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Resum
La investigació actual suggereix que les “rondes” estan-
darditzades en pacients hospitalitzats disminueixen la 
variabilitat de la pràctica clínica i poden estar associades 
amb millores en la qualitat d’atenció, així com amb una 
reducció en els esdeveniments de seguretat del pacient.

A l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 
s’ha dissenyat un estàndard d’atenció d’infermeria tenint 
en compte la individualització de cures dels pacients i ha 
estat implantat a una unitat pilot. Per assegurar l’èxit del 
programa, la implementació ha comportat un canvi im-
portant en el flux de treball del personal d’infermeria i 
una formació i programa d’educació considerables.

Introducció
El concepte de “ronda” d’infermeria va néixer el segle 
passat durant la guerra de Crimea, amb l’aparició de Flo-
rence Nightingale, considerada la mare de la infermeria 
moderna, qui es va dedicar a aplicar els seus mètodes als 
malalts i a vetllar perquè les condicions de salubritat fos-
sin les òptimes: «Sense cap exageració és un “àngel guar-
dià” en aquests hospitals, i mentre la seva gràcil figura 
llisca silenciosament pels passadissos, la cara de desval-
gut es suavitza amb gratitud a la vista d’ella. Quan tots els 
oficials mèdics ja s’han retirat i el silenci i la foscor des-
cendeixen sobre tants postrats dolguts, pot observar-se-la 
sola, amb una petita llum a la mà, efectuant les seves soli-
tàries rondes» (The Times, 1855).

La ronda de les infermeres es va començar a implantar 
a la dècada de 1980, en resposta a les queixes dels pacients 
i dels metges sobre els temps d’actuació per a donar res-
posta als timbres i a l’atenció als malalts. Però, no és fins a 
la fi de 2008 que Medicare, el programa de seguretat so-

cial administrat pel govern dels Estats Units que propor-
ciona cobertura de salut a les persones majors de 65 anys, 
impulsa indirectament el desenvolupament de les rondes, 
deixant de reemborsar als hospitals els costos per a casos 
que es podrien haver evitat raonablement (anomenats 
“sense esdeveniments”), com ara caigudes dels pacients i 
úlceres de decúbit.

Actualment, la ronda d’infermeria s’ha convertit en la 
millor estratègia per assumir un rol actiu dins l’activitat 
clínica i, per tant, millorar la qualitat d’atenció i identifi-
car precoçment els possibles riscos associats a la prestació 
del servei i a la pròpia malaltia. Per tant, l’atenció d’in-
fermeria pot controlar-se no només en relació amb l’es-
truc tura dels serveis sinó també amb l’efectivitat de la 
prestació.

Per a poder-nos-en beneficiar, les rondes d’infermeria 
han de ser sistèmiques, programades i contínues, cons-
truint així cultura de qualitat i seguretat assistencial. 
L’estandardització d’aquesta atenció amb activitats prede-
finides que facilitin el seguiment continu esdevé l’eix cen-
tral del rol de gestió per als serveis d’hospitalització.

S’ha demostrat que avaluar la condició actual del pa-
cient i identificar de manera proactiva oportunitats per 
evitar problemes, redueixen els costos de salut i milloren 
la satisfacció del pacient.

Objectius
L’objectiu principal ha estat estandarditzar la ronda 
d’atenció d’infermeria per a disminuir la variabilitat de la 
pràctica clínica infermera, integrant la seguretat dins el 
procés d’infermeria i obtenint unes cures de qualitat cen-
trades en el pacient. Els objectius secundaris han estat 
detectar de manera precoç les possibles complicacions 
derivades de l’hospitalització i/o la pròpia malaltia, dis-
minuir el temps de resposta, augmentar l’índex de satis-
facció dels pacients i reduir la despesa sanitària.

Pla de treball
La necessitat de l’estandardització de la primera ronda 
d’atenció d’infermeria va sorgir amb la implantació de la 
metodologia Lean a una unitat d’hospitalització de l’Hos-
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titasca, falta de material i d’informació, re gistres ma-
nuals), es van formular objectius i es van proposar mesu-
res d’acció, entre d’altres, l’estandardització de la ronda 
segons el procés d’atenció d’infermeria (PAI). La proposta 
de treball estandarditzat i la proposta de formació sobre 
aquest treball es van dissenyar segons la metodologia 
TWI aplicada a salut. El disseny de l’estàndard va passar 
per diferents etapes, aplicant el principi del prototipatge 
d’una manera iterativa (disseny de la primera versió, pro-
va, segona versió, prova, etc.) on cada versió s’observava i 
es millorava amb la col·laboració del personal d’infermeria 
de la planta (Figura 3). 

Es varen provar i prototipar diferents versions d’estàndard 
que varen incloure les adaptacions de carros i aparells neces-
saris per a la realització de les rondes (Figura 4).

Per estandarditzar la ronda segons el PAI es van tenir 
en compte totes les intervencions que les infermeres hau-
rien de valorar i/o avaluar; es va obtenir així una visió 
holística de l’estat del pacient que permet, conseqüent-
ment, millorar la seguretat i la qualitat clínica en presta-
ció de cures.

pital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta durant el 
2015. Aquesta metodologia està basada en la millora con-
tínua dels processos i la implicació dels professionals; es 
disposa de vàries eines per a fer-ho: Informe A3, Hoshin 
Kanri, estandardització i TWI (training within industry), 
Spaguetti Chart, tallers Kaizen, etc.

L’estructura del projecte segueix l’Informe A3 (Figura 
1), una manera sistematitzada, (basada en el mètode cien-
tífic i el cicle PDCA, sigla de l’anglès Plan-Do-Check-Act, 
planificar, fer, verificar i actuar) d’abordar projectes de 
millora i estandardització. 

Inicialment, mitjançant l’observació directa i l’ús de 
l’eina Spaguetti Chart (Figura 2) es va identificar la situa-
ció actual i es va valorar el procés d’atenció d’infermeria 
durant la primera ronda del torn de treball a una unitat 
d’hospitalització convencional. L’observació al lloc on pas-
sen les coses (Gemba) és una part molt important en un 
procés de millora o estandardització Lean (principi bàsic, 
també, del mètode científic inherent a la pràctica assisten-
cial). Posteriorment, amb l’Informe A3 es van analitzar i 
identificar les causes dels problemes (interrupcions, mul-

FIGURA 1. Informe A3 del projecte (propi de la metodologia Lean Salut)
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Discussió
Aquest projecte situa el pacient en el centre d’atenció 
i presa de decisions; augmenta així l’alerta i la capacitat 
de supervisar els canvis i, per tant, s’incrementa també la 
qualitat d’atenció i la satisfacció del pacient. 

Aquest mètode representa un compromís de l’orga-
nització amb la innovació estratègica per tal d’assolir una 
millora en el procés de seguretat del pacient.

Resultats
S’ha elaborat un document on es descriu l’estandardització 
de la primera ronda del torn de treball per a l’atenció d’in-
fermeria, amb la descripció dels passos a seguir i els punts 
clau a tenir en compte en cada cas (Figura 5).

A partir del mes de juny de 2015 s’ha dut a terme la 
seva implantació a la unitat pilot amb la implicació de tots 
els torns d’infermeria.

FIGURA 2. Diagrama de Spaguetti Chart de les observacions realitzades a la planta prèvies al disseny de l’estàndard

FIGURES 3 I 4.  Procés iteratiu del disseny de l’estàndard amb les modificacions en diferents prototips i les adaptacions als carros i aparells 
necessaris per a les rondes
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FIGURA 5. Full d’estandardització de l’atenció d’infermeria segons el pla de cures individualitzat

Per dur a terme projectes d’estandardització o d’in-
troducció de mètodes nous també s’ha de poder aconse-
guir la plena col·laboració dels equips de professionals. És 
per aquest motiu que durant les fases d’anàlisi i identifica-
ció dels problemes es va demanar l’opinió i la col·laboració 
al personal implicat. 

Actualment s’està valorant el desplegament d’aquesta ex-
periència a la resta d’unitats a l’espera de l’execució de la se-
gona fase del projecte. Aquesta fase consta de l’anàlisi de la 
satisfacció dels usuaris i l’opinió dels professionals per valo-
rar la millora en qualitat i seguretat de les cures d’infermeria.
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