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� Hospital Matern-Infantil
� Centre universitari
� Grup sanitari privat sense ànim de lucre
� Concertat amb el sistema públic



Hospitalització 
infantil

Àrea de la 
Dona

Salut mental 
infant-juvenil

Consultes Externes 
i  Urgències



PROFESIONALS: 1642

� Llits: 300

� Consultes externes: 118

� Quiròfans: 13

ACTIVITAT 2015

� Altes: 25.619

� Visites ambulatòries: 234.950

� Urgències: 115.413

� Interv.Quirúrgiques: 14.100

� Parts: 3244



Sistemes molt complexes per 
esperar què professionals 
extraordinaris desenvolupin  
el seu treball sense risc el 
100% de les vegades

L’entorn de la atenció sanitària





Comunicació



Comunicació

Malalties rares i greus



Comunicació
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Comunicació

Malalties rares i greus

Superfície corporal, pes i fisiologia

Farmacologia





Com és l’organització funcional 
de l’ àrea de seguretat pacient?
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Nucli Seguretat

Comitè Direcció 

Grup funcional de Seguretat

Grups de 
pràctiques 
segures



Apostem per aquest model descentralitzat 
que ens permet:
• coneixement i gestió interna
• millor control i resultats en seguretat 

PAPER REFERENTS
• Anàlisi d’incidents
• Comunicació interna 

conclusions 
• Difusió pràctiques 

segures
• Detecció riscos 

àmbits

Nou model de referents de seguretat
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Com abordem la seguretat 
en el nostre hospital?



1. Prevenció 
primària

1. Pràctiques segures

L’estratègia que seguim per avançar en
Seguretat és treballar 4 àmbits bàsics.
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Com treballem les pràctiques segures?

1. Prevenció 
primària



Identificació dels pacients1

1



Tipus de dispositius d’identificació

• Polsera

• Tarja identificativa a Nounats 

• Foto digital a Salut Mental

1



Resultat de l’indicador
1



Anàlisi de la situació
1

Professionals Pares/família
Retirem la polsera per col·locar catèter
venós i ens oblidem de recol·locar-la en
l’altre braç.

Els pares li retiren la polsera al seu fill 
perquè li molesta.

Fan lesions i al·lèrgies a la pell, sobretot 
en nens <2A.

Els pares no són conscients de la 
importància de portar la polsera durant tot 
el procés d’atenció i la deixen en el carro 
de passeig.

S’ esborren molt fàcilment. Hi ha professionals que si miren la polsera 
i d’altres no.

A nounats la tarja no visible i de difícil 
accés.
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Durant 2016 es van fer accions per reforçar la 
identificació amb polsera dels pacients

1. Canvi de tipus de polsera i d’impressió electrònica polseres a
tots els àmbits menys:
Nounats
• Modificar la tarja
• Adaptar un dispositiu a la incubadora per fer més visible les

dades

Salut Mental
• Foto digital a salut mental (compliment 100%)

1



Durant 2016 es van fer accions per reforçar la iden tificació 
amb polsera dels pacients

2. Sensibilització dels professionals (difusió dels resultats
comandaments, professionals, alertes, formació...)

1



Durant 2016 es van fer accions per reforçar la iden tificació 
amb polsera dels pacients

3. Sensibilització famílies/pacient

1



Durant 2016 es van fer accions per reforçar la 
identificació amb polsera dels pacients

4. Implantació de Check-list

5. Seguiment per observar el grau de cobertura

Periodicitat: c/15 dies (2 mesos)
c/30 dies (2 mesos)
Semestral (Infermera seguretat)

1

TCAI



I els resultats....

• Juny 2016:    73% pacients

• Gener 2017: 92% pacients

Repte
• Aconseguir una identificació amb polsera > 95% pacients

1



Nova identificació a Nounats (Març 2017)
1



Hem establert un sistema per garantir 
identificació materna-filial (llei 19/2015)

1



Avancem en la identificació de la medicació 
preparada i en la documentació del pacient JCI

1

Etiqueta 
identificativa

Etiqueta 
identificativa



Caigudes2

1



Reduir el risc de caigudes del pacient 
establint mesures de prevenció.

Pacient 
d’alt risc

Adoptem mesures
preventives

1
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Úlceres 3

1



Prevenció i tractament d’úlceres per pressió
1

• Escala Braden (pacients a partir de 14 anys i Àrea de la Dona).
• Escala Braden Q per pediatria (1 mes de vida als 14 anys). 
• Escala NSRAS (nounats a terme i nens prematurs fins al 1er mes de vida 2015). 



Llocs més freqüents de l’aparició d’úlceres 2016
1

Depèn del procés clínic del nen i dies d’ingrés

Nounats Cures intensives
Punt d’inserció de la cànula de ECMO Crestes ilíaques (PO escoliosi) 

Dehiscències de ferida, en post-operats de 
CCV

Zona buconasal i Pòmuls  (VNI i 
Bronquiolitis)

Zona parietal Occipital (CCV)



Com fent el seguiment
1

GRAU I-II sense teixit necrosat:   Infermera responsable del nen

Si no evoluciona correctament                                    

Interconsulta Infermera de cures de ferides  

Seguiment intra-extrahospitalari



Cirurgia Segura4

1



1

Llistat de verificació quirúrgica



Fracàs

Èxit
� Cultura de seguretat

� Involucrar a tot el personal 
� Formar equips d’alt rendiment

1

Llistat de verificació quirúrgica

� Rutina?
� Ens coneixem tots!
� Qui ho fa! 
� No s’adapta a les 

meves necessitats 



Equip cirurgia maxil·lofacial

Línies de treball
1



Transfusió segura5

1



La infermera és la responsable de l’extracció de la  
mostra i de la administració 

1



Infeccions6

1



1

Higiene de mans 
(cursos, tallers)

Maneig de 
catèters

Mesures 
d'aïllament

Cura de 
ferides

Profilaxi 
antibiòtica

Comissió de control d’infeccions



Dolor i ansietat7

1



Com ho abordem

• Mesures farmacològiques 

– Protocol·lització analgèsia segons procediment

– Utilització de bombes de PCA

– Petits procediments

1



Com ho abordem

• Mesures no farmacològiques petits procediments
– Kit de punxar sense dolor
– Kit de distracció
– Childlife
– Teràpia amb animals

1



Comunicació efectiva8

1



Durant 2016 es va treballar el traspàs de pacients entre 
BQ-Hospitalització

1

Durant 2016 es va treballar el traspàs de informaci ó 
canvi de torn i a peu de llit



• Definició de sistema a establir: IDEAS
• Pla d’implantació: UCI, hospitalització, A Dona

1



Medicació segura9

1



Mesures per minimitzar els errors de medicació
1



Estandarització 
de processos

10

1



� Procediments 
� Protocols
� Planificacions de cures 
� Fulles de continuació
� Programes de capacitació 

1

Minimitzar la variabilitat de la pràctica clínica a mb evidencia 
científica



Com podem conèixer la nostra realitat?

2. Prevenció 

secundària



Model de gestió d’incidents

2

Gestió d’incidents de seguretat



2

Claus diferencials del model de l’HSJD

� Universal (tots )

� Model centrat en el sistema

� Anàlisi descentralitzat:

� 62 professionals referents assistencials i de suport
� Gestió incidents completa (àmbits o taules anàlisi)
� Seguiment periòdic i feedback.



Impulsar el canvi de cultura

3.  Prevenció 

terciària



¿Quin és el procés d’anàlisi d’un incident?

3

Deficiències del sistema i condicions del treball Errades dels professionals
Barreres/
defenses

Accident

Decisions de 
gestió 

Organització 
de processos

Errors latents:
- Càrregues de 

treball
- Supervisió
- Comunicació
- Equipament
- Formació i 

habilitats

Errors actius:
- Omissions
- Despistes
- Actes 

inconscients: 
oblides i errors

- Incompliment 
de normes

3



Metodologia d’anàlisi

• Els 5 “per què”
• Protocol de Londres

3



Producte final: Identificar solucions 

� Nous protocols, procediments,…

� Formació professionals

� Canvis en els processos (nous circuits, activitats,)

� Infraestructures  (adequació espais, recursos, equipaments,...)

� Plans de comunicació

3



Com comuniquem ?

� Directa als professionals (comandaments)

� El correu electrònic

� Comunicats interns,  casos, informes i alertes

� Sessions de treball

3



Pacients i família com aliats

4. Prevenció 

quaternària



En disseny amb 
Experiència 
pacient

4

Campanya d’identificació pacient a    
Urgències Implicació dels pares en 

la seguretat del seu fill



Com ens formem en 
seguretat?



• Coneixements generals de seguretat
• Formació més específica per referents
• Reforçar les pràctiques segures

Casos notificats Alertes
Programa 5’

Sessions formatives

Tallers

Eines de formació

Objectius



Programa de simulació



Formació de profesionales en…

Habilitats 
tècniques

Habilitats 

clíniques
Pressa de 

decisions

Treball en 

equip

Factores

humans



Anàlisi d’espais, equips i processos

• S’ha començat a realitzar experiències d’anàlisi per:
– Provar i millorar espais
– Provar i millorar equipaments
– Provar i millorar protocols d’actuació



Espacios



Abril 2016: UCIP

https://drive.google.com/file/d/0BzC7CCn-
ZrLyRVQydWJ3clZnXzQ/view



LA SEGURETAT DEL 

MEDICAMENT A PEDIATRIA



Procés d’utilització de medicaments

Presentació

Prescripció
Validació Dispensació

Transcripció

Selecció
Preparació

Monitorització Administració

Informació



És la tercera vegada que la OMS
organitza un Repte Mundial per la
Seguretat del Pacient: en 2005 va
celebrar la iniciativa sobre la
higiene de mans «Una atenció neta
és una atenció més segura», i en
2008 la iniciativa «La cirurgia
segura salva vides».





Sabem que ...

La població pediàtrica és un grup de 
risc elevat per als errors de 

medicació



Un percentatge important d’errors son produïts per medicaments que 
no pertanyen al grup considerat d’alt risc

Antibiòtics, analgèsics, antihistamínics, broncodilatadors,
antiasmàtics  ....

Dades propis obtinguts de la notificació espontània:

Analgèsics > 30% casos
Antiinfecciosos > 20% casos



Treballem amb grups especialment 
sensibles!!

Menors de 2 anys

UCI Neonatal

Quimioteràpia

Medicació EV



Les dades ho confirmen

• 5-27% de les indicacions mèdiques pediàtriques tenen un
error de medicació.

• El potencial d'errors de medicació és tres vegades més alt
en nens que en adults i encara més alt en les unitats
neonatals i UCI’s.

• En nens, 1% dels errors són potencialment greus i 0,24%
causen dany real.



Es donen més oportunitats 
d’errada ...

Errors en 
adults Errors en 

pediatria

Les causes dels errors de medicació en pediatria presenten una 
epidemiologia diferent respecte als adults



Per diferents motius
Població no homogènia i canviant que 
requereix pautes variables

1



Població no homogènia i canviant que 
requereix pautes variables1

LEVOTIROXINA:

0-6 mesos 8-10 mcg/Kg/dia

6-12 mesos         6-8 mcg/Kg/dia

1-5 anys 5-6 mcg/Kg/dia

6-12 anys 4-5 mcg/Kg/dia

> 12 anys 2-3 mcg/Kg/dia

Adults 1,6 mcg/Kg/dia



Població no homogènia i canviant que 
requereix pautes variables1

IBUPROFENO

• Antipirètic
si febre < 39ºC 5 mg/Kg/dosi
si febre > 39ºC 10 mg/Kg/dosi

(màx. 40 mg/Kg/dia)

• Artritis crònica juvenil
30-50 mg/Kg/dia (en 4 presses)

• Fibrosis quística
40-60 mg/Kg/dia (en 2 presses)



Població no homogènia i canviant que 
requereix pautes variables

1
S’han de realitzar càlculs individualitzats2

Per diferents motius



S’han de realitzar càlculs individualitzats2
DIGOXINA

Inicial:
nens 1-2 anys: 30-60 mcg/Kg/dia c/8h

Per un nen de 12 kg:
360-720 mcg/dia o 120- 240 mcg/dosi

Lanacordin® sol. 0,25 mg/5 mL: dosi  2,4 – 4,8 mL
Lanacordin® amp. 0,5 mg/2 mL: dosi 0,48 – 0,96 mL



S’han de realitzar càlculs individualitzats2
Etiquetats poc clars a vegades difícils d’interpretar:

- Lidocaïna 1% vial de 10 mL 
- Adrenalina 1:1000 
- Atropina 0.5 % o 1 %

Enquesta sobre 3.000 professionals només el 65% van respondre  
correctament(1)

(1)  Wheeler D.W., Wheller S.J., Ringrose T.R. Factors influencing doctors’ ability to calculate drug doses correctly. 
Int J clin Pract, February 2007



Població no homogènia i canviant que 
requereix pautes variables

1
S’han de realitzar càlculs individualitzats2

Per diferents motius

3 Utilització de medicaments “fora 
d’indicació”



3 Utilització de medicaments “fora d’indicació”

Us en nens:Us en nens:

En lactants, i en nens menors de 15 anys, l’administració 
parenteral (eventualment infusió lenta) només es 
portarà a terme en casos que comportin risc vital.

Segons la fitxa tècnica de la furosemida 

Les pautes no estén clarament establertes



Hem de recórrer a la informació especialitzada 
PARACETAMOL EV  (Segons fixa tècnica):

I si consultem bibliografia 
especialitzada BNF for Children... 



Població no homogènia i canviant que 
requereix pautes variables

1
S’han de realitzar càlculs individualitzats2

3 Utilització de medicaments “fora 
d’indicació”

Per diferents motius

4 Manca d’especialitats farmacèutiques 
adequades



4 Manca d’especialitats farmacèutiques adequades

Medicament Presentació menor disponible Dosi/Kg

Captopril 12,5 mg 0,5 mg

Ranitidina 75 mg 2 mg

Hidralacina 25 mg 0,2 mg

Espironolactona 25 mg 1 mg

Furosemida 40 mg 1 mg

Propranolol 10 mg 0,5 mg



Acetazolamida 25 mg/mL Fenobarbital 10 mg/mL

Alopurinol 20 mg/mL Flecainida 20 mg/mL

Amlodipino 1 mg/mL Furosemida 2 mg/mL

Azatioprina 10 mg/mL Gabapentina 100 mg/mL

Cafeína 10 mg/mL Hidralacina 10 mg/mL

Captopril 1 mg/mL Hidroclorotiazida 2 mg/mL

Carbamazepina 40 mg/mL Labetalol 40 mg/mL

Carvedilol 1 mg/mL Nifedipino 4 mg/mL

Ciclofosfamida 10 mg(mL Omeprazol 2 mg/mL

Clonidina 10 mcg/mL Propranolol 1 mg/mL

Dipiridamol 10 mg/mL Ranitidina 5 mg/mL

Espironolactona 5 mg/mL Tacrolimus 1 mg/mL

Fenitoína 6 mg/mL Ursodesoxicolico Ac. 15 mg/mL

Fórmules magistrals



Diferents concentracions!!

Espironolactona (Pediatric and Neonatal Lexi-Drugs)

TRES CONCENTRACIONS DIFERENTS!!



Pacient ambulatori que està controlat amb
una preparació fenobarbital 2 mg/mL

Fenobarbital 10 mg/mL (Pediatric and Neonatal Lexi-Drugs)

S’acaba el xarop que porta la mare 
i s'administra la dosis 

quintuplicada



Diferents presentacions de KEPPRA que 
contenen xeringues de diferents volums:
o Sol. 100 mg/ mL flascó 150 mL (1 mL) 
o Sol. 100 mg/ mL flascó 150 mL (3 mL)
o Sol. 100 mg/ mL flascó 300 mL (10 mL)

MOTIU: 



14/10/16 

ALERTA DE SEGURETAT



Per diferents motius
Necessitat de mesuradors adequats a les 
diferents posologies

5



Necessitat de mesuradors adequats a les diferents 
posologies

5

� Volums difícils de mesurar 
(0.27 ml; 0.34 ml; 0.87 ml)

Si mesurem 1.1 ml vs 1 ml       Dosis 10%



Per diferents motius
Necessitat de mesuradors adequats a les 
diferents posologies

5
Necessitat de manipular per adequar la 
posologia

6



Necessitat de manipular per adequar la posologia6



Necessitat de manipular per adequar la posologia6

� Comprovar que son possibles les porcions 
de tabletes, comprimits, ...

Si ajustem la dosi en un comp. de 10 a 12.5 mg     Dosi 25%

Podem cometre errors!



Dificultat de reconèixer l’errada

Per diferents motius
Necessitat de mesuradors adequats a les 
diferents posologies

5
Necessitat de manipular per adequar la 
posologia

6
7



Dificultat de reconèixer l’errada7
Posologia midazolam en nounats :

Sedació: 0,05 a 0,15 mg/kg

Un nounat de 3 kg: 0,15 mg a 0,45 mg

1 amp. de MIDAZOLAM 5 MG/5 ML podem donar de
10 a 30 vegades la dosi prescrita



Fomentar:
� Informatització de tot el procés
� Protocol·litzar tractaments
� Eines de consulta
� Avisos/alertes a la prescripció/administració
� Personal format/informat
� Validació farmacèutica
� Implementar codi de barres
� Doble comprovació per a medicaments de risc
� Equips i bombes adequades
� Xeringues especifiques per a la via d’administració/dosi
� Coneixement de les tècniques i medicaments
� Minimitzar interrupcions en la prescripció/administració
� Afavorir la comunicació amb les famílies
� Formació específica en pediatria/grups de risc



La informatització ha permès  passar de:



Protocol·litzar tractaments



Eines d’ajuda...



Avisos a la prescripció



Per part del farmacèutic permet detectar i solucionar 
problemes abans de l’administració

Validació



Formulació magistral

¿Què podem trobar a la validació?



S'haurà de mesurar la part proporcional

¿Què podem trobar a la validació?



¿Què podem trobar a la validació?

S’hauran de fer dilucions



¿Què podem trobar a la validació?

Errada de posología 



¿Què podem trobar a la validació?

Errada de posología 



En molts casos serà l’última oportunitat per detectar 
l’errada abans que arribi al pacient.

Administració



Uso segur dels medicaments MATERIAL DE SUPORT



EVITAR utilitzar xeringues o altres dispositius d’administració oral/enteral que 
connectin amb sistemes d’administració endovenoses

Necessitem barreres 



Necessitem barreres 



Necessitem coneixement

• Espai mort del catèter. Es poden cometre errades de dosi per 
defecte o per excés

• Volum retingut en el filtre. Aproximadament 0,5 mL

• Tenir en compte l’augment de volum en la reconstitu ció del vial 
si tenim que mesurar una part alíquota.

• ¿Quina bomba es la més adequada?

• Quantitat de fàrmac retingut en els equips d’admini stració.



Etiquetats clars

ATENCIÓ! 
Citostàtics



Medicaments segurs



Formació



Informació



HAUREM D’ESTAR PREPARATS



AMBIENTE TRANQUIL!!



BMJ 2016;353:2139 doi: 10.1136/bmj.i2139 (Published 3 May 2016)

Model for reducing patient harm from individual and system errors in healthcare

Compromís personal



…

Posologia
No fem cas de les 

alertes!!!!

Fem cas a les alertes!!



NO ignorem les alertes!!



Medicació habitual: 

- CBZ: 400-200-400mg 
- PB: 0-0-100 
- LCM: 100-50-100 mg

Evitem la informació poc clara!!



Ús segur dels medicaments 

Medicament 

correcte

Dosi correcta

Via correcta

Hora 

correcta

Pacient 

correcte

Recordem els 5 

correctes !!!



PES: 11,5 kg

Comprovem la prescripció!!



Considerar al pacient o a la seva família com l’última 
barrera per evitar errades de medicació

Escoltem a les famílies!!



Considerar-los com la darrera barrera per evitar que 
l’error s’arribi a produir

En l'ingrés

Durant l’hospitalització

En l’alta

Implicació de la família /cuidador



EDUQUEM ALS NENS SOBRE L’ÚS DELS MEDICAMENTS!!



FORMACIÓ



Fomentem mesures de seguretat



I DAVANT DE QUASEVOL DUBTE…

Preguntar

Consultar

Confirmar

Revisar

Demanar ajuda!! 



No n’hi ha res tan urgent per 

no dedicar el temps suficient 

per fer-ho de forma segura



Com treballem la Seguretat a l’Hospital 

Sant Joan de Déu

Conchi Agustín 
Anna Mas 

Mercè Jabalera

Àrea de Seguretat 
Pacient

Gràcies


