
Reptes sobre la Seguretat dels Pacients en l’àmbit

Sociosanitari i Residencial 
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Seguretat de pacient a l’àmbit sociosanitari i residencial

1. La cronicitat, la complexitat i la Seguretat de pacient – on
està l’evidencia?

2. Sociosanitari, parlem del mateix?

3. Residències, es el perfil actual el mateix?
4. Estudi EARCAS: veritablement es el que necessitem?

5. Complexitat i perfil dels pacients a centres sociosanitaris i 

residencials
6. Les persones grans, les síndromes geriàtriques com a EA

PROVISIONAL
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Transició demográfica Transició epidemiològica

Dos fenòmens clau…



Transició demogràfica

1. Procés de ruptura en la con1nuïtat del

curs del moviment de la població, que

explica pas de nivells alts de mortalitat

i fecunditat a baixos.

2. Transició demogràfica postula

l'existència d'una ruptura històrica en

les dinàmiques poblacionals.

3. Inici finals segle XVIII culmina segle XX
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Transició epidemiològica

• La Transició epidemiològica, procés a llarg termini del canvi de les 

condicions de salut en una població, inclosos els canvis en els patrons de 

malaltia, invalidesa i mort.

• Sorgeix de forma paral·lela a la transició demogràfica

La mortalitat es redueix 

notablement i les malal1es 

degenera1ves i no transmissibles 

principals causes de mortalitat i 

morbiditat.

Elevats nivells de 
mortalitat, 

especialment a 
causa de malal1es 

infeccioses
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Impacte decisions a Transició Epidemiològica

William Henry Beveridge
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Abans del s. XX Posterior al s. XX

CAUSES DE MORTALITAT A ESPANYA

• Pneumònia i grip

• Diarrea i altres

• TBC

• Malal6es del cor

• Malal6es del ronyó

• Accidents (laborals)

• Càncer

• Mort perinatal 
(part/puerperi)

• Malal6es del cor

• Càncer

• Lesions cerebrals

• Malal6es del pulmó

• Accidents (circulació)

• ...
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Causes de mort a Espanya



Les malal(es cròniques i el seu impacte
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Evolució de la mortalitat



Envelliment poblacional
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Envelliment poblacional
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La cronicitat i Edat



Instruments per a la gestió clínica… Estem limitats?

Adaptat de J. Varela. Avances en Gestión clínica
14
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EVOLUCIONAR DE MALALTIA A MULTIMORBIDITAT …
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… I AVANÇANT CAP A L’ATENCIÓ A LA COMPLEXITAT



Complexitat

“COMPLEXITAT 
CLÍNICA”

“COMPLEXITAT 
SOCIAL”“COMPLEXITAT DE 

SISTEMA ASSISTENCIAL”

Kuipers P et al. Com plexity
and Health care: health
practicioner workforce

services, roles, 
skills and training, to 

respond to patients with
com plex needs. 2011 

Àrees de major
complexitat

Àrees de major
complexitat

Àrees de major
complexitat



Per què la complexitat és complexa?

Difícil de
definir/mesurar

Difícil de
resoldre

Difícil de definir: La 
complexitat comença per la 
pròpia definició de 
complexitat

Orígen multifactorial / 
interrelació entre 

variables i problemes

Les solucions no són correctes
o incorrectes; com a molt poden ser 
millors o pitjors. 

Naturalesa difusa 
(sense límits clars) i 
dinàmica (sovint 
canviant i 
imprevisible)

Cada nou intent per afrontar la 
complexitat importa -aprenem a 
mesura que avançem; avançem a mesura 
que aprenem-.   

Requereix de la participació de 
múltiples agents per intentar 
afrontar-los



De l’evidència a les preferències...



De la medicina basada en l'evidència als valors i preferències
dels pacients
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De l’evidència a les preferències... (II)



El consum de recursos i l’edat



El consum de recursos i l’edat (II)



To promote successful recovery after a hospitalization, health care
professionals often focus on issues related to the acute illness that
precipitated the hospitalization… Patients who were recently

hospitalized are not only recovering fromtheir acute illness; they
also experience a period of generalized risk for a range of adverse 
health events. Thus, their condition may be better characterized as a 

post-hospital syndrome, an acquired, transient period of vulnerability. 
... At the time of discharge, physiological systems are impaired, 
reserves are depleted, and the body cannot effectively defend
against health threats.

El dany derivat de l’hospitalització com a EA



La creixent importancia del PostAcute Care, LTC i Nursing Home



La creixent importancia del PostAcute Care, LTC i Nursing Home (II)



La creixent importància del PostAcute Care, LTC i Nursing Home (II)



Analítica 

PSA 7
ADENOCARCINOM A

DE 
PRÒSTATABiòpsia 

en 1 mes

En 15 
dies

Valoració 
Anestèssia

ASA I

En 15 
dies

Ingrés a Urologia
* Estada mitja 3 dies
* Ratio 20 pacients / 
infermera

Prostatectom ia radical
AP: Gleason 6. Marges lliures

(excel.lent pronòstic)

En 5 
dies

Alta a domicili

De l’anàlisi tradicional…



Resultats de procés

Resultats d’estructura

Resultats de salut

De l’anàlisi tradicional (II)



ü Pèrdua d’ac)vitats instrumentals
ü Dependència moderada (IB 40)
ü Incon)nència urinària
ü Deteriorament cogni)u lleu 
ü Surt poc de casa

üPREMs (Patient reported

Experience M easures)

üPROMs (Patient reported

Outcom es M easures) *

* Què preocupa 
als pacients amb 
càncer avançat ?

Adaptat de “How 
to define health
Outcom es. BCG 

prespectives.  
2015.

44% Incertesa

39% L’astènia

37%  La pèrdua de gana

33%  La pèrdua d’autonomia

32%  La família i els amics

31%  Els símptomes

Als resultats que importen a les persones



Qüestions…

1. Transició epidemiològica, la transició demogràfica i 

l’envelliment ens porten a un escenari poc conegut...

2. On l’evidència encara no es clara i on passem 

d’escenaris teòrics i controlats (MBE) a escenaris 
basats en pràctiques de valor en base a resultats que 

importen a les persones...

3. Com afecta a la cultura de qualitat i seguretat de 

pacient?



“Hi ha alguns pacients als que no podem 
ajudar, però no n’hi ha cap al que no 
puguem fer mal”

Arthur  Bloomfield (1888-1962)
Professor i Cap del Departament de Medicina Interna 

Universitat d’Stanford 



Atenció Sociosanitària… parlem del mateix?



Atenció Sociosanitària… parlem del mateix? (II)



54% dels llits de mitja i 
llarga estada de tota 

Espanya 

L’àmbit sociosanitari a Catalunya



Atenció Sociosanitària… Del seu naixement al seu moment actual



L’àmbit sociosanitari a Catalunya (II)

Atenció sociosanitària
Reflecteix el nom i la seva finalitat l’objectiu actual d’aquest àmbit?



De l’AS al concepte català de l’Atenció Intermèdia

Alternatives “that bridge”... (Carpenter 2002) 

El pont entre Atenció Primària i l’hospitalització aguda

Carpenter I. Clinical and research challenges of intermediate care. Age and Ageing 2002;31:97-100 



Bed Based ICHome Based IC Bed Based IC

Step Up: Evitació Ingrés Step Down: Facilitació alta

Resposta esglaonada

Atenció Intermèdia com a nivell

intermedi d’intervenció sanitària

1. El primer esglaó és Atenció

Intermèdia a la comunitat

2. El segon esglaó és Atenció

intermèdia d’internament

3. L’esglaó final és l’hospital

d’aguts

The ScoCsh Goverment, Joint Improvement Team, Maximising recovery, promoJng independence: an Intermediate Care framework for Scotland(2012) 

El concepte d’Atenció Intermèdia – Aprofitem de nou!

Home Based IC



Departm entof Health UK. Interm ediateCare- Halfway Hom e 2009
Font: Diapositiva adaptada de Bullich I i M as M A. Jornada sociosanitària 9ª Jornada Geriatria Bages (2018)

Adaptat de Brophy (2008)Atenció social

Reactivació i recuperació

Atenció
social

Atenció sanitària

Rehabilitació

Atenció
sanitària

Atenció de Ll. Estada
atenció residencial

Enllaç amb
serveis socials

Equip de respostaràpida
i equips de suport a l’alta

(Spus HaD+rehab)

Llits d’Atenció Intermèdia
(tipus Subaguts i

Postaguts)

Atenció aguda a casa
i equips especialitzats

(tipus HaD)

Enllaç amb atenció
hospitalària d’aguts i AP

Rehab.
a domicili

El concepte d’Atenció Intermèdia (III): el conBnuum



Postaguts-convalescència: la realitat



Subaguts: la realitat



Llarga Estada



Complexitat a LLE

43
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Complexitat a LLE (II)
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Complexitat a LLE (III)
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Complexitat clínica en la LLE (IV)

Sistemes d’informació excessivament complexos i poc útils per mesurar 
i comparar la complexitat clínica i social atesa en els CSS.

Síndromes geriàtriques en unitats SS de Catalunya

-�- 1.701 LE

Font: Adaptat de Complejidad y prevalencia de 
síndromes geriátricos de los pacientes atendidos en 
unidades sociosanitarias en Catalunya. Estudio
multicéntrico del proyecto XARESS. Pendent
publicació.

-No hi ha associació entre SG i 
categoria RUG.

-SG: més estades i més 
dependència.
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Atenció sociosanitària a Catalunya - HETEROGENICITAT



L’avaluació del model de cronicitat (complexa)
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Descripció dels pacients ingressats en CSS, 2016.

Font: Base de dades de morbiditat poblacional

‒ Més complexitat 
‒ Més gravetat 
‒ Més risc de mortalitat 
‒ Més risc d’ingrés

~ 33% PCC
~12% MACA



L’avaluació del model de cronicitat (complexa) (II)
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Descripció dels pacients ingressats en CSS, 2016.

Font: Base de dades de morbiditat poblacional

x5,75

x3,6
x10

x 3,4
x 3,8

x 121,7

x 13,0

x 4,7
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Font: Base de dades de morbiditat poblacional

: 2

L’avaluació del model de cronicitat (complexa) (III)
Descripció dels pacients ingressats en CSS, 2016.



Qües%ons…

1. Son els centres sociosanitaris tots iguals?

2. En quines estructures sanitàries estan integrades?

3. Quina experiència o prioritat destinen a la Qualitat i Seguretat 

de Pacient?

4. En el futur és necessari un desenvolupament estructurat per 

nivell o per entitat?



“Lo peor no es cometer un 
error, sino tratar de 

justificarlo, en vez de 
aprovecharlo como aviso 
providencial de nuestra 
ligereza o ignorancia.”



Atenció Residencial

53

• Són serveis d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i

d'assistència integral, adreçats a persones grans que no tenen un grau
d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten

supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la
substitució de la llar. El servei s'adapta al grau de dependència de les
persones usuàries.

• L'equip professional que treballa és pluridisciplinar i està format per infermers i

infermeres, auxiliars de gerontologia, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals,

experts en educació social, psicologia i medicina. També hi ha un director o
directora responsable i un / a responsable higienicosanitari.



Atenció Residencial (II)
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OBJECTIUS
Els objectius dels serveis de Residència Assistida per a la gent gran, són els 
següents:
• Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats 

d'assistència
• Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i 

social

USUARIS
• Hi poden accedir aquelles persones grans que no tenen un grau d'autonomia 

suficient per realitzar les activitats de la vida diària*, que necessiten atenció i 

supervisió constants i que les seves circumstàncies sociofamiliars requereixin la 
substitució de la llar.

* Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia va fer canviar això de forma dràstica



Atenció Residencial (III)
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Funcions:
• Allotjament
• Manutenció, acollida i convivència
• Atenció personal a les activitats de la vida diària
• Hàbits d’autonomia
• Dinamització sociocultural
• Manteniment de les funcions físiques i cognitives
• Bogaderia i repàs de la roba
• Higiene personal
• Suport social
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Evolució àmbit residencia a Catalunya

Places

Any iniciativa pública iniciativa social iniciativa mercantil Total

2017 10.291 14.066 35.287 59.644

2015 9.777 14.128 34.734 58.639

2010 8.362 13.631 32.548 54.541

2005 7.756 12.475 26.923 47.154

2000 6.186 11.503 19.592 37.281
Font: Idescat a https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=849&t=2000

Increment acumulat en 17 anys del 59.98 % places residencials



qMapa centres residencials i relació amb EAP i centres 

sociosanitaris

14

1.- ESTAT DE LA SITUACIÓ
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Impacte en serveis de salut i Seguretat de Pacient
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Anàlisi de la complexitat clínica

Complexitat social i sanitària de les persones en residències

S ituac ió  de   
com plex ita t 

S ituac ió  de  no  
com plex ita t 

P C C

M A C A

Pacient amb patologies 
cròniques de màxima 
complexitat, un pronòstic de vida 
limitat, altes necessitats 
mèdiques amb orientació 
pal·liativa, planificació de 
decisions avançades.

Frag ilita t

M ala lties  
cròn iques2

N ive ll de  
dependència

Pacient amb malalties cròniques 
d’alt i moderat risc, que comporta 
una gestió clínica difícil.

+

-

co
m

pl
ex

ita
t

Pacient amb facilitat a la 
inestabilitat que comporta una 
gestió clínica continuada.

Pacient amb malalties cròniques, 
que precisen una gestió clínica 
especialitzada.

14%1

68%1

Grau III: 49,99%
Grau II: 47,51%
Grau I: 1,71%

Sense grau: 0,80%
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Complexitat social i sanitària de les persones en residències (II)
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Complexitat social i sanitària de les persones en residències (III)
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Complexitat social i sanitària de les persones en residències (IV)
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x 2.6

x 10

Complexitat social i sanitària de les persones en residències (V)



• Utilització de recursos sanitaris molt superior a les persones  >65a que viuen a domicili 

• Major cost de farmàcia

• Major taxa hospitalització aguts

• Menor atenció per A. primària

• Menor accés a CCEE especialitzada

63

1841€ 711€

Complexitat social i sanitària de les persones en residències (V)



À m bit R es idència À m bit S a lu t

Oficina de 
Farmàcia

061 CatSalut 
Respon

Atenció hospitalària 
(Urgències/Consultes 

externes)

Equips de suport
Família

Atenció 
sociosanitàriaEquip 

Atenció
Primària

64

Mapa d’agents de l’ecosistema d’actors

Actors 
d’intervenció 

operativa

Actors de 
planificació 
estratègica

Animador/a sociocultural 
i/o educador/a social

Metge/ssa
residència

Infermer/a 
residència

Fisioterapeuta

Treballador/a 
social

Psicòleg/oga

Terapeuta 
ocupacional

Auxiliar de 
geriatria

Persona

1

2

3

4

La relació d’actors – Incrementa o disminueix el risc d’EA?
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1Donar resposta inclou prescriure, derivar a interconsulta, derivar a urgències, atenció hospitalària, etc. 

Iden tificac ió  de  les  
necess ita ts  san ità ries

P ersona
N ecess ita ts  
san ità ries

M etge/ssa  
R es idència

In ferm er/a  de  
R es idència

N O

S I

H i és  e l 
m etge  de  la  
R es idènc ia?

S IP o t donar 
resposta1 a  la  

necess ita t?  

061

Equip 
d’Atenció
Primària

A P  es tà  en  hora ri 
d ’obertu ra?

SI

NO

ACUT
(Equip AP)

Hospital 
d’aguts

Dispositius de 
suport/ Atenció 
Sociosanitària

Pot donar 
resposta a la 
necessitat? 

SI

NO Pot donar 
resposta a la 
necessitat? 

SI

NO

N O

La relació d’actors – Incrementa o disminueix el risc d’EA? (II)
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Proposta de model de futur

Qualitat
Garantia de la millora en els 

resultats en salut de les 
persones, tot aplicant l’evidència 
científica disponible en el procés 

d’atenció sanitària.

Proximitat
Atenció sanitària propera segons les 

necessitats individuals de les 
persones en el territori en el que 

viuen.

Seguretat
Priorització de la prevenció 

quaternària amb la finalitat de donar 
una atenció que vetlli per la 

seguretat de les persones que viuen 
a les residències.

Contínuum assistencial
Visió integrada del procés d’atenció 

sanitària de la persona, tenint en 
compte les seves necessitats, 

valors i preferències, i garantint la 
coordinació dels diferents àmbits 

assistencials 7x24x365.

Equitat
Igualtat d’accés a l’atenció sanitària 
per a tota persona que viu en una 

residència, així com en la seva 
assignació de recursos.



Sistemes d’avaluació existents en centres residencials
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Indicadors Acta d’Inspecció a les 
residències (DGPS-TASF)

Des de diferents perspectives es monitoritzen les mateixes dades i no es es té 
una visió comú i global 

(150 indicadors diferents aproximadament)

Serveis residencials assistits per a gent 
gran (Acció Social i Ciutadana-FAD)

Indicadors GeriàtrICS (ICS-Salut)

1

3

Central de Resultats Departament de 
Salut (Àmbit sociosanitari-CatSalut) 2

6

Indicadors de les residències (ISO) 
(DGPS-TASF)5

IQPF – Àrea del medicament (CatSalut) 4



Qüestions…

1. Les persones a residències son complexes, estem preparats 

per donar una atenció més segura i de major qualitat?

2. La relació entre centres residencials i dispositius de salut, es 

adient i segura? 

3. Hem de desenvolupar estructures o unitats específiques per 

millorar resposta a aquestes persones/estructures?



Florence Nigh-ngale, 1820-1910

Pot resultar 
sorprenent que el 
primer que s’hagi de 
demanar a un hospital 
es que no causi cap 

dany…
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EARCAS



ENEAS1

Estudio Nacional de Eventos Adversos relacionados

con la hospitalización. 2006.

- Resultats:

- Incidència EA 9,3% (evitables un 42,8%) i un 17% de ells >1 EA

- Un 22% dels afectats el EA fou causa posterior de reingrés

- El 12,4% >65 anys presentà EA vs el 5,4% <65 anys, + de 2.5 vegades!!. 

- 45% EA lleus, 39% moderats i 16% greus (Densitat incidència 1,4 EA /100 
estades)

- Causes principals: medicació (37%), infecció nosocomial (25%) i pràctiques 
derivades dels procediments (25%)

72

Estudis a Espanya – ENEAS (II)

1Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud · Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad



APEAS1

Estudio Nacional de Eventos Adversos en Atención Primaria. 2008.

- Resultats:

- Prevalença EA 10,11% (evitables un 70%), 6,7% +1 EA

- 54 % de EA lleus, un 38 % moderats i un 7 % greus (la meitat que a hospitals) 

- Causes principals: medicació, cures i comunicació

- El 60% de los fàrmacs son consumits per pacients >65 anys

- 70-80% dels EA evitables

74
1Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud · Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Estudis a Espanya – APEAS (II)



Misió de la atención sociosanitària
"Tenir cura d’aquells pacients, generalment crònics, 
que per les seves característiques especials poden 
beneficiar-se de l'actuació simultània i sinèrgica dels 

serveis sanitaris i socials per augmentar la seva 
autonomia, pal·liar les seves limitacions o sofriments 

i facilitar la seva reinserció social"

Ley 63/2003, de 28 de Mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 
BOE nº 128 (29 de Mayo de 2003). 

124 Hospitals de mitja i llarga estada

85 privats i 39 públics
5.091 Residències sociosanitàries

1.019 públiques i 4.072 privades 

Seguridad del Paciente para centros geriátricos y sociosanitariossantaeugenia@gmail.com
75

Estudis a Espanya – EARCAS



1. Complementa els estudis ENEAS i APEAS

2. Dificultat per la manca de dades prèvies d’IRSP i

EA. Estudi de tipus qualitatiu, mètode DELPHI

(enquestes i metaplan)

3. Únic estudi d’aquestes característiques
(sociosanitaris)

4. Singularitat de l’àmbit: difícil distinció entre danys

(EA) i condicionants clínics

1Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud · Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
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Estudis a Espanya – EARCAS (II)



Fase 1 • Delphi

Fase 2 • Encuesta

Fase 3 • Metaplan

Events Adversos a Residèncias i Centres Assistencials
Sociosanitaris
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Estudis a Espanya – EARCAS (III)

• Enquesta



7

5

5

2

1

1

7 11

10

63

4

2

1
1

7
2

Total: 75

Fase 1 • Delphi

Incidents i EA relacionats amb la valoració del pacient
Incidents i EA relacionats amb el diagnòstic
Incidents i EA relacionats amb les cures
Infeccions relacionades a l'assistència sanitària
Errors de medicació
Esdeveniments adversos per medicaments

Incidents i events adversos més comuns

Factors contribuients
62,8% 

residències

78

Estudis a Espanya – EARCAS



Fase 2 • Encuesta

Estimar la freqüència d'aparició d'incidents i 
esdeveniments adversos durant l'últim any

77

71

70

25

15

15

87 159

115

58
35

37

25

14
13

100
4

Total: 940

59,7% 
residències
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Estudis a Espanya – EARCAS
• Enquesta



Rasgos Hospitalización 
convencional RES y HMLE 

Características de los pacientes 

Patología médica y 
quirúrgica de carácter 

agudo 
Urgencias 

Crónicos 
Enfermedades 

invalidantes 

Estándares asistenciales +++ ++ 
Recursos humanos +++ + 
Recursos materiales +++ ++ 
Tiempo de exposición o 
permanencia en el sistema + +++ 

Intervencionismo diagnóstico +++ + 
Intervencionismo terapéutico +++ ++ 
Posibilidades de control/seguimiento 
del paciente ++ + 

Posibilidades de apoyo 
especializado inmediato +++ ++ 
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Estudis a Espanya – EARCAS – Trets diferencials



1. Les ac#vitats forma#ves en SP són escasses i hi ha, en general, poca cultura de la
seguretat.

2. Els centres par6cipants, disposaven de sistemes de registres, vigilància i control,
centrats bàsicament en caigudes, úlceres per pressió, errors de medicació i

infeccions.

3. Els EA més comuns són els relacionats amb les cures: errors de medicació, les

infeccions relacionades amb l'assistència sanitària (IRES) i els de valoració del

pacient.

4. Els factors relacionats amb els pacients, (vulnerabilitat, caracterís6ques clíniques i
socials, comunicació, formació) i els propis professionals van ser els més
prevalents.

5. És prioritari protocol·litzar la coordinació entre nivells i la transició assistencial,

desenvolupar plans de cures individualitzades i la revisió de tractaments i millorar

aspectes comla higienedemans, la iden6ficaciódepacients, el treball enequip i la

comunicació.
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Estudis a Espanya – EARCAS – Molt per fer!



1
1

1

1

1

2

2

2

4

6

3

Total: 24

Fase 3 • Metaplan

Identificar estratègies efectives i 
sostenibles per millorar la seguretat del 
pacient

Millorant la seguretat del pacient a l'ingrés / reingrés
Millorant les cures proporcionats als pacients
Reduint les infeccions associades a l'assistència sanitària
Millorant la seguretat en l'ús de la medicació
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Estudis a Espanya – EARCAS



1. Implantar estratègia identificació de l'usuari
2. Millorar procés de cures del pacient

• Desenvolupament d'un pla d'atenció centrat en el pacient

• Protocol·lització d'actuacions prèvies a l'ingrés
• Protocol·lització d'actuacions en el moment i després de l'ingrés

3. Millorar atenció de situacions de risc associades a síndromes geriàtriques:

• Infeccions: IRAS i higiene de mans

• Revisió del pacient polimedicat

• Caigudes i ús de subjeccions

• Úlceres per pressió i lesions per mobilització
4. Formació i sensibilització dels professionals en seguretat
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EARCAS – Estratègies a prioritzar
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Preguntes…

1. EARCAS va ser un punt de partida amb problemes derivats del tipus 

d’estudi, heterogeneïtat dels serveis avaluats, manca d’experiència i 

registres limitats... Entre altres

2. Necessitem millors estudis i de major rigor científic?

3. Es necessari poder homogeneïtzar la mostra i dispositius per analitzar 

problemes i estratègies a prioritzar?



• Los errors son variacions en els 
processos

• La gestió de la qualitat total necessita 
una cultura en la que els errors no es 
visualitzin com a errades humanes, 
sinó com a oportunitats per a millorar 
el sistema

Leape L, Brennan T, Laird N, Lawthers A, Localio A, Barnes B, et al. The nature of adverse events in 
hospitalized patients: results of the Harvard Medical Practice Study II. N Engl J Med 1991;324:377-84

85



Evidència i principals problemes a l’àmbit sociosanitari

Los estudios analizados se centran principalmente en el personal de enfermería. La mayoría de las 

recomendaciones se basan en aspectos relacionados con la medicación, la formación del personal, 

las úlceras por presión o caídas, la adherencia a guías y protocolos, así como aspectos relacionados 

con la cultura organizacional. 



Pacient sociosanitari i UPP

- Prevalença de les UPP

- Complicacions i conseqüències de 

les UPP

- Cost econòmic

- Cost al pacient

- Les UPP com sd geriàtric complex

- Les UPP i la seva prevenció

- Les UPP i el marc futur, a major

complexitat major probabilitat

d'UPP?



UPP prevalença
En el segon estudi nacional de prevalença d'úlceres per pressió (UPP)1 realitzat a Espanya el

2005, en l'atenció primària es va observar una prevalença d'UPP del 9,1% dels pacients
que rebien atenció domiciliària; del 8,9% en hospitals i del 10,9% en centres
sociosanitaris.

1.- 2º Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras por Presión en España, 2005. Epidemiología y 
variables definitorias de las lesiones y pacientes. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v17n3/154helcos.pdf



En el tercer estudi de prevalença d'UPP (2009) es va objectivar un % d'UPP similar al de 2005 
a àmbit hospitalari, sociosanitari i primària, tot i que persisteix com a problema de primer 

ordre.

3º Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras por Presión en España, 2009. Epidemiología y 
variables definitorias de las lesiones y pacientes. Gerokomos 2011;22(2):77-90

UPP prevalença (II)



Elevada prevalença i elevat
% complicacions

UPP Complicacions



UPP Cost al sistema

Representen el 5% del pressupost sanitari anual!!



UPP Conseqüències per al pacient

Negative impact of PU presence at admission to the rehabilitation unit (compared 
with PU free) was measured using Barthel Index at discharge (53.1 vs. 68.6 ; P< 
0.001), length of stay in days (70.4 vs. 59.2; P<0.001), and percentage of discharge 
destination (community, 69.2% vs. 82.5%; long-term care unit 14% vs. 6.4%; acute 
care unit 8.4% vs. 6.2%; death 8.4% vs. 4,8%, P< 0.001). 



UPP y Professionals

Elements facilitadors: 
• estructures de suport a l'esforç del canvi
• organització de prioritats,
• l'alineació i el suport als professionals
• Implantar cultura de millora
• Existència clara de rols i responsabilitats
• Estratègies de comunicació eficaços
• dotació de personal i les pràctiques clíniques adequades
• Lideratge clar i expert en Prevenció i maneig d'UPP

Existeixen llacunes importants en el coneixement de com
aconseguir l'èxit, sostingut en la prevenció d'úlceres per pressió

(PRU) en residències.



UPP i Pacients… no només en geriàtrics!!



UPP i el seu abordatge

JAMA. 2006 Aug 23;296(8):974-84.



Els assaigs inclosos van avaluar els següents agents an1microbians: povidona iodada, iode
cadexómero, violeta de genciana, lisozima, apòsits de plata, mel, resina de pi, polihexanida, 
sulfadiazina de plata, i nitrofurazona amb metoxi-diaminoacridina. L'evidència va variar de moderada 
a molt baixa qualitat.

Els efectes relatius dels tractaments antimicrobians sistèmics i tòpics sobre les úlceres
per pressió no estan clares. ... Els assajos són petits, clínicament heterogènia, 
generalment de curta durada, i estan en risc alt o de biaix incert. La qualitat de les proves
varia de moderada a molt baixa; proves en totes les comparacions estava subjecte a 
certes limitacions.

UPP i el seu abordatge



UPP Recomanacions en l’abordatge sociosanitari12/4/16 10:58Solucixn_de_un_vistazo_xUlceras_por_presionx.jpg 1.015×1.269 píxels

Pàgina 1 de 1http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observato…galerias/imagenes/Solucixn_de_un_vistazo_xUlceras_por_presionx.jpg



Conceptos alrededor de fármacos
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• Polifarmacia

• Adherencia

• Revisión y conciliación de medicamentos
• Deprescripción

• Adecuación de la prescripción
• Prescripción centrada en la persona



Etapas del proceso terapéu/co:
• Prescripción (56% de los EA)

• Errores en dosis, frecuencia, can/dad, vía administración, duplicidades, 
omisión,…

• Transcripción (3%)
• No coincidencia con lo prescrito

• Dispensación (4%)
• Cuando no coincide con la prescrita

• Administración (35-40%)
• Error en /empo de administración
• Error de dosificación
• Forma farmacéu/ca equivocada
• Preparación errónea de un medicamento
• Medicamento deteriorado
• Error adherencia del paciente

Uso seguro de medicación en ancianos (VI)
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Prestación farmacéu/ca especializada en centros sociosanitarios: análisis de situación y 
propuesta Cronos- SEFH. Madrid: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria; 2013. 

Factores relacionados con el paciente 

- Cambios asociados al envejecimiento en la farmacociné7ca y 
farmacodinámica de los medicamentos. 
- Dependencia derivada de deterioro funcional y cogni7vo. 
- Presencia de enfermedades crónicas y comorbilidades asociadas. 
- Evolución en el 7empo de la situación clínica y funcional. 
- Influencia del entorno familiar/paciente.
- Dificultades en el cumplimiento terapéu7co del paciente. 

Factores relacionados con el tratamiento 

- Medicamentos de margen terapéu/co estrecho. 

- Polifarmacia. 

- Complejidad del tratamiento. 

- U/lización de medicamentos considerados potencialmente 

inapropiados. 

Factores relacionados con el sistema sanitario/social 

- Deficiencias organiza/vas y de coordinación/integración de la 

atención sanitaria. 
- Problemas de accesibilidad a los servicios especializados. 

- Duplicidades de servicios médicos y farmacéu/cos. 

- Ins/tucionalización. 
-Necesidades no cubiertas de medicamentos de diagnós/co/uso 
hospitalario. 

Factors de risc en pacients sociosanitaris per patir AAM



Polifarmacia

• >90% de los fármacos se 
pautan en personas con 
enfermedades crónicas

• 96% gasto farmacéu:co 
total

• Si se toman 2 F riesgo del 
13% interacciones o EA

• Si se toman 4º + fármacos 
riesgo se dispara a 38%

• ….
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Polifarmacia

• El 86% de los entrevistados declaró consumir medicamentos y el 93,9% presenta alguna 

enfermedad crónica. 

• Los problemas de salud más frecuentes son: artrosis, artri=s o reuma=smo (53,5%) e 

hipertensión (48,3%) y los medicamentos más consumidos son hipotensores (45%), 

medicamentos para el dolor (37,1%) y para el reuma=smo (21,4%). 

• Tanto la media de enfermedades presentadas como los fármacos consumidos son 

significa=vamente superiores en aquellos que dicen tener «mala o regular salud», los que 

frecuentan los servicios sanitarios, los que presentan déficit visual y audi?vo y los que =enen 

dependencia para el cuidado personal, labores domés?cas y movilidad (p < 0,05). 

• Las variables asociadas a la polifarmacia son: 3 o más enfermedades crónicas (OR = 18,3), salud 

autopercibida regular-mala (OR = 3,4) y sexo femenino (OR = 1,9) 

10
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Adherencia

• De 1.847 pacientes encuestados (96.2% respondieron).

• Los fármacos más prescritos fueron: an=hipertensivos (82,6%), gastroprotectores (73,8%), 

an=agregantes/an=coagulantes (70,3%) y psicotrópicos (51,8%). 

• La prevalencia de polifarmacia (+5)/polifarmacia-severa (+10) fue de 86,2-31,3% (consumo 

medio: 8 ± 3,5 fármacos). 

• El 48,2% reconocía cometer errores en la toma: el 38,5% ocasionalmente y el 9,6% casi 

diariamente o siempre. 

• La no-adherencia se relacionó con: cumplir criterios de paciente pluripatológico, > 3 ingresos en 

los úl=mos 3 meses, deterioro cogni=vo y la toma de > 5 fármacos. 

• La polifarmacia severa se relacionó con cumplir criterios de paciente pluripatológico y > 3 

ingresos en los úl=mos 3 meses. 

10
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Revisión y conciliación de medicación

• El objetivo del proceso de conciliación de la medicación es garantizar que los 

pacientes reciben todos los medicamentos necesarios que estaban 

tomando previamente asegurándose de que están prescritos con la dosis, la 

vía y la frecuencia correctas y que son adecuados a la situación del paciente 

y la nueva prescripción realizada en el hospital 

10
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Revisión y conciliación de medicación

• El 52,7% de los pacientes ancianos polimedicados presentaron errores de 
conciliación durante su estancia hospitalaria, lo que implica el 13,9% de los 
medicamentos. La conciliación de la medicación debe ser un obje<vo 
estratégico para mejorar la seguridad de los pacientes. 
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Deprescripción

10
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La única conclusión válida que hasta el momento podemos sacar es que la deprescripción es una alterna7va a los dis7ntos 
modelos de intervención hasta ahora evaluados que puede resultar fac7ble. 



Y sobretodo…
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Cuando hablamos de 

polimedicación como sd geriátrico, 

que es más importante el nº o la 

adecuación?



• Se incluyeron 134 pacientes, edad media de 82,02 años, 70% mujeres y una media 
11,38 medicamentos/pacientes. 

• Se registraron un total de 260 posibles problemas relacionados con los 
medicamentos detectados por los criterios STOPP & START, afectando a un 76% de 
los pacientes. 

• Los grupos de fármacos contraindicados en pacientes con riesgo de caídas y los del 
grupo cardiovascular fueron los más frecuentes. Se dieron como válidos un 24,36% 
de los criterios STOPP y un 54,41% de los criterios START. 

Prescripción adecuada!!

10
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Prescripció centrada en la persona – eina de futur



Las infecciones en el anciano 
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Las infecciones en el anciano 

Las infecciones son la
causa más frecuente
de morbilidad y mortalidad
en ancianos

Williams GO, Jogerst GJ. Infectious disease problems in the elderly. En : Reichel W,
eds. Care of the elderly. Baltimore : Williams & Wilkins, 1995 ; 206-217.
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Las infecciones en el anciano -
caracterís0cas 

£Susceptibilidad aumentada a las 
infecciones

£Alta morbilidad y mortalidad
£Presentación clínica Atípica

£Presuncion diagnóstica
£Reacciones Adversas a Medicamentos
£Costos elevados en el tratamiento
£Frecuente retraso diagnóstico
£Mayor iatrogenia
£Conflictos éticos en la toma de decisiones
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Las infecciones en el anciano -
Etiología 
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Las infecciones en el anciano 

Perfiles de
ancianos

Población anciana heterogénea

Anciano sano
- vida independiente
- ausencia de enfermedad
aparente

Anciano frágil
- vida independiente
- enfermedad crónica,
inestabilidad,
fácil descompensación

Paciente geriátrico
- vida dependiente
-enfermedades crónicas
múltiples, discapacidad,
alt mental, probl social...

Se asemejan
a adultos

Todos tienen
> 65 años,
pero su
evolución
será diferente

Presentaciones
Atípicas, evolución
tórpida
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Las infecciones en el anciano -
Dificultades 

1Jarret PG et al. Arch Intern Med 1995 ; 155 : 1060-1064.
2Lopez C et al. An Med Inter (Madr) 1995 ; 12 : 107-110.
3Downton et al. Age Ageing 1987; 16: 4
4Yoshikawa TT, Norman DC. Approach to fever and infection in the nursing home J Am Geriatr Soc 1996 ; 44: 74-82.

Presentación atípica1,2:
• Sd confusional
• Deterioro físico y/o psíquico brusco
• Fiebre Ausente
• Signos locales de infección menos evidentes
• Dificultad en la anamnesis
• Pródromos silenciosos

75% ancianos estudiados tenían fiebre rectal y no 
axilar3

Debe sospecharse una infección, ante cualquier cambio
brusco en las constantes vitales y ante cualquier cambio
reciente no explicable en el status funcional y/o mental
del anciano.4 115
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Infeccions Relacionades amb Assistència Sanitària



Infeccions Relacionades amb Assistència Sanitària



IRAS – Vigilancia epidemiológica

• EPINE (Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España) del año
2010, la incidencia de IRAS se estableció en que en torno al 5 % de pacientes
hospitalizados desarrollará una infección nosocomial durante el ingreso; las infecciones
de tracto respiratorio y las de tracto urinario son las más presentes.

• En Cataluña mediante el VINCat (Vigilància de les Infeccions Nosocomials als Hospitals
de Catalunya). Sis. de noHficación que incide en los programas de detección de
infección nosocomial de los hospitales y centros sociosanitarios y ofrece las tasas de
incidencia de las IRAS, que corresponden a los casos nuevos de infección durante un
periodo concreto (anual)

Disponible en: hNp://vincat.gencat.cat/es/
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IRAS – Directrices de intervención

• Desarrollo y aplicación del plan de atención continuada: estas intervenciones van 

dirigidas a identificar, ejecutar y evaluar el plan de atención del paciente. Ejemplos: la 
infección de tracto urinario (ITU) en el paciente sondado o el programa de detección

precoz de la disfagia.

• Mejora de la cultura de seguridad: la cultura de seguridad implica promover y 

mejorar la comunicación y concienciación en materia de seguridad del paciente 
mediante reuniones del equipo multidisciplinar, supervisión activa de los planes de 

cuidados y desarrollo de sistemas de calidad orientados a la prevención del riesgo. 

• Control de calidad de estándares de indicadores de infecciones: introducción de 

controles de calidad mediante estándares, a su vez que se crean vínculos con 

contratos de gestión o dirección por objetivos.

• Protocolización de los cuidados y de la continuidad asistencial: elaboración de 
protocolos y procedimientos actualizados como soporte a la asistencia. 
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IRAS – Directrices de intervención (II)

• Procedimientos específicos para la prevención y el tratamiento de las IRAS: 
procedimientos que establezcan criterios uniformes en la prevención y los 
cuidados de las úlceras por presión y las heridas crónicas. 

• Atención al equipamiento y recursos: desarrollar procedimientos para el 
mantenimiento y la limpieza de equipos. Promover y formar sobre el manejo 
adecuado de productos para la higiene corporal, dispositivos para la prevención
de úlceras por presión, dispositivos de eliminación, etc. 

• Detección de las áreas de mejora y promoción de la formación acreditada: 
la identificación de las áreas de mejora formativas es uno de los aspectos clave 
en las directrices de intervención. Esta formación debe ser acreditada y de 
calidad, conjunta por profesionales, preferiblemente en el servicio y con 
incidencia mayor en grupos de profesionales clave (por ejemplo, profesionales de 
enfermería). 
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Qües%ons…

1. Tenim desenvolupat PROAS específiques a centres sociosanitaris?

2. Son necessàries més enllà de estratègies de rentats de mans, i els 

sistema de notificació, una formació i una política antibiòtica de major 

presència?

3. En el món residencial respecte a àmbit sociosanitari encara el 

tractament es molt més simptomàtic i poc bassat en investigació 

microbiològica...



“Equivocarse es humano. Ocultar los
errores es una estupidez. No
aprender de ellos, IMPERDONABLE.”

L. Donaldson
Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, OMS.
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Esto es más complejo de lo que parece
Todos los actores han de ser sensibles a la magnitud del problema – cultura 
de seguridad
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El error es humano, pero también 
el sistema es imperfecto

Monitorización 
deficiente Defensas del sistema

Comunicación 
deficiente

Formación 
inadecuada

Errores humanos y fallos del sistema Técnica 
inadecuada

Fallos de control
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