaluació amb el MSP

Pla de millora de la SP

Unitats Funcionals de Seguretat dels Pacients a 
l’Atenció Primària

Fase 1: Implantació 40 CS: Validació model SP i identificació estratègia

Fase 2: Extensió a la resta d’EAP
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Definir el marc d’actuació en Seguretat dels Pacients

Pàgina 47



Pàgina 48

Model Acreditació Departament de Salut 
(MADS: 379 estàndards)

Acreditació 
dels EAP 

2013

Model Seguretat dels Pacients
(Model SP: 207 estàndards) 

(Marca Q de Salut: pla de Salut “Reconeixement”)

Marc de 
gestió en 

SP

Projecte 
UFSP

Estàndards sine qua non 
(SNQ: 33 estàndards)

Pla de Millora de la Seguretat dels 
Pacients als EAP
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Resultats: 40 primers EAP auditats

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SNQ

MSP

Model seguretat pacient = 44% 

EAP amb SNQ 100% = 1 EAP

EAP amb MSP>60% i SNQ>80% = 6 EAP
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2c-01-E05
2c-01-E08
3b-02-E01
3b-02-E07
3b-02-E11
3d-01-E01
3d-02-E01
4c-01-E04
4c-02-E05
4c-03-E03
4d-01-E03
4d-01-E04
5a-01-E04
5d-01-E17
5d-02-E01
5d-02-E04
5d-02-E05
5d-02-E06
5d-02-E07

5d-03.2-E11
5d-03.2-E21
5d-03.3-E01
5d-03.3-E02
5d-03.3-E03
5d-03.3-E04
5d-03.3-E07
5d-03.3-E08
5d-03.3-E09
5d-03.3-E10

5d-06-E01
5d-07-E01
5d-07-E02
5d-08-E03

Compliment dels estàndards sine qua non (40 EAP)
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Estàndards SNQ amb pitjor puntuació (1)

PLA DE QUALITAT
2c‐01‐E05: L’EAP disposa i desenvolupa un pla de qualitat
2c‐01‐E08: El pla de qualitat inclou activitats relacionades amb la SP

GESTIÓ DE LES PERSONES
3b‐02‐E01: L’EAP disposa i desenvolupa un pla de formació
3b‐02‐E07: El pla de formació inclou formació en RCP
3b‐02‐E11: L’organització/EAP forma en l’ús dels equipaments
3d‐02‐E01: L’EAP disposa i desenvolupa un pla de comunicació interna

GESTIÓ DELS APARELLS i MATERIAL
4d‐01‐E03: L’EAP disposa d’un registre de calibració periòdic d’aparells
4d‐01‐E04: L’EAP té identificats els aparells amb control continu de 
l’estat de funcionament
5d‐01‐E17: L’EAP disposa i desenvolupa un sistema de control de 
caducitats del material fungible
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GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES 
5d‐02‐E04: L’EAP revisa el carretó d’aturades periòdicament
5d‐02‐E05: L’EAP disposa i desenvolupa de procediments per a 
l’abordatge d’emergènciesmèdiques

GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS SENTINELLA
5d‐3.2‐E21: L’EAP disposa i desenvolupa mecanismes de detecció 
d’esdeveniments de salut sentinella i d’incidents relacionats amb la 
seguretat dels pacients

GESTIÓ DE LES INFECCIONS EN ELS CIUTADANS I PERSONES DE L’EAP
5d‐06‐E01: El CS disposa i desenvolupa un programa per disminuir el risc 
d'infeccions en els ciutadans i en les persones del CS

Estàndards SNQ amb pitjor puntuació (2)
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Estàndards SNQ amb pitjor puntuació (i 3)

GESTIÓ DEL MEDICAMENT
5d‐3.3‐E03: L’EAP disposa i desenvolupa un sistema de control de 
caducitat dels medicaments
5d‐3.3‐E07:  L’EAP disposa i desenvolupa un sistema de notificació 
relacionat amb les reaccions adverses a medicaments
5d‐03.3‐E08: L’EAP disposa i desenvolupa un sistema de detecció, 
notificació i registre d'errors de medicació
5d‐03.3‐E09: L'organització/EAP disposa i desenvolupa un procediment 
estandarditzat per garantir la seguretat de l'ús del medicament als 
ciutadans
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Aspectes millorables comuns (susceptibles 
d’una estratègia centralitzada)

• Disseny de procedimients (mitjançant 
una metodologia de treball 
participativa) 

• Manual de seguretat

• Videogravacions 

• Indicadors de Seguretat

• Procediments informatitzats

Variabilidad individual en EAP auditats
Pla de millora de SP 

individualitzat

Manual per a 
l’abordatge de la SP 

Videogravacions

Indicadors de 
Seguretat dels pacients

Implantar el projecte 
resta EAP de Catalunya

Intervenció per a la millora
Implantar estratègia de gestió de la SP a l’AP amb el MSP

Propostes de millora segons la mesura de la situació basal



Pàgina 55

Intervenció per a la millora
Implantar estratègia de gestió de la SP a l’AP amb el MSP

Pla de millora de SP 
individualitzat

Manual per a 
l’abordatge de la SP 

Videogravacions

Indicadors de 
Seguretat dels pacients

Implantar el projecte 
resta EAP de Catalunya



Pàgina 56

Pla de millora de SP 
individualitzat

Manual per a 
l’abordatge de la SP 

Videogravacions

Indicadors de 
Seguretat dels pacients

Implantar el projecte 
resta EAP de Catalunya

Intervenció per a la millora
Implantar estratègia de gestió de la SP a l’AP amb el MSP
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Pla de millora de SP 
individualitzat

Manual per a 
l’abordatge de la SP 

Videogravacions

Indicadors de 
Seguretat dels pacients

Implantar el projecte 
resta EAP de Catalunya

Intervenció per a la millora
Implantar estratègia de gestió de la SP a l’AP amb el MSP
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Pla de millora de SP 
individualitzat

Manual per a 
l’abordatge de la SP 

Videogravacions

Indicadors de 
Seguretat dels pacients

Implantar el projecte 
resta EAP de Catalunya

Intervenció per a la millora
Implantar estratègia de gestió de la SP a l’AP amb el MSP
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Intervenció per a la millora
Implantar estratègia de gestió de la SP a l’AP amb el MSP

Pla de millora de SP 
individualitzat

Manual per a 
l’abordatge de la SP 

Videogravacions

Indicadors de 
Seguretat dels pacients

Implantar el projecte 
resta EAP de Catalunya
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Intervenció per a la millora
Implantar estratègia de gestió de la SP a l’AP amb el MSP

Pla de millora de SP 
individualitzat

Manual per a 
l’abordatge de la SP 

Videogravacions

Indicadors de 
Seguretat dels pacients

Implantar el projecte 
resta EAP de Catalunya
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1. Pla de Qualitat
2. Pla de formació
3. Pla d’acolliment
4. Pla de comunicació interna
5. Pla de manteniment
6. Processos assistencials: 

6.1 GPC
6.2 Control pacients anticoagulats
6.3 Atenció urgent
6.4 Diagnòstic ràpid càncer
6.5 Programa atenció domiciliària (crònics)
6.6 Patologia aguda i crònica
6.7 Patologia mental
6.8 Sistemas de notificació
6.9 Ús del medicament
6.10 Control de la infecció
6.11 Continuïtat assistencial
6.12  Laboratori i radiologia
6.13  Accessibilitat i càrrega de treball

86 Indicadors:

Intervenció per a la millora
Implantar estratègia de gestió de la SP a l’AP amb el MSP

Pla de millora de SP 
individualitzat

Manual per a 
l’abordatge de la SP 

Videogravacions

Indicadors de 
Seguretat dels pacients

Implantar el projecte 
resta EAP de Catalunya
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Disseny de registres, llistats 
verificació i indicadors 
informatitzads per a avaluar els 
estàndars Sine Qua Non.

Procediments informatitzats

Revisió Carretó Aturades

Control stocks/caducitats

Material consultes

Mòrfics

Auditoria magatzem farmàcia

Auditoria material clínic

Intervenció per a la millora
Implantar estratègia de gestió de la SP a l’AP amb el MSP

Pla de millora de SP 
individualitzat

Manual per a 
l’abordatge de la SP 

Videogravacions

Indicadors de 
Seguretat dels pacients

Implantar el projecte 
resta EAP de Catalunya
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0 20 40 60 80 100

Pla de Millora SP

Pla de Qualitat

Pla de formació

Formació en RCP

Material fungible

Revisió carretó d'aturades

Emergèncias médiques
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Previ

Cumpliment dels estàndards sine qua non (40 EAP)

%
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Extensió de l’estratègia de SP a la resta d’EAP

Pla de millora de SP 
individualitzat

Manual per a 
l’abordatge de la SP 

Videogravacions

Indicadors de 
Seguretat dels pacients

Implantar el projecte 
resta EAP de Catalunya
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Participem aportant nostre model de seguretat al 
Projecte europeu Linneaus

Health Department - Generalitat de Catalunya, Catalan Ministry of 
Health, (GENCAT) Spain
Work Package 12 - Developing a conceptual framework for patient 
safety indicators in primary care.



Desenvolupament de les unitats 
funcionals de seguretat del 

pacient als hospitals SISCAT
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El projecte s‘ha estructurat en 4 grans fases i 
la implantació de l’eina de forma transversal

Avaluació de la 
situació i 
Disseny del 
model

Diagnòstic 
inicial

Disseny del 
Pla d’actuació

Disseny marc de 
gestió  (EFQM)

Execució del  Pla 
d’actuació

Avaluació dels 
resultats de la 
intervenció

Autoavaluació EFQM

Definició  
objectius de 
seguretat

Definició del pla 
de seguretat 

Sistemes d’informació i plataformes tecnològiques

Formació 

1 2 3 4

Definició dels 
Quadres de 
comandament 

Creació i potenciació 
de les unitats 
funcional

Seguiment Pla

Suport i seguiment de 
les accions 
d`implantació

Eina TPSC

Llança

-ment

0



Criteri Processos: Pràctiques segures per unitat

L’àrea d’Intensius presenta millors resultats en el control de pràctiques segures.
L’àrea de cirurgia obté un nivell lleugerament inferior de desenvolupament, en front de la resta d'unitats, en les
pràctiques de RCP i transfusions sanguínies.
L'àrea d'urgències és l'àrea que obté un nivell lleugerament inferior a la resta en control d’infeccions, prevenció
d’errors de medicació i identificació de pacients.
La pràctica segura menys desenvolupada és la prevenció dels errors de medicació.

68

1 Agents
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El projecte ha comptat amb la participació activa de més de 100 
professionals: 56 com a referents i la resta de com a col·laboradors

56 referents diferents i més de 50 col·laboradors de 68 Centres de la XHUP

Formacions  en 
seguretat del 
pacient

• 3 sessions formatives d’actualització en seguretat del 
pacient  amb més de 70 persones implicades

• 6 sessions formatives en eines de gestió amb més de 80 
persones implicades

• 3 sessions formatives d’actualització en seguretat del 
pacient (segon mòdul) amb més de 70 persones implicades

Tallers de Treball 

• 3 tallers de treball amb  23 persones implicades
• 12 tallers de treball previstos pel Novembre amb més de 80 

persones implicades
• 15 tallers de treball  previstos pel Desembre amb més de 

100 persones implicades   

Formacions en 
l’eina TPSC Cloud

• 4 sessions per a la parametrització de l’eina TPSC amb 4 
persones implicades, 3 sessions formatives en l’Eina TPSC 
amb més de 11 persones implicades  

• 6 sessions previstes pel Desembre amb més de 100 
persones  implicades

Nuclis de seguretat 
a cada centre 

• 340 persones implicades com a membres dels nuclis de 
seguretat del conjunt de Centres 
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Objectius Estratègics Objectius Operatius
Objectius Estratègics 2012 - 2014 Objectius Operatius 2012-2013

Impulsar la Seguretat de 
l’atenció sanitària: 

Difondre la cultura de 
seguretat en 
professionals i 
ciutadans

Seguretat dels pacients

a. Potenciar el Canal Salut en Seguretat 
dels Pacients

b. Estendre el Pacient Expert en 
Seguretat

c. Difondre projectes en revistes
• Annals de Medicina
• Medicina Clínica
• Monogràfic VINCat

d. Implantar el Pla de Formació en 
Seguretat del Pacient

e. Difondre SP en Jornades

Canal Salut

Pla estratègic Subdirecció General de Serveis Sanitaris 2012‐2015
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Canal Salut: Seguretat dels pacients

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.ab8fdd1b26b3c4038674c210b0c0e1a
0/?vgnextoid=7cbbe41c9217e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7cbbe41c
9217e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default/
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Estratègia

Actual
SEGURETAT

•Promoure bones pràctiques
•Consolidar estratègia
•Difusió

AUTORITZACIÓ 
ACREDITACIÓ
MARCA Q 
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Q de Salut

Acreditació

Autorització

Nivell d’exigència

Model de Qualitat i Seguretat definit al Pla de Salut 2011‐2015
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Compromisos per els anys 2012-2013
del Pla de Salut 2011-2015

1. OBJECTIUS I PROGRAMES DE SALUT
Projecte 1.3. Promoure les polítiques de seguretat i de qualitat clínica 

Desenvolupament i implantació del Pla estratègic en 
seguretat dels pacients a l’atenció primària i 
hospitals d’aguts

Actualització del sistema d’autorització de centres i 
renovació del decret

Reiniciar el procés d’acreditació d’hospitals d’aguts i 
posada en marxa de l’acreditació de l’atenció primària
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Actua com garant “bàsic” de la qualitat i la seguretat de 
l’assistència que rep el ciutadà

Manté  els elements clàssics d’estructura

Crea les condicions elementals per a una protecció adequada i 
efectiva dels drets dels pacients

Instaura l’obligació de promoure la millora continua de la 
qualitat assistencial i de la protecció del pacient

Incorpora la renovació periòdica de l’autorització

Incorpora elements bàsics de seguretat i qualitat assistencial, 
normes d’obligat compliment:

Model de Qualitat i Seguretat: Autorització

identificació dels  
pacients

consentiment 
informat

confidencialitat 
de les dades

control de les 
infeccions 

nosocomials 

alertes 
epidemiològiques

pla de qualitat i 
seguretat
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Q de Salut

Acreditació

Autorització

Nivell d’exigència

Model de Qualitat i Seguretat definit al Pla de Salut 2011‐2015
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Compromisos per els anys 2012-2013
del Pla de Salut 2011-2015

1. OBJECTIUS I PROGRAMES DE SALUT
Projecte 1.3. Promoure les polítiques de seguretat i de qualitat clínica 

Desenvolupament i implantació del Pla estratègic en 
seguretat dels pacients a l’atenció primària i 
hospitals d’aguts

Actualització del sistema d’autorització de centres i 
renovació del decret

Reiniciar el procés d’acreditació d’hospitals d’aguts i 
posada en marxa de l’acreditació de l’atenció primària
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Acreditació 

Objectius Estratègics Objectius Operatius

Objectius Estratègics 2012 – 2014 Objectius Operatius 2012-2014

Impulsar la qualitat i 
l’excel·lència
assistencial

1. Renovar el model d’acreditació
d’hospitals d’aguts (03/2013)

2. Iniciar la implantació del model
d’acreditació d’atenció primària
(09/2013)

3. Implantar al 2014 el model
d’acreditació SMA (03/2014)

4. Implantar al 2014 el model
d’acreditació SS (09/2014)

Pla estratègic Subdirecció General de Serveis Sanitaris 2012‐2015
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Element certificador de la qualitat a un nivell més alt  
que l’autorització d’obertura i funcionament

Garantir la qualitat  assistencial i de la seguretat de l’atenció, 
certificant la qualitat del sistema al ciutadà

Promoure cultura d'excel∙lència i seguretat de pacients 
Mitjançant  un procés continu i progressiu d’avaluació dels centres

Acreditació i 
compra

Ciutadà
•Garantia de 
Seguretat

Atenció sanitària
•Processos basats en 
evidències

Resultats
•Indicadors de salut
•Satisfacció

Avaluació
•Millora continua
•Cost-efectivitat

Model de Qualitat i Seguretat: Acreditació
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Avaluació dels Estàndards del model d’acreditació

AUDITORIA PRESENCIAL A L’EAP

• Estàndards de revisió documental (enfocament: protocols, guies, 
procediments)

• Estàndards de comprovació in situ (ex. mesures anti precipitació)

• Estàndards d’entrevista i verificacions encreuades amb 
professionals (ex. coneixement, desenvolupament)

• Estàndards d’estudis mostrals

AUDITORIA DIFERIDA

• Estàndards de l’organització (comuns als EAP d’una mateixa àrea de 
gestió) (aproximadament 20%)

• Estàndards informatitzats (obtenció automàtica mitjançant els 
sistemes d’informació actuals: EQA, EQPF)



Pàgina 81

Q de Salut

Acreditació

Autorització

Nivell d’exigència

Model de Qualitat i Seguretat definit al Pla de Salut 2011‐2015
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Objectius Estratègics Objectius Operatius

Objectius Estratègics 2012 - 2014 Objectius Operatius 2012-2014

Desenvolupar i 
implantar la marca Q
de salut de Catalunya 1. Definir la marca Q de Salut

2. Implantar un sistema de 
reconeixement a l’excel·lència 
en seguretat (p.e. Q en Seguretat)

3. Promoure la cultura de l’avaluació
i transparència de resultats

Marca Q

Pla estratègic Subdirecció General de Serveis Sanitaris 2012‐2015
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Es el reconeixement d’aquells centres i serveis que obtinguin els 
millors resultats: la definició de la marca Q de Salut catalana

Permetrà tant el reconeixement a la globalitat dels resultats, com 
aspectes específics estratègics que es prioritzin:

La Globalitat: Q de Salut en Qualitat Global

Model Assistencial de Qualitat i Seguretat: Marca Q de Salut
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Seguretat de pacients: “Acreditació com a centre que 
compleix amb els estàndards de la seguretat dels pacients”

Humanització de l’assistència: “Acreditació com a centre 
amb una assistència humanitzada”

Marca Q de Salut: aspectes estratègics

Hospital

Humanitzat
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Ètica: “Acreditació como centre amb criteris d’Ètica”

Desenvolupament sostenible: “Acreditació com a centre amb 
gestió ecològica excel.lent”

Marca Q de Salut: aspectes estratègics

ètic
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Marca Q: Indicador sintètic

El model ha de simplificar l’obtenció dels 
resultats dels indicadors relacionats amb 
els estàndards de la acreditació i avaluació 
dels processos i compra, per a obtenir un 
indicador sintètic de la qualitat i 
seguretat, que permeti l’aplicació cada 
vegada més precisa de la Marca Q de 
Salut
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En aquests 10 últims anys s’ha avançat molt en 
Seguretat però encara ens queda molt camí per recórrer 

La Seguretat és una estratègia clarament identificada del 
Departament de Salut

La Seguretat ha de formar part de les estratègies de les 
organitzacions i professionals

La Seguretat en l’ús del medicament és un element clau 
en la Seguretat dels Pacients

Conclussions



Moltes gràcies
Subdirecció general de Serveis Sanitaris

jdavins@gencat.cat

Informació disponible en el canal temàtic de seguretat dels pacients del canal Salut: 
http://seguretatdelspacients.gencat.cat


