
PROJECTE PER A LA 

IDENTIFICACIÓ ADEQUADA 

DELS PACIENTS

ALIANÇA PER A LA SEGURETAT DELS 

PACIENTS 
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Objectius

– Realitzar una enquesta als hospitals 

de Catalunya

• Fomentar la implantació de 

sistemes d’identificació als 

hospitals de Catalunya

– Crear una guia o procediment 

operatiu amb recomanacions d’ús 

dels sistemes d’identificació

• Conèixer el nivell d’implantació actual dels 

sistemes d’identificació de pacients



Enquesta als Hospitals de 

Catalunya
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Metodologia de l’enquesta

• Estudi transversal

• Població enquestada: 86 Hospitals de Catalunya 

• Enquesta autoemplenada via correu electrònic 

pels directors d’infermeria dels centres

• Enviada al Maig 2006

• Recaptació via telèfon

• Taxa de resposta alta: 87% (75 enquestes 

rebudes)
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Resultats de l’enquesta (I)

• Població avaluada: 75 Hospitals de Catalunya 

• El 91% dels centres tenen algun sistema 

d’identificació de pacients. Tots creuen que la 

implantació de sistemes millora la seguretat dels 

pacients

• El 85% dels centres utilitzen la polsera 

identificativa 

• El sistema d’identificació no està implantat a 

tots els serveis en el 71% dels centres 
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Serveis en els que està implantat el sistema d'identificació 

26%

29%

29%

31%

33%

34%

47%

51%

54%

63%

64%

66%

66%

93%

98%

92%

0% 50% 100%

Brocoscòpia

Rx

Hemodiàlisi

Endoscòpia

Rx Intervencionista

UCIES pediàtriques

UCIES adults

Cirurgia major ambulàtoria

Salut Mental

Hospitalització Mèdica

Quiròfan

Hospitalització Pediàtrica

Hospitalització Quirúgica

Èxitus

Maternitat

Nounats

Percentatge d'implantació



7

Resultats de l’enquesta (II) 

• Dades que porta el sistema d’identificació:

– Nom del pacient (100%) - Nombre de llit (66%)

– Nombre d’història clínica (79%) - Sexe (50%)

– Data de naixement (68%) - CIP (35%)

• Els sistemes més freqüents per a emplenar les dades de la polsera 

són l’enganxina (60%), la tinta permanent (17%) o tots dos (9%)

• La polsera es retira en el 73% del casos en marxar de l’hospital, en 

abandonar el servei (16%) o en un altre moment (11%)

• L’ús de la polsera identificativa està protocol·litzat amb el 66% dels 

centres que l’utilitzen

• El 50% dels centres que utilitzen la polsera identificativa reporten 

algun tipus de problema amb la utilització 



Procediment d’identificació de 

Pacients

Guia de recomanacions per 

als Centres Hospitalaris
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Objectius

• Ajudar a la normalització de l’ús i a la millora
del procediment d’identificació de pacients en 

els centres hospitalaris de Catalunya mitjançant 

la creació d’una Guia de recomanacions d’ús
basada en els resultats de l’enquesta i les 

experiències d’altres centres a nivell 

internacional

• Cadascun dels centres pot adaptar aquestes 

recomanacions en consonància amb la seva 

problemàtica per crear el seu propi protocol o 

procediment operatiu d’identificació de pacients 
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Aspectes que aborda

1. Recomanacions generals

2. Verificació positiva d’identitat del pacient

3. L’ús del procediment d’identificació de 

pacients en circumstàncies especials o 

de risc elevat

4. Sistemes disponibles d’identificació de 

pacients: avantatges i desavantatges

5. Avaluació del procediment d’identificació 

de pacients 
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• Cal continuar els esforços per aconseguir 

una identificació total adequada dels 

pacients 

• Encara hi ha àrees poc cobertes ...

• Es tornaran a avaluar els resultats

Moltes gracies!!!


