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Cultura de la organización

"La cultura és l'ànima de 
l'organització: les creences i 
valors, i com es manifesten. 
Penso en l'estructura com 
l'esquelet i la sang. I la cultura 
és l'ànima que manté la cosa 
unida i li dona força de vida ".

Henry Mintzberg
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"El major desafiament per avançar cap a un sistema de 
salut més segur és canviar la cultura de culpar els 
individus per errors a un en la qual els errors no es 
tracten com errors personals sinó com a oportunitats per 
millorar el sistema i prevenir danys".
IOM (2001). Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21

st
Century, p. 79

Què diuen els nostres llibres de 
capçalera?

"El problema no és males persones, el 
problema és que el sistema ha de ser 
més segur.“
IOM (2000). To Err is Human: Building a Safer Health System
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Diferents tipus de cultura de seguretat 
Diferentes tipos 

Cultura de 
confiança

El personal se sent còmode discutint sobre incidents de seguretat amb els 
seus col·legues i amb la direcció

Cultura
Justa

Es tracta a el personal i els pacients de forma justa, amb empatia i 
consideració quan han estat relacionats amb un incident de seguretat

Cultura de 
notificar

El personal té un sistema local de notificació d'incidents i l'utilitza, sense 
culpabilitzar ni ser sancionat per això. I reben un feedback constructiu 
després de l'informe

Cultura 
d’aprenentatge 

L'organització està compromesa per aprendre les lliçons de seguretat i 
comunicar-les als col·legues

Cultura 
informada

L'organització ha après i ha capacitat als professionals sobre les 
experiències passades per prevenir o mitigar problemes futurs

James Reason

Cultura de seguridad

Informada/ 
conocedora

Precavida

JustaFlexible

Capacidad 
de 

aprendizaje
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Generativo
La seguridad se instala en como 

trabajamos y pensamos 

Proactivo
Trabajamos sobre situaciones que 

todavía no han producido problemas 

Burocrático
Tenemos sistemas en los lugares para 

gestionar todos los peligros

Reactivo
Actuamos después de la aparición de 

accidentes 

Patológico 
Quién se preocupa si no nos descubrirán

Graus de maduresa de la cultura de seguretat 
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A. Malbaratem 
el nostre temps 
en seguretat?

B. Fem 
quelcom quan 

hi ha un 
incident

C. Tenim 
sistemes per 
gestionar els 

riscos 

D. Estem 
sempre alerta 
pels riscos que 
podin emergir

E. La gestió del 
risc forma part 

integral de tot el 
que fem 

PATOLÒGIC REACTIU BUROCRÀTIC PROACTIU GENERATIU

Manchester Patient Safety Framework (MaPSaF)
National Primary Care R&D Centre
University of Manchester

www.npsa.nhs.uk/nrls/improvingpatientsafety/humanfactors/
mapsaf/

Graus de maduresa de la cultura de 
seguretat: MaPSaF
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Cultura de seguretat
"Aconseguir una cultura de seguretat no ha de ser 
similar a convertir-se a una religió, com de vegades es 
representa. No hi ha res místic al respecte “

"Es pot adquirir a través de l'aplicació en el dia a dia 
de mesures pràctiques. Tampoc és la cultura de 
seguretat una entitat única. Es compon d'una sèrie 
d'elements interactius, formes de fer, pensar i 
gestionar, que han millorat la resistència als perills 
operacionals. "

James Reason 
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¿A què es refereix amb aquestes 
mesures pràctiques?

• Sistemes de notificació
• ACA
• AMFE
• Handoffs
• Briefings de seguretat

• Rondes se seguretat (WalkRounds)
• Briefings y debriefings
• SBAR
• Llistat de verificació quirúrgica (Checklist)
• Comunicació de circuit tancat
• Utilització de llenguatge crític
• Paraules "PIM“
• (…)
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Estratègies per millorar la cultura de 
seguretat del pacient

Definició de 
cultura i marc 
conceptual

Medició 
cultura de 
seguretat

Nivells 
d’acció  per 
a millorar la 

cultura 

Organització / Direcció 
1. Direcció/lideratge
2. Comunicació
3. Treballa en equip 
Nivell individual /el professional 
4. Consciència de la situació 
5. Presa de decisions 
Recursos personals  
6. Carrega de treball mental_ 

Estrès
7. Demanda física fatiga
Entorno físic
8. Disseny de dispositius / 

productes
9. Disseny de processos

NOTIFICACIÓ
ACA

Protocol de Londres 
AMFE

… 
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Q

Notificación

web/e-mail
Envío a especialistas Evaluación inicial

Posibles

alertas
Agregación de resultadosCodificación

Control de calidad Introducción de 
datos

Destrucción de originales

Procés
de notificació

Resultats del procés

Aparició i notificació 
d’incidents

• Alertes• Publicacions• ACA i altres estudis dels esdeveniments•Aprenentatge

Sistemes de notificació de riscos i EA

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://donacion.organos.ua.es/info_sanitaria/tx-cardiaco/ordenador.gif&imgrefurl=http://donacion.organos.ua.es/info_sanitaria/tx-cardiaco/protocolo.htm&h=208&w=255&sz=47&tbnid=rx-UgORGJJoJ:&tbnh=86&tbnw=105&start=38&prev=/images?q=ordenador&start=20&hl=es&lr=&ie=UTF-8&sa=N
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.mssa.cl/correo/i/correo.gif&imgrefurl=http://www.mssa.cl/correo/&h=170&w=166&sz=8&tbnid=c4bZ7mjKGQEJ:&tbnh=93&tbnw=91&start=10&prev=/images?q=correo&hl=es&lr=&ie=UTF-8&sa=G
http://conganat.sld.cu/6CVHAP/autores/trabajos/T071/I004.JPG
http://www.ufba.br/instituicoes/ufba/faculdades/farmacia/foto5a.jpg
http://diariomedicovd.recoletos.es/ficheros/diariomedico/fotos/quirofano040902.jpg
http://www.feq.pt/imagens/resultados.jpg
http://www.feq.pt/imagens/resultados.jpg
http://www.feq.pt/imagens/resultados.jpg
http://www.feq.pt/imagens/resultados.jpg
http://www.feq.pt/imagens/resultados.jpg
http://www.feq.pt/imagens/resultados.jpg
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URGES Member States:
(2) To assess and measure the magnitude
of the problem of patient safety including
risks, errors, adverse events and patient
harm at all levels of health service
delivery including through reporting, 
learning and feedback systems that
incorporate the perspectives of patients
and their families, and to take preventive
action and implement systematic
measures to reduce risks to all individuals;
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Dinamarca (2003)
(>180.000 
notificacions anuals) 
Revisió en 2016

Incidents amb i 
sense lesió Notificació fàcil

Només 
aprenentatge

(no sancionador)

Gestió local Compartir 
aprenentatge

Integrada en 
millora de la 

qualitat

Contribuir a 
transparència 

del sistema

Feedback
individual de les 

accions

Cap a on s'encaminen les millores dels sistemes 
de notificació?
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NHS (2004)
(>500.000 notificacions 
trimestrals) 
Pilotatje en 2019

Facilitar la notificació dels múltiples proveïdors

Reduir la duplicació d'informes per a diferents sistemes

Proporcionar informació de més qualitat per a 
l'aprenentatge i la millora

Facilitar l'accés de persones i organitzacions a les 
seves pròpies dades

Facilitar la participació de pacients i famílies en 
l'aprenentatge de la seguretat

Utilitzar noves eines i tecnologia per aconseguir nou 
coneixement per a la millora

Cap a on s'encaminen les millores dels sistemes 
de notificació?
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El procés d'anàlisi d’incidents

ACA

N
o
t
i
f
i
c
a
c
i
ó

Action After Review
Adverse event Debriefing
Learn From Detect (LFD) tool
Concise Incident análisis (CIA)
ACA agregado (multi-incident anàlisi)

Protocol de Londres 

Esdeveniment,
vulnerabilitat 
del sistema 

Priorització 
basada en 

el risc

/
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El procés d'anàlisi d’incidents: una mica d'història 
• Veterans Health Administration 1990’s van desenvolupar el Root

Cause Analysis (Anàlisi Causa Arrel-ACA)per estudiar esdeveniments 
adversos (EA)greus

• El procés actual d’ACA pretén millorar l’atenció al pacient 
mitjançant l’aprenentatge organitzatiu i la identificació d’accions 
específiques per millorar la pràctica. 

• Diverses eines d’ACA similars tenen un gran ús en els serveis de salut

- Taylor-Adams S, Vincent C. Systems analysis of clinical Incidencts: London protocol.
- Hart PF. THE INCIDENT REPORT--A USEFUL ADMINISTRATIVE TOOL. Can Hosp 1965;42:3
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El procés d'anàlisi d’incidents

• Tot i això, no és factible ni desitjable realitzar un ACA després 
de cada incident. Per exemple, un hospital de 600 llits pot 
generar 15.000 incidents anuals, un nombre impossible 
d’investigar amb ACA, ja que el procés necessita més de 20 
hores de dedicació

- Wu AW, Lipshutz AKM, Pronovost PJ. Effectiveness and efficiency of root cause analysis in medicine. JAMA 2008;299:685–7. 24. -
- Blanchfield BB, Acharya B, Mort E. The hidden cost of regulation: the administrative cost of reporting serious reportable events. 
The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety 2018;44:212–8.
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HOSPITAL ATENCIÓ 
PRIMÀRIA URGÈNCIES UCI

ESTUDI ENEAS (2006) APEAS (2008) EVADUR (2009) SYREC (2007)

TAXA 8,4% 18,6/1000 12% 33%
ACTIVITAT 5.264.873 397.621.143 26.973.994 184.589
INCIDENTS 442.249 7.395.753 3.236.879 60.914
EA GREUS 16% 7,3% 2,8% 3,65% 

EVITABILITAT 43% 70% 72% 60%

Diversos nivells assistencials
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Per tant
• L’ACA es reserva generalment per a errors que causin el major perjudici. 

Malauradament, en la resta dels casos, la simple notificació d’incidents no 
millora la seguretat.

• Així, les organitzacions sanitàries necessiten estratègies addicionals per 
aprendre dels incidents sense dany i dels incidents amb danys menys greus 
que rarament són objecte d’ACA.

• L’ideal seria que el nivell de perjudici i la freqüència potencial del risc
coincideixin amb la profunditat de la investigació després d’un incident. 

- Kellogg KM, Hettinger Z, Shah M, et al. Our current approach to root cause analysis: is it contributing to our failure to 
improve patient safety? BMJ Qual Saf 2017;26:381–7. 10- The value of close calls in improving patient safety: learning how to avoid and mitigate patient harm. Oak Brook, IL: 2010.
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Action After Review (AAR)

• Què s'esperava que passés?
• Què va passar realment?
• Quina és la diferència?
• Què hem aprés? 

• 5-10 minuts

• En formació, canvis de torn / guàrdia i amb 
incidents

• Proporciona una estructura per impulsar la reflexió 
de l’equip, l’aprenentatge i l’acció.

Sawyer TL, Deering S. Adaptation of the US Army’s After-Action Review for Simulation Debriefing in 
Healthcare. Simulation in Healthcare: The Journal of the Society for Simulation in Healthcare2013;8:388–97
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Adverse event Debriefing
Quan?
• Desprès d’una emergència 
• Desprès d’un esdeveniment inesperat
• Desprès d’un near-miss
• Quan l’equip ho demana
• En situacions rutinàries

• 15 minuts 
• De forma resumida: quines van ser les dificultats i 

què s'ha de fer de manera diferent la propera
vegada?

• Pot millorar la cultura d’equip / col·laboració 
• Pot disminuir esdeveniments adversos

Campbell M, Miller K, McNicholas KW. Post event Debriefs: a commitment to learning how to better care for 
patients and staff. Jt Comm J Qual Patient Saf2016;42:41

Material docent Màster Institut Universitàri Avedis Donabedian
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Learn From Defect (LFD) tool
• Johns Hopkins Medicine
• Alguns equips utilitzen LFD per analitzar un 

problema de seguretat una vegada al mes.
I. Què va passar?

– Reconstrueix la línia de temps i explica què va passar.
II. Per què va passar?

– Investigar el vostre sistema d’atenció.
III. Com reduireu la possibilitat que aquest problema es torni a 
produir?

– Centrar els vostres esforços en els factors que més 
contribueixen.

IV. Com sabreu que es redueix el risc?
– Preguntar al personal de primera línia implicat en 

el problema si les intervencions han millorat 
l’atenció.

Pronovost PJ, Holzmueller CG, Martinez E, et al. A practical tool to learn from defects in patient care. The 
Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety 2006;32:102–8. 

System Level Harmful Contributing Factor
Protective Contributing Factor

Patient 

characteristics

Task factors

Individual 

provider factors

Team factors

Work 

environment

Departmental 

factors

Hospital factors

Institutional 

factors
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Concise Incident análisis (CIA) 
• OMS- Reporting and Learning Systems 

Community
• Diversos objectius.

1. Desenvolupar una eina eficient per 
analitzar més incidents que amb els 
ACA. 

2. Analitzar els incidents sense dany i 
poc greus a nivell d’unitat per 
apoderar als professionals i reforçar la 
cultura de seguretat a la primera 
línea

• Incidents sense dany o poc greus. No 
casos sentinella. 

• 11 hores de mitjana

Pham JC, Hoffman C, Popescu I, et al. A tool for the Concise analysis of patient safety incidents. The Joint 
Commission Journal on Quality and Patient Safety 2016;42:26
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ACA agregat (multi-incident anàlisi)
• Veterans administration i el Canadian Incident Analysis

Framework
• Es poden analitzar múltiples incidents en un ACA

1. una sèrie d'esdeveniments no greus
2. un grup d'esdeveniments similars
3. un grup de pacients amb factors similars com ara els 

pacients que reben atenció en un servei d’urgències que 
no reben el bundle de sèpsia en un termini de temps 
acceptable 

• Més temps de dedicació. 

Reily J, Ogrinc G, Mills P, et al. Using aggregate root cause analysis to improve patient safety. The Joint 
Commission Journal on Quality and Safety 2003;29:434–9
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Metodologia d’anàlisi causa arrel: 
casos sentinella 
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Cas sentinella

• Un cas sentinella és un esdeveniment inesperat quin 
resultat és la mort o una lesió física o psicològica greu 
(o el risc de que es produeixi).
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Esdeveniments adversos i Casos 
Sentinella

Cas 
sentinella
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Piràmide de Heinreich

• 1  Cas sentinella
• 29  Esdeveniment menors
• 300  Incidents

300

29

1

2.  An Organization With a Memory, A report of an expert group on learning from adverse events in the NHS chaired 
by the Chief Medical Officer, The Stationary Office, London 2000 

1. Heinreich HW Industrial Accident Prevention, NY And London 1941
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Esdeveniments sentinella més freqüents 
2014-2017 Joint Commission International

Tipus d’esdeveniment sentinella 2014 2015 2016 2017

Cirurgia en lloc, pacient, procediment erroni 73 120 121 95
Endarreriment en el tractament 79 83 62 66
Complicació Qx i post-operatòria 53 82 50 19
Retenció de cos estrany no intencionada 116 123 126 116
Suïcidi 84 98 90 89
Caigudes 93 95 102 114
Error de medicació 20 47 35 32
Assalt / violació / homicidi – esdeveniment 

criminal - 47 47 33 37
Mort perinatal / pèrdua de funció 35 43 27 17
Relacionades amb l’equip mèdic 9 14 10 9
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Metodologia 
d’Anàlisi Causa Arrel 

(ACA)
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Anàlisi causa arrel

Procés per a 
identificar els 
factors que han 
contribuït a 
l’aparició d’un 
incident, és a dir, 
identificar les 
seves causes 

Error actiu

Causa 
Proximal

Condicions 
latents
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L'anàlisi causa arrel ha de donar resposta a les preguntes: 

 Què ha passat?
 Què va passar aquell dia? Què passa habitualment? Què hauria d’a 

ver passat (protocol)?
 Per què ha passat?
 Quines van ser les causes immediates i subjacents?
 Qué hem de fer per tal de prevenir la seva recurrència?
 Com sabrem que les accions dutes a terme milloraran la seguretat?

L'anàlisi profunditza repetidament preguntant Per què? Fins que 
s’esgoten les respostes

Anàlisi causa arrel
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Quan fem un anàlisi causa arrel
La seva utilització està 
especialment justificada quan les 
conseqüències de l’esdeveniment 
han estat greus o han estat 
potencialment greus:

– Tots els esdeveniments 
valorats com a SAC 1

– Els incidents valorats com a 
SAC 2 que el Nucli de 
Seguretat consideri que té 
una rellevància especial per 
a l’organització. 
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Ha de començar el més aviat possible 
després de l’esdeveniment. 

Terminis orientatius:

– Grup de treball de l’ACA: constituir-se 
en els 1-2 dies següents a l’incident. 

– Informe de l’ACA: estar disponible en 
45 dies des de l’incident.

Anàlisi causa arrel
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Fases de l’ACA

Planificació del 
treball en equip

Recollida de dades 
i comprensió de 
l’esdeveniment

Identificació de 
causes subjacents

Elaboració del pla 
d’acció
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Planificació del 
treball en equip

Recollida de dades 
i comprensió de 
l’esdeveniment

Identificació de 
causes subjacents

Elaboració del pla 
d’acció

Fases de l’ACA
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FASE 1. Planificació: equip de l’ACA
• Dos condicions:

– Recolzament de la direcció
– Necessitat de temps i recursos

• Composició:
– Facilitador o coordinador
– Un líder clínic 
– Membres de l’equip: 

• Professionals més propers al cas
• Persones crítiques per a la implantació 

de canvis potencials 
• Professionals amb coneixements de 

base del tema tractat i de la 
metodologia de l’ACR

Dades bàsiques 
de l’esdeveniment 
a analitzar 

Quins són els 
detalls de 
l’esdeveniment? 

Quina área o 
servei es va 
veure afectada?

Integrants del 
grupo de 
treball

Rol Nom Càrrec

Facilitador o 
coordinador

Líder clínic

Representant 
de la direcció

Altres integrants 
del grup 
relacionats amb 
l’esdeveniment
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Planificació del 
treball en equip

Recollida de dades 
i comprensió de 
l’esdeveniment

Identificació de 
causes subjacents

Elaboració del pla 
d’acció

Fases de l’ACA



Anàlisi d’esdeveniments
adversos

FASE 2. Recollida de dades i comprensió de 
l’esdeveniment

• Recopilar informació relacionada amb el cas
• La pressa és essencial perquè aspectes clau 

del cas es poden oblidar en uns dies
• Pot ser necessari el consell legal per a  la 

protecció de la informació i el consell ètic 
• Possibles eines per a la recollida d’informació:

1. Informe escrit de les persones 
relacionades amb el cas 

2. Entrevistes amb el personal relacionat  
3. Proves físiques
4. Evidències documentals
5. Diagrames de seqüències
6. Ishikawa
7. ……..

La enfermera es la última
en la línea de defensa

www.wsha.org/images/presentations/Galusha.pdf 
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Informe escrit de les persones implicades
• Relació dels fets tal com els han viscut 
• Centrat en fets, no judici de valor

Dia / hora Fets

FASE 2. Recollida de dades i comprensió de 
l’esdeveniment

Matriz JC :
• Proceso de valoración del paciente
• Proceso de identificación del paciente
• Realización de los procedimientos 
• Nivel y competencia del personal
• Proceso de planificación de la atención 
• Comunicación con pte/flia/personal
• Disponibilidad de información
• Adecuación de los soportes técnicos
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Entrevistes amb el personal relacionat amb el 
cas
• Dos membres de l’equip com entrevistadors

• Continguts: 
1. Descripció de la seqüència d’esdeveniments
2. Preguntes dels entrevistadors: 

– Quines condicions existien abans del cas?
– Quins procediments o activitats es van realitzar abans i durant 

l’esdeveniment?
– Qui va estar present i implicat en l’esdeveniment?
– Quin fet va indicar que hi havia un problema?
– Com va respondre?
– Com van respondre la resta?
– Quins altres elements podrien estar relacionats amb el cas?
– Quines podrien ser les causes?
– Com es podria prevenir l’esdeveniment en el futur?
– Altres comentaris

FASE 2. Recollida de dades i comprensió de 
l’esdeveniment
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Proves físiques

• Visitar el lloc de l’incident per tal de 
conèixer l’entorn físic 

• Observar equipament, materials, 
dispositius

• Recollir fotografies i videos, si s’escau

FASE 2. Recollida de dades i comprensió de 
l’esdeveniment
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Evidències documentals
• Història Clínica (ordres mèdiques, 

resultats lab, etc.)
• Polítiques, procediments, protocols 

clínics, actes. 
• Documentació de recursos humans 

(avaluació de competència, formació 
…)

• Documents sobre manteniment de 
l’equip. 

FASE 2. Recollida de dades i comprensió de 
l’esdeveniment
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Codificació d’evidències documentals

Núm.
Ref.

Informació Data
petició

Data
recepció/realització

FASE 2. Recollida de dades i comprensió de 
l’esdeveniment
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Determinar què va passar

• Lloc, data, dia de la setmana, hora
• Una definició més detallada de què 

va passar: passes del procés
• Identificar àrees o Serveis afectats
• EINES: 

• Diagrama de flux

FASE 2. Recollida de dades i comprensió de 
l’esdeveniment

El Dr. Amishad se comunica con la 
Dra. Livingstone para verificar dos

órdenes de medicación de una misma 
paciente

La Dra. Livingstone 
confirma que a la pac. se 
le realizarán dos sesiones 

de quimio. 
(una a.m. la otra p.m.)

El Dr. Amishad cuestiona ese 
procedimiento, a lo que la Dra. 
Livingstone contesta que el Dr. 
Monroe autoriza ese cambio

La Dra. Livingstone 
presenta a un nuevo 
miembro del equipo: 

el Dr. Campbell 

La Dra. Livingstone informa a 
la enfermera Lynch de un 
cambio en la sesión de 

quimioterapia de la paciente 
Jane Hughes 

La paciente se pone en contacto 
con la enfermera Abbey para 

informar que se encuentra  en un 
atasco y llegará tarde a la sesión 

Abbey le comunica a 
la enfermera Lynch 

que la paciente 
llegará tarde

La enfermera Lynch, al saber que la 
paciente llegará tarde y ella no estará en el 
cambio de turno, realiza las anotaciones en 

la Historia Clínica para que la enfermera 
Roberts conozca la situación

La Dra. Livingstone 
recibe una llamada y 

tiene que dejar el 
hospital 

inesperadamente

La Dra. Livingstone le 
pide  al Dr. Campbell que  
la sustituya por la tarde 
debido a un problema 

familiar. 

La Dra. Livingstone 
también le pide al Dr. 

Robinson la sustituya y 
apoye al Dr. Campbell

El Dr. Campbell se encuentra 
con la enfermera Roberts, 

pregunta por la paciente y se le 
informa que estará en 10 

minutos en el hospital

El Dr. Campbell acude a la 
Farmacia a recoger la 

medicación (metrotrexate) que 
será administrada la paciente 

por la tarde

La farmacéutica sigue el 
protocolo y pregunta si el 

Dr. Campbell esta 
autorizado para recoger la 

medicación 

La farmacéutica entrega la 
medicación (Metrotrexate) 
después de haber revisado 

el número de Id. y el 
nombre de la paciente.

La paciente llega al 
hospital para las dos 

sesiones de 
quimioterapia que tenía 

programada

Dr. Campbell pide a la 
enfermera Roberts que 

verifique que los datos de la 
medicación coinciden con los 

de la paciente.

El Dr. Robinson se 
presenta en la unidad 
donde se realizara la 

sesión de 
quimioterapia

Dr. Campbell y 
Dr. Robinson 

se presentan a 
la paciente 

Dr. Campbell junto 
con enfermera Abbey 
realiza la verificación 
de la paciente con el  

# de Id

Antes de empezar el 
procedimento ocurre una 

emergencia y la enfermera  
Abbey tiene que ausentarse

Dr. Campbell decide, junto con 
el Dr. Robinson, continuar con 

el procedimento sin la 
presencia de Abbey

El Dr. Campbell decide continuar 
con el procedimiento y pide al Dr. 

Robinson que vaya a por la 
mediación (Metrotexate)

Dr. Robinson verifica 
el nombre de la 
paciente con la 

medicación 
(Vincristina)

Dr. Robinson informa al Dr. 
Campbell que no encuentra a 

Abbey, por lo que el Dr. Campbell 
decide continuar con el 

procedimiento 

Los dos médicos verifican la 
medicación con la 

información de la paciente 
(Nombre, # de Id., fecha etc.) 

La enfermera Roberts acude 
donde están los dos médicos 

para informar que Abbey tardará 
mas tiempo  

Antes de administrar la quimioterapia 
los dos médicos vuelven a realizar 

una verificación con la Historia 
Clínica 

El Dr. Campbell administra la 
medicacíon (Vincristina) a la 

paciente



Anàlisi d’esdeveniments
adversos

Planificació del 
treball en equipo

Recollida de dades 
i comprensió de 
l’esdeveniment

Identificació de 
causes subjacents

Elaboració del pla 
d’acció

Fases de l’ACA
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FASE 3. Identificació de factors contribuents 
/ causes subjacents

Classificació de les condicions latents de la Veteran’s
Administration:

• Factor humà / comunicació 
• Factor humà / coneixement / habilitats / 

competència
• Factor humà /entorn de treball / fatiga / horari
• Equipament
• Normes / procediments / protocols
• Mecanismes de seguretat / barreres    
• Factors del pacient
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Comunicació La documentació clínica tenia tota la informació de l’avaluació, tractament, etc.?

Es transmetia la informació del pacient al personal que la necessitava, 24h al dia?

Es va comunicar adequadament les polítiques i els procediments relacionats amb el cas?

Altres aspectes relacionats amb la comunicació

Coneixement
Competència

Es va proporcionar orientació als treballadors abans de començar a la feina?

En quin grau estava el personal qualificat per a desenvolupar les seves responsabilitats?

Hi havia programa per a identificar les necessitats de formació del personal?

Es van supervisar els coneixements del personal?

Altres aspectes relacionats amb el coneixement, les habilitats i la competència.

FASE 3. Identificació de factors contribuents / causes 
subjacents



Anàlisi d’esdeveniments
adversos

Entorn
Horari

Hi havia suficient disponibilitat de personal per a la càrrega de treball?

El personal havia descansat adequadament?

Les condicions ambientals eren apropiades (temperatura, espai, soroll, etc.)

Altres aspectes relacionats amb l’entorn de treball, l’horari i la fatiga

Equipament L’equip implicat complia les lleis, especificacions i regulacions vigents?

Al centre hi havia un programa de manteniment per a l’equip implicat?

L’equip implicat es va utilitzar correctament?

Els controls de l’equipament funcionaven correctament i eren fàcils d’utilitzar?

Altres aspectes relacionats amb l’equipament

FASE 3. Identificació de factors contribuents / causes 
subjacents
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Normes
Procediments

L’organització tenia procediments o protocols per a l’actuació on es va produir l’esdeveniment?

Les normes i procediments eren clares i estaven actualitzades?

Es van seguir les normes, procediments i protocols rellevants?

Si no es van fer servir, quin va ser el motiu?

Altres aspectes relacionats amb les normes, els procediments i els protocols.

Mecanismes de seguretat, 
barreres 

Quins mecanismes de seguretat o barreres van estar implicats en aquest esdeveniment?

Van ser avaluats abans d’implementar-los?
Si els mecanismes de seguretat existents haguessin funcionat correctament, s’hagués previngut 
l’incident?

Altres aspectes relacionats amb els mecanismes de seguretat.

FASE 3. Identificació de factors contribuents / causes 
subjacents
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Factors del pacient La condició del pacient (complexitat o gravetat) va influir en 
l’esdeveniment?
El pacient / família va ser cooperador?

Es van aplicar al pacient tractaments amb riscos associats coneguts?

Altres aspectes relacionats amb factors del pacient

FASE 3. Identificació de factors contribuents / causes 
subjacents
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Fases de l’ACA

Planificació del 
treball en equip

Recollida de dades 
i comprensió de 
l’esdeveniment

Identificació de 
causes subjacents

Elaboració del pla 
d’acció
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FASE 4. Elaboració del pla d’acció
En el pla d’acció que es proposi, es tindran en compte 

aspectes rellevants per a la seguretat, com per 
exemple els següents:

• Accions per a simplificar els processos
• Estandardització d’activitats
• Millora de la comunicació
• Millora del treball en equip
• Reducció de la confiança en la memòria
• Millora en l’accés a la informació
• Realitzar el treball a prova d’errors
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El pla de reducció de riscos ha de definir: 

• Accions que es duran a terme
• Responsables de dur a terme les accions
• Mesures que es faran servir per tal 

d’avaluar el seu compliment
• Calendari

FASE 4. Elaboració del pla d’acció

El pla ha d’estar aprovat per l’equip directiu

A més, s’ha d’elaborar un informe final per a difondre informació entre 
els professionals
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Núm. Descripció de les accions de 
reducció del risc Responsable Data

implementació
Mesura  
avaluació

Dates 
avaluació

Acció 1:

Acció 2:

Acció 3:

FASE 4. Elaboració del pla d’acció
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Comunicar les recomanacions
Què hem après? Qui ho ha de 

saber?
Com compartir-
ho?
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Núm. Descripció de les accions 
de reducció del risc Responsable Implementació 

de millores 
Mesures 

d’avaluació
Dates 

avaluació

Acció 1:

Acció 2:

Acció 3:

EVOLUCIÓ DE L’ACA 

ACA2
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ABANS
L’INCIDENT

Assegurar el suport del lideratge
Cultivarr una cultura segura i justa

Elabora un pla inclosos recursos

RESPOSTA IMMEDIATA
Cuidar i donar suport al pacient /

família / proveïdors / altres
Informar d’incident

Elements segurs
Reduir el risc de recurrència imminent

PREPARAR PER L’ANÀLISI
Investigació prèvia

Seleccionar un mètode d’anàlisi
Identificar l’equip

Coordinar les reunions
Planificar / realitzar entrevistes

PROCÉS D’ANÀLISI
Comprendre què va passar

Determinar com i per què va passar
Desenvolupar i gestionar
accions recomanades

SEGUIMENT

Implementar accions recomanades
Supervisar i valorar l'efectivitat de les accions

TANCAR EL CICLE 
Compartir allò après

(internament i externament)
Segones víctimes?
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Moltes gràcies per la vostra
atenció

www.fadq.org

@Inst_Donabedian

Fundación Avedis Donabedian

http://www.fadq.org/
https://twitter.com/inst_donabedian?lang=es
https://www.linkedin.com/in/fundacionavedisdonabedian/

	Número de diapositiva 1
	Continguts de la conferència 
	Cultura de la organización
	Què diuen els nostres llibres de capçalera?
	Diferents tipus de cultura de seguretat 
	Graus de maduresa de la cultura de seguretat 
	Graus de maduresa de la cultura de seguretat: MaPSaF�
	Cultura de seguretat
	¿A què es refereix amb aquestes mesures pràctiques?
	Estratègies per millorar la cultura de seguretat del pacient
	Sistemes de notificació de riscos i EA�
	Número de diapositiva 13
	Dinamarca (2003)�(>180.000 notificacions anuals) �Revisió en 2016
	Número de diapositiva 16
	El procés d'anàlisi d’incidents
	El procés d'anàlisi d’incidents: una mica d'història 
	El procés d'anàlisi d’incidents
	Número de diapositiva 20
	Per tant
	Action After Review (AAR)
	Adverse event Debriefing 
	Learn From Defect (LFD) tool
	Concise Incident análisis (CIA) 
	ACA agregat (multi-incident anàlisi)
	Metodologia d’anàlisi causa arrel: casos sentinella 
	Cas sentinella
	�Esdeveniments adversos i Casos Sentinella
	Piràmide de Heinreich
	Esdeveniments sentinella més freqüents 2014-2017 Joint Commission International
	Número de diapositiva 33
	Anàlisi causa arrel
	Anàlisi causa arrel
	Quan fem un anàlisi causa arrel
	Anàlisi causa arrel
	Fases de l’ACA
	Fases de l’ACA
	FASE 1. Planificació: equip de l’ACA
	Fases de l’ACA
	FASE 2. Recollida de dades i comprensió de l’esdeveniment
	FASE 2. Recollida de dades i comprensió de l’esdeveniment
	FASE 2. Recollida de dades i comprensió de l’esdeveniment
	FASE 2. Recollida de dades i comprensió de l’esdeveniment
	FASE 2. Recollida de dades i comprensió de l’esdeveniment
	FASE 2. Recollida de dades i comprensió de l’esdeveniment
	FASE 2. Recollida de dades i comprensió de l’esdeveniment
	Fases de l’ACA
	FASE 3. Identificació de factors contribuents / causes subjacents
	FASE 3. Identificació de factors contribuents / causes subjacents
	FASE 3. Identificació de factors contribuents / causes subjacents
	FASE 3. Identificació de factors contribuents / causes subjacents
	FASE 3. Identificació de factors contribuents / causes subjacents
	Fases de l’ACA
	FASE 4. Elaboració del pla d’acció
	FASE 4. Elaboració del pla d’acció
	FASE 4. Elaboració del pla d’acció
	Número de diapositiva 60
	EVOLUCIÓ DE L’ACA 
	Resum de l’anàlisi d’incidents
	Número de diapositiva 64

