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CIRURGIA SEGURA: UN PROJECTE DE TOTS 

Hospital Comarcal d’Amposta 

 

 





Missió 

Procurar als ciutadans de la Comarca del Montsià i altres poblacions properes, una 

atenció sanitària excel·lent, considerant les seves expectatives, l’evidència científica i 

la continuïtat assistencial, mitjançant la col·laboració i les aliances amb els altres 

proveïdors del territori, la millora contínua, el compromís dels nostres professionals i 

els recursos existents 

 

Visió 

Volem ser un hospital proper i referent en la població de les Terres de l’Ebre, 

compromès amb la qualitat dels seus serveis, potenciant la seva accessibilitat i 

agilitat organitzativa. 

 

Valors 

Compromís vers el ciutadà, donem importància als nostres professionals, compromís 

ètic, creativitat i innovació, estil de direcció flexible i participatiu, sostenibilitat. 

HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA 



SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

L’Hospital Comarcal d’Amposta, en aquests moments, presta els seus serveis als 

ciutadans de la comarca del Montsià. La comarca del Montsià és la més meridional 

de les comarques de Catalunya, té una superfície de 708,7 Km2, amb una població 

censada al 2012 de 72121 habitants, i una densitat de població de 87,3 habitants per 

Km2.  

La comarca aplega 12 municipis i la seva capital és Amposta, que és a la vegada el 

nucli urbà més poblat (font: Institut d’Estadística de Catalunya. Any 2012). 

 



CARTERA DE SERVEIS 

L’oferta de serveis que es fa als habitants de 

l’Hospital Comarcal d’Amposta pretén: 

 

o Satisfer les necessitats sanitàries garantint un 

grau òptim d’accessibilitat de la població als 

serveis sanitaris. 

o Conèixer i tenir en compte l’opinió dels 

usuaris/clients dels serveis sanitaris que reben, 

amb el repte permanent de millorar el grau de 

satisfacció i les expectatives que tenen del 

sistema sanitari.  

o Optimitzar l’eficàcia i l’eficiència en la provisió 

dels serveis que es prestin, integrant els 

diferents recursos i coordinant-se amb la resta 

de nivells assistencials i proveïdors sanitaris de 

la zona. 

 

Hospitalització 

Bloc quirúrgic 

Serveis d’Urgències del 

Montsià 

Consultes Externes  

Suport diagnòstic 

 



ESTRUCTURA DEL BLOC QUIRÚRGIC 

1 Sala d’esterilització 

1 Sala de reanimació amb 6 butaques i 5 boxes. 

1 Sala d’informació postoperatòria 

1 Vestidor pacients 

1 Sala de parts (quirofanable) 

1 Sala de dilatació 

3 Quiròfans (un d’ells per I.Q. Sèptiques) 

3 Magatzems 

1 Despatx 

1 Sala de descans 

2 Vestidors personal 

* ISO 6 qualitat ambiental (transplantaments) 

* ISO 9001 - 2008 gestió bloc quirúrgic 



CHECKLIST 

     SEGURETAT DEL PACIENT = CIRURGIA SEGURA 

És una llista de comprovació, una eina d'ajuda a la feina  

dissenyada per reduir els errors provocats pels potencials  

límits de la memòria i l'atenció en l'ésser humà. 

Ajuda a assegurar la consistència i exhaustivitat en la realització d'una tasca. 

 

OMS 

La cirugia segura salva vidas: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44233/1/9789243598598_spa.pdf 



o És un sistema de doble comprovació 

 

o Estimula les repeticions d’activitats per tal d’enfortir i “blindar” els sistemes 

de treball  

 

o Eina que fomenta la comunicació i el treball en equip 

 

o És un instrument que serveix per a preveure possibles esdeveniments 

adversos durant la intervenció quirúrgica i facilita estar preparats 

AVANTATGES 



o Duplicació llistats (diferents procediments) 

o Comunicació insuficient entre l’equip quirúrgic 

o Consum de temps 

o Manca d’adhesió d’alguns professionals 

o Ambigüitat d’alguns ítems 

o Riscs que no estan inclosos dins del llistat  

o Sensació d’alarmar al pacient  

 

INCONVENIENTS 



o El suport i la motivació dels caps i responsables dels serveis 

o Ser conscients de que hi haurà professionals escèptics 

o Prendre’s temps per acostumar-se al llistat, no fer conclusions prematures 

o Mantenir l’atenció al pacient durant l’aplicació del llistat 

o Procés d’adaptació e implementació d’acord a la situació 

o Realitzar activitats de suport i recordatoris als professionals  

o Convicció de que la gran proporció d’errors es deguda a errors en la 

comunicació 

o Feedback realitzat “on time” 

o Compromís i responsabilitat dels professionals per l’acompliment del protocol 

NECESSITEM 



o Identificar:  

o Problemes en els procediments. 

o Passos en el procés que no estan funcionant de forma correcta. 

o Prioritzar oportunitats de millora. 

 

o Establir clars objectius de millora. 

 

o Determinar les intervencions i canvis més adients per a les millores. 

 

ENS AJUDA A 





 
INDICADORS DE SEGURETAT DE PACIENTS  

(CIRURGIA SEGURA) 

 

 

o Implantació de la llista de verificació de seguretat quirúrgica 

 

o Grau d’implantació de la llista de verificació de seguretat quirúrgica 

 

o Avaluació de l’aplicació de tots els ítems que inclou la llista de verificació de 

seguretat quirúrgica. 

 



TREBALL EN EQUIP 



Per equip quirúrgic s’entèn als cirurgians, anestesistes, personal d’infermeria, 

tècnics i resta de personal de quiròfan que participa del procediment quirúrgic.  

 

Així com el pilot d’avió ha de comptar amb el personal de terra, la tripulació de 

vol i els controladors de tràfic aeri per a aconseguir un vol segur i exitós, el 

cirurgià és un membre essencial, però no l’únic, d’un equip responssable de 

l´atenció al pacient.  

 

Tots els membres de l’equip quirúrgic desenvolupen una funció de la que 

depenen la seguritat i l’èxit d’una operació. 
                                                                                                                   OMS, 2009 



  

  

SESSIONS 
INFORMATIVES 

DIFUSIÓ DE 
MATERIAL 

SEGUIMENT I 
FEEDBACK 

IMPLANTACIÓ 



PROTOCOL CIRURGIA SEGURA GRUP SAGESSA 



GUIA RÀPIDA PER AL REGISTRE DEL LLISTAT DE VERIFICACIÓ “CHECK-LIST” AL SERVEI D’HOSPITALITZACIÓ 
  

-Es registraran al check-list totes aquelles intervencions quirúrgiques programades (s’inclouen cesàries programades). 

  

-En primer lloc hem de verificar les dades del pacient: Nom, Data naixement, N.H.C. 

Verificar l’existència i correcta implementació dels consentiments informats* mèdic i anestèsic (signatura facultatiu i pacient) així com el de transfusió 

d’hemoderivats si s’escau.  

*En el cas d’urgència vital s’accepta la manca d’aquests consentiments. 

  

-Comprovar la correcta utilització de la polsera identificativa. 

  

-Un cop a l’H-net hem de verificar el procediment correcte per registrar el llistat. Si no existeix en crearem un de general per especialitat. Ex. Gine, COT, CIR. 

  

-S’emplenarà únicament la primera pestanya del llistat de comprovació que es troba a la carpeta de formularis de l'H-net, on escollirem l’opció de check-list adient  

  (cirurgia segura-cirurgia segura en cesàries). 

  

  

1. Identificació del pacient correcte. 

  

2. Procediment correcte. 

  

3. Realització del marcatge. Generalment no es marcarà a hospitalització, per tant: No procedeix. 

  

4. Verificació de la documentació clínica necessària. Inclou: Full d'intervenció quirúrgica, consentiments informats, etiquetes del pacient i guia clínica segons    

     procediment. 

  

5. Confirmació de reserva de sang. Generalment, a no ser que s’especifiqui el contrari, solament requereixen reserva de sang: Pròtesis, cirurgia d’espatlla, cirurgia   

     de còlon, tiroide i algunes miomectomies. 

  

6. Verificació de consentiments informats. La manca d’alguna de les signatures serà registrat com a No en l’ítem corresponent i assenyalarem si manca la signatura   

    del metge o pacient. En situacions d’urgència, el consentiment informat: No procedeix. 

  

7. Preparació del pacient segons protocol. En cas d'urgència es pot assenyalar: No procedeix. 

  

8. Higiene correcta. 

  

9. Confirmació del pacient correcte amb el zelador que efectuarà el trasllat al bloc quirúrgic. En el nostre centre el zelador també pot ser una infermera, auxiliar o  

    tècnic de Rx o laboratori. 

  

10. Administració de premedicació si aquesta ha estat prescrita amb anterioritat. Si no s’ha indicat així, la resposta a l’ítem ha de ser: No procedeix. 











 

 

 

 
 

 







REGISTRE CHECKLIST BLANCS-DOBLATS 

ANY:                   MES:                       LLISTATS:           DOBLATS:              BLANCS:  

  

  

  

1. PREPARACIO PREOP: 

Ident. Pacient: 

Confirmacio proced: 

Verificacio documentacio: 

Verif. Consent. Informats: 

Preparacio pacient: 

Higiene: 

Confirmacio del pacient-zelador: 

Adm. Med.: 

 

2. VERIF. PREOP.: 

Confirm. Pacient correcte: 

Confirm. Proced. Correcte: 

Confirmacio lloc/lat: 

Confirm. Marcatge: 

Registre hist. Clinica: 

Deteccio i documentacio al.lergies: 

Via aeria difícil: 

Comprovacio estacio anest.: 

Plan. Hemorragia: 

 

 3. ABANS DE LA INDUCCIO: 

Tots els membres presents: 

Confirm. pacient correc.: 

Confirm. Proced. Correcte:  

Confirm. Lloc/lat.: 

Confirm. Posicio: 

Confirm. Marcatge: 

Profilaxi atb: 

 

4. A LA SORTIDA DE QUIRÒFAN: 

Enregist. Proced.: 

Recompte gasses: 

Recompte instrum.: 

Mostres biològiques : 

  

 

Cirurgia . Verbal: 

Anestesiste. Verbal: 

Infermera. Verbal: 

Exposicio correcta rx: 

Confirm. Esterilitzat: 



RESULTATS REGISTRE CHECKLIST  

ANUALS 

2012 2013 2014 2015 

 

Total intervencions quirúrgiques realitzades 

 

3167 

 

3280 

 

3182 

 

3258 

 

Intervencions susceptibles de ser 

registrades 

 

1562 

 

1728 

 

1935 

 

2027 

 

Intervencions registrades 

 

1533 

 

1731 

 

1892 

 

1972 

 

Formularis registrats 

 

1661 

 

1805 

 

1966 

 

2047 

 

Pacients amb checklist doblat 

 

128 

 

74 

 

74 

 

75 



REGISTRE INTERVENCIONS  

CMA VS UCE 

2012 2013 2014 2015 

 

Intervencions quirúrgiques totals 

 

1565 

 

1832 

 

2012 

 

2027 

 

CMA 

 

1161 

 

1228 

 

1319 

 

 

1631 

 

UCE 

 

404 

 

604 

 

693 

 

396 



 

 
RESULTATS REGISTRE BLANCS 

CHECKLIST  ANUALS 

2012 2013 2014 2015 

Total intervencions quirúrgiques en 

blancs 96 (6’1%)  
 

N.F. 

 

208 (11%) 

 

129 (6.5%) 

 

Preparació 

 

10% 

 

N.F. 

 

7% 

 

8% 

 

Verificació 

 

20% 

 

N.F. 

 

23% 

 

26% 

 

Inducció 

 

24% 

 

N.F. 

 

29% 

 

28% 

 

Sortida 

 

46% 

 

N.F. 

 

41% 

 

37% 



INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES NO MARCADES 



Al checklist registrem les cesàries des del 2014 

La OMS properament instaurarà el checklist també en els parts  

REGISTRE CESÀRIES 



 

RESULTATS CHECKLIST CESÀRIES 2014  
 

 

o Total cesàries al 2014...................31 

 

o Correctament registrades...........29 

 (2 enregistrades al checklist general) 

 

o Checklist complets.......................24 (83%) 

 

o Checklist incomplets...................5 (17%) 

  (3 registres incomplets a la sortida de quiròfan) 

 

o 100% de registres complets en la preparació preop. 



       CONSIDERACIONS  

 

La participació de les direccions dels centres, ha de facilitar en tot moment la 

posada en marxa del projecte i esperonar els professionals; lligant a 

objectius remunerats el registre del checklist. 

 

No es registren al checklist: proves diagnòstiques (gastroscòpies, 

colonoscòpies,...), cirurgia dermatològica, cardioversions, intervencions 

locals anticonceptives (implanon) i tractaments de cirurgia del dolor. 

*No es registren per manca de temps i/o dificultats tècniques (manca de 

recursos ofimàtics) 

 

Les cesàries es registren en un formulari específic amb més ítems i alguns 

cops per error s’utilitza el de cirurgia general. 





             CONCLUSIONS 

 
 

o Percentatge d’intervencions registrades amb checklist en augment 

 

o Disminució de pacients amb procediment diferent (doblats) 

 

o Dades positives en el registre del checklist per part dels cirurgians 

 

o Alt índex de marcatge de la zona operatòria 

 

o Prevalença de checklist incomplerts a la sortida de quiròfan 

 

o Excel·lent registre de la pestanya de preparació preoperatòria  

 

o Millora significativa de l’ítem de marcatge respecte anys anteriors 



              ACCIONS DE MILLORA 

o Augmentar la xifra de intervencions quirúrgiques registrades proporcionant 

eines ofimàtiques i adaptant els temps quirúrgics al registre 

 

 

o Modificar el formulari de registre del checklist a l’H-net de tal forma que no 

es pugui tancar i guardar el formulari si aquest no té tots els ítems  

emplenats o bé et demani una confirmació. 

 

 

o Estem treballant amb un nou formulari per al registre dels parts, tenint en 

compte els objectius de la OMS. 
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