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Justificació 
 
 
La política de qualitat  de l’ ICS i té com a eixos principals els següents: 
 

• Actuar per la millora de l’estat de salut dels pacients, procurant cobrir les seves necessitats i 
expectatives aplicant una assistència efectiva, segura i eficient, observant al pacient com un tot 
multidimensional i en l’estricte respecte a la seva dignitat personal. 

• Establir una sistemàtica de treball en que les actuacions siguin planificades, avaluades i revisades en 
consonància amb la sistemàtica del centre corporatiu.  

• Actuar sota el precepte fonamental del respecte i compliment de les normatives i requisits legals 
que li afecten. 

• Incrementar la qualitat tècnica i la qualitat percebuda, fixant objectius quantitatius i límits 
d’alarma, controlant els esdeveniments sentinella, amb l’objectiu de disminuir el risc assistencial al 
mínim acceptable. 

• Implicar als professionals i incrementar la seva participació en el procés de millora continua. 
• Evidenciar la millora contrastada del nivell de satisfacció del client (extern / intern). 
• Cercar  la comparació interna, intercentres i amb altres organitzacions. 
• Potenciar la comunicació interna per el desenvolupament dels objectius i  la comunicació externa 
• Obtenir verificació externa dels nivells de qualitat obtinguts. Impulsar el Model d’Acreditació pels 

Equips d’Atenció Primària del Departament de Salut (MADS) de la Generalitat de Catalunya. 
 
 La Direcció d'Atenció Primària de Girona des de l’any 2011 està desenvolupant estratègies per tal 
d’assolir els objectius fixats en el Pla de Qualitat de l'ICS. La missió esta orientada a impulsar els criteris de 
qualitat i seguretat dels pacients, promovent la millora continua i l’excel·lència de l’atenció al ciutadà. 
Volem arribar a ser l’organització de referència en aspectes de qualitat i seguretat en el territori. Per 
assolir-ho ens regim pels següents valors: Adaptabilitat a un entorn canviant, Competència, Compromís, 
Confiança, Col·laboració, Equitat, Il·lusió,  Implicació, Innovació, Integritat, Respecte, Responsabilitat, 
Seguretat, Transparència i  Sostenibilitat. 
 
Dels objectius del Pla de Qualitat de l'ICS, s'han prioritzat els següents: 

• Desplegar el model d’acreditació en qualitat pels EAPs impulsat pel Departament de Salut (MADS). 
• Desenvolupament del projecte de les Unitats Funcionals de Seguretat dels Pacients del 

Departament de Salut. 
 
 L'acreditació en qualitat de l'Atenció Primària es recull com a projecte estratègic al Pla de Salut 
2011-2015 amb l’objectiu de garantir la qualitat assistencial i la seguretat de l’atenció, certificant la qualitat 
del sistema al ciutadà i promovent la cultura d’excel·lència i seguretat dels pacients.  
 
L’any 2012 es va desplegar a Girona el projecte d’Unitats Funcionals de Seguretat dels Pacients del 
Departament de Salut emfatitzant aspectes relacionats amb la seguretat dels pacients com un eix clau en el 
procés assistencial.  El seu objectiu és implantar una estratègia de gestió de la seguretat dels pacients per 
tal de  disminuir el risc de dany innecessari associat a l’atenció primària al mínim possible i trobar 
l’excel·lència en seguretat clínica dels EAPs. 
  
En aquest context, s’ha desenvolupat una estratègia per assolir aquest objectiu, prioritzant els processos 
d’obligat compliment per garantir uns mínims de seguretat dels pacients (estàndards Sine Qua Non del 
MADS) i dissenyant una metodologia de treball participativa amb l’esforç i la contribució dels professionals 
del territori. 
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Remarcar que per la Direcció d’Atenció Primària de Girona la finalitat no és tan sols disposar de l’ 
Acreditació dels EAP’s del territori, sinó que aquesta impulsi la millora de l'organització. És a dir, ha d’ajudar 
al conjunt de professionals a analitzar la nostra organització i a incidir en la millora de la qualitat de 
l'assistència prestada al ciutadà. 
 
 L’any 2011 els EAP’s del territori van ser avaluats segons els estàndards del MADS. Es va objectivar 
una gran variabilitat en els processos de treball dels EAPs, que es trobaven en diferents fases respecte a la 
metodologia de millora continua de la qualitat i la cultura de la seguretat dels pacients.  Es va fer evident la 
necessitat de prioritzar i homogeneïtzar els processos  facilitant el treball als Professionals dels EAPs. 
 
 Agrair la feina dels Professionals del Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre que van elaborar al 2012 
un Manual per l’abordatge de la Seguretat dels pacients en l’Atenció Primària, especialment la inestimable 
col·laboració de la seva    Referent Territorial de Qualitat, Dra.Montserrat Gens, que ens ha permès 
utilitzar-lo com a base per fer el Manual de Girona. Aquesta adaptació ha estat possible gracies a la feina de 
nombrosos Professionals del nostre Àmbit que han revisat i consensuat tots els processos contemplats dins 
del Manual.  
Així doncs, disposem d’una eina per homogeneïtzar els processos relacionats amb la seguretat dels 
pacients, que esperem sigui d’utilitat pels professionals, i ajudi a millorar la qualitat assistencial i la 
seguretat clínica. 
No obstant, entenem que aquest Manual no és una eina rígida i que la seva aplicació pot estar subjecte a 
adaptacions degudes a les característiques pròpies de cada centre d'atenció primària. Aquestes 
adaptacions s’han de recollir documentalment  (Doc1) 
 
 
Marta Riqué Cazaux i Miquel Quesada Sabaté 
Referents Territorials de Qualitat i Seguretat  de l’Àmbit d’Atenció Primària Girona 
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Sra. Marta Riqué Cazaux. Referent de Qualitat Territorial i Secretària Tècnica Àrea Gestió Coneixement Clínic   

 
Grup de treball Pla d’acollida: 
Coordinador: Sr. Joan Ramos Ramírez. Referent GiS EAP Pineda 

Dr. Jose Cristóbal Buñuel Álvarez. Pediatre EAP Girona 4 
Dr. Humberto Carvajal Torres. Metge de Família EAP Santa Coloma de Farners 
Sra. Iolanda Juanes Vázquez. GiS EAP Celrà 
Sra. Ester Ribas Vives. Referent GiS EAP Canet de Mar     

 
Grup de treball Atenció Continuada: 
Coordinador: Dr. Alex Lázaro Algado. Metge de Família EAP Girona 2 

Dr. Xavier Pujol Olivares. Metge de Família EAP Ripoll 
  Sra. Mª Teresa Planagumà Planas. Referent Infermeria ACUT Girona Sud  

Dra. Adriana Ramos Ordoñez. Metge de Família i Directora EAP Pineda 
Sra. Eva Viñals Mayolas. Infermera i Adjunta a Direcció EAP Girona 1 

 
Grup de treball Gestió del Material 
Coordinadora: Sra. Esther Casanovas. Infermera i Adjunta a Direcció EAP Pineda 

Dr. Josep Busquet Vila. Odontòleg EAP Figueres 
Sra. Lourdes Diaz Martínez. Infermera EAP Roses  
Sra. Carme Graboleda Poch. Infermera i Directora EAP Banyoles 
Sra. Núria Lozano Martí. Infermera i Adjunta a Direcció EAP Arbúcies Sant Hilari 

 
Grup de treball Ús Segur del Medicament 1 
Coordinadora: Sra. Àngels Pellicer Jacomet. Farmacéutica SAP Girona Nord 

Dra. Carme Adalid Villar. Metge de Família EAP Girona 3 
Dra. Montse Albert Bertran. Metge de Família EAP Sils-Vidreres-Maçanet 
Sra. Alícia Garcia Moya. Infermera EAP Sarrià de Ter 
Sr. Albert Teba Caballero. Infermer i Adjunt a Direcció EAPs Bàscara i Vilafant 

 
Grup de treball Ús Segur del Medicament 2 
Coordinador: Dr. Francesc Planellas Vancells. Metge de Família EAP Sant Feliu de Guíxols 

Sra. Anna Aurich Tarafa. Infermera EAP Bàscara 
Sra. Maria Nadal Llover. Farmacéutica SAP Marítim 
Sra. Glòria Pascual Soria. GiS EAP Blanes 
Dra. Rosa Ribot Panosa. Pediatre EAP Llançà 
Dra. Quionia Villar Lazaro. Metge de Família EAP Besalú 

 
Grup de treball Ús Segur del Medicament 3 
Coordinador: Dr. Antonio Guerrero Guerrero . Metge Farmacòleg SAP Girona Sud 

Dr. Albert Alum Bou. Metge de Família i Directora EAPs Blanes i Tordera  
Sr. Antonio Rodríguez Lopez. Infermer EAP Vilafant 
Dra. Laura Taberner Pinsach. Metge de Família EAP Salt 
Sra. Mercè Torres Berrocal. Infermera i Adjunta a Direcció EAPs Blanes  
 
 

 
Agraïments per la revisió i aportacions al manual a Dra. Sara Rodriguez, Dr. Esteve Avellana, Dr. Francesc German, Sra. 
Montse Canet, Sra. Maria Escartín i  Dr. Francesc Planellas. 
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Abreviatures i simbologia 
 

ABS Àrea Bàsica de Salut 
AC Atenció Continuada 
ACUT Atenció Continuada i Urgències de base Territorial 
AP Atenció Primària 
CAP Centre d’Atenció Primària 
CON Consulta 
DAP Direcció d’Atenció Primària 
DF Diagrama de Flux 
EAP Equip d’Atenció Primària 
ECG Electrocardiograma 
EPI Equip de Protecció Individual 
EQPF Estàndard Qualitat Prescripció Farmacèutica 
GIS Gestió i Serveis 
GM Gestió de Magatzem 
GPC Guies Pràctiques Clíniques 
ICS Institut Català de la Salut 
MADS Model d’Acreditació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
MFiC Metge de Família i Comunitària 
PA Pla d’Acollida 
PR Procediment 
RAM Reacció Adversa a Medicaments. 
RCP  Reanimació Cardiopulmonar 
UBP Unitat Bàsica de Prevenció 
USM Ús Segur del Medicament 
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PA-PR1 Desenvolupament del Pla d’Acollida : Fitxa del procés 
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PA-PR1 Desenvolupament del Pla d’Acollida 
 
OBJECTIUS:   

Donar informació, formació i facilitar l’adequada integració dels nous professionals a l’organització, per tal de garantir 
el bon funcionament de l’EAP. 
 
MATERIAL: 

- Document Pla d’Acollida dels nous professionals a l’EAP. 
- Documentació a signar per part del nou professional (Doc2). 
- Material a entregar (Doc2). 
- Check-list del Pla d’Acollida. (Doc3). 
- Qüestionari avaluació qualitativa del procediment per als nous professionals per avaluar si s’han assolit els 

objectius del Pla d’Acollida. (Doc15). 
 

PROCEDIMENT: 

Donar la benvinguda, informar i formar als professionals de nova incorporació en el Centre. 
 
1. Població diana:  Tot nou professional que arriba a treballar per primer cop a l’EAP de la DAP Girona. 

a. Grups específics: 
1. Professionals eventuals. 
2. Professionals fixes i interins d’altres EAP. 
3. Professionals en formació en MFiC i IFiC . 
4.  Estudiants de pre-grau. 
5. Estudiants de cicle formatiu. 
6.  Altres. 

2. Responsabilitats: 
a. Qui fa l’Acollida: L’Equip Directiu de l’EAP o professional designat per la Direcció. 
b. Qui dona la documentació i registre al check-list (Doc3): El Referent de Gestió o professional designat per la  

direcció.  
c. Com ho fem:  mitjançant entrevista personal i entrega del Pla d’Acollida 

3. Planificació: 
a. Professional amb contractació <15 dies: l’acollida la farà el Referent o persona que indiqui la direcció del 

Centre, se li donaran les instruccions per desenvolupar la tasca del seu lloc de treball, la documentació a 
signar, el material assignat, la ubicació del Pla d’Acollida. Se li assigna un tutor (Doc14), per part de l’Equip 
directiu el qual serà el referent pel nouvingut per resoldre dubtes i facilitar informació. És el responsable del 
seguiment durant el període d’acollida. 

b. Professional amb contractació >15 dies: El Referent de Gestió del Centre concertarà una visita amb l’Equip 
Directiu per tal de fer-li l’acollida. 

1. Presentació i entrevista amb la Direcció de l’Equip per tal de donar-li la benvinguda. 
2. Entrega de la documentació.(Doc2 a Doc13) 
3. Presentació a l’EAP i visita al Centre. 
4. Assignació del tutor. (Doc14) 
5.  Incorporació al lloc de treball. 

4. Formació: Específica per desenvolupar les tasques del seu lloc de treball, formació en l’ús dels equipaments que 
són de la seva competència, formació en RCP bàsica quan es doni en el Centre, la Unitat Bàsica de Prevenció farà 
la formació sobre Prevenció en riscos laborals (online). 
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5. Avaluació: 
 Qui avalua? la Direcció de l’EAP. 

Se’ls hi passarà un qüestionari de satisfacció als nous professionals al finalitzar el procés d’acollida, que serà als 
tres mesos i en contractacions inferiors al acabar el contracte. (Doc15)     

SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

1. Núm. de professionals de nova incorporació a l’EAP a les que consta que s’ha realitzat l’acollida/Núm. de 
professional de nova incorporació. Fitxa indicador (Doc16). 

2. Núm. de professionals de nova incorporació acollits que han contestat el qüestionari/Núm. de professionals 
nouvinguts al Centre. Fitxa indicador (Doc17).     
 

RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS:         

1. Aplicació del codi ètic: (Compromís). 
a. Document Confidencialitat. (Doc4). 
b. Document de conflictes ètics. (Doc6). 
c. Codi d’accés (xarxa, Siap-Web, e-CAP, Correu electrònic...).(Doc5) 

2. Qualitat i seguretat: (Informació i compromís). 
a. Ús dels equipaments, relacionat en el check-list (Doc3). 
b. Formació bàsica RCP, relacionat en el check-list. (Doc3). 
c. Document comunicació problemes i oportunitats de millora. (Doc7). 
d. Document comunicació d’incidències (Doc8). 
e. Document seguretat e-CAP. (Doc9). 
f. Document de suggeriments e-CAP. (Doc10). 

3. Aspectes Organització (Rebut compromís del bon ús) 
a. Targeta personal identificativa, relacionada material a entregar segons (Doc2). 
b. Entrega material: uniformes, clau guixeta vestuari, clau estupefaents (metges)....(Doc13). 
c. Documents específics de cada Centre:  comunicat de canvi de guàrdies...(Doc11). 
d. Descripció del lloc de treball. (Doc12). 

4.  Documents UBP 
a. Oferiment d’exàmens de salut, relacionat en (Doc3).Oferiment formació online en matèria de prevenció de 

riscos laborals a nouvinguts, relacionat en (Doc3). 
   
GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

Tots els professionals de la DAP Girona 
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Els següents documents tenen com a objectiu intentar facilitar la tasca dels responsables de cada centre en el 
abordatge de l'atenció continuada, així com en el compliment dels diferents estàndards del Programa d'Acreditació en 
Qualitat dels centres d'Atenció Primària.  

Estan oberts a qualsevol adaptació per tal d'adequar-los a les característiques pròpies de cada centre d'atenció 
primària, així com incloure dins del cicle de millora contínua de qualitat de cada centre. Tots els canvis o adaptacions 
s’han de recollir documentalment a Doc1. 

ATENCIÓ CONTINUADA 

https://docs.google.com/document/d/1QDt_GhWlMdnliYfdvh82Hy8pX73XNG-gUQM3HgHS0w0/edit?usp=sharing�
https://docs.google.com/document/d/1QDt_GhWlMdnliYfdvh82Hy8pX73XNG-gUQM3HgHS0w0/edit?usp=sharing�
https://docs.google.com/document/d/1QDt_GhWlMdnliYfdvh82Hy8pX73XNG-gUQM3HgHS0w0/edit?usp=sharing�
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AC-PR1: Box d’urgències 

 
OBJECTIUS:   

- Garantir una atenció urgent amb la màxima qualitat i seguretat. 
- Assegurar una disponibilitat immediata i segura dels equipaments i fàrmacs en cas d’aturada cardiorespiratòria i 

altres emergències que succeeixin en el CAP. 
- Implementar registres amb periodicitats  consensuades amb els responsables de cada  equip (comissions de 

qualitat, grup d’atenció a l’ urgència) per tal de revisar el material de  del box d’urgències. 
 
MATERIAL: 

- Full de registre de verificació bàsica (diària /setmanal/ mensual) del carretó d’aturades i altres equipaments del 
box d’urgències (Doc18) 

- Llistat consensuat del material i fàrmacs (Doc19) 
-  Full de registre de caducitats que ha de contenir el box d’urgències (Doc20) 

 
PROCEDIMENT: 

1. Reconeixement bàsic diari: 
La direcció de l’equip assignarà responsables d’identificar i complimentar els fulls de registres. El personal 
designat s’haurà d’identificar i complimentar el full de registre (Doc18). 
S’ha de comprovar: 
a. Material no precintat del carretó d’aturades: desfibril·lador (segons les especificacions de cada aparell ) amb 

possibilitat de registre automàtic per part del DEA , baló auto inflable (ambú), laringoscopi i si està 
correctament segellat. 

b. Altres equipaments: saturador d’oxigen, dispositiu d’oxigenoteràpia, aspirador, aparells d’electrocardiografia, 
tensiòmetre, glucòmetre, otoscopi i oftalmoscopi. 

c. Dispositiu per assistència fora del centre: desfibril·lador, maletins de domicilis i d’oxigenoteràpia 
correctament segellats.      
                  

2. Reconeixement bàsic mensual: 
El personal designat per la direcció del centre, revisarà caducitats i reposarà, si és necessari, el material del 
carretó d’aturades, fàrmacs i equipaments del box d’urgències durant  la primera setmana de cada mes. (Doc19 i 
Doc20) 

3. En cas de que es produeixi una emergència o qualsevol incidència que provoqui l’ús del carro d’aturades, ús 
maletí urgències, i/o oxigenoteràpia, els professionals que l’hagin utilitzat seran responsables de la reposició del 
material. (Doc18 i Doc19)  
 

4. En cas d’observar alguna incidència o deficiència en el funcionament de l’equipament és necessari de registrar-lo 
en full d’incidència fent-lo arribar al responsable del centre. (Doc7) 

   

SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

1. Existència i disponibilitat dels registres  diaris , setmanals,  mensuals complimentats de revisió del carretó 
d'aturada i desfibril·lador segons es recull en el Procediment.  

2. Nombre de revisions del carretó d’aturada realitzades segons el procediment x 100 / nombre total de revisions 
del carretó d’aturades previstes.   
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RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS:  

- Doc18: Reconeixement Bàsic Box Urgències 
- Doc19: Dotació Material Carretó Urgències i maletins domicilis 
- Doc20: Dotació Material Box d’urgències 
- Doc7: Full de comunicació de problemes i oportunitats de millora 
 
   
GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

Equip Directiu de l’EAP . 
Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
Professionals dels EAPs. 
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AC-PR2: Abordatge emergències mèdiques  
 
OBJECTIUS:   

- Disposar de protocols i procediments específics per l’atenció d’emergències mèdiques,codi ICTUS i codi IAM 
(infart agut de miocardi), que són coneguts pels professionals de l’EAP.  

- Disposar d’un protocol de tractament de les emergències cardiorespiratòries, que és conegut pels professionals 
de l’EAP. 

- Disposar de panells amb descripcions de la medicació/dosificació/via d’administració parenteral en l’abordatge 
d’urgències 
 

MATERIAL: 

- Cursos de formació pels professionals 
- Disposar d’un box d’urgències amb carretó d’aturades i desfibril·lador extern automàtic (DEA) al propi EAP. 
- Pòsters accessibles al box d’urgències: algoritmes de reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica -DEA i RCP 

avançada (dosis dels fàrmacs). 
- Pòster accessible en l’àrea del box d’urgències amb medicació/dosificació/via d’administració parenteral. 

 
PROCEDIMENT: 

1. Formació dels professionals sanitaris i no sanitaris en RCP bàsica i DEA mitjançant cursos de formació i sessions de 
reciclatge amb periodicitat anual. Aquesta formació serà realitzada per un instructor acreditat pel CCR (Consell 
Català Reanimació), metges de família referents o professionals del propi equip realitzant com a mínim 1 
sessió/anual.  

 
2. Formació periòdica dels professionals en els protocols d’abordatge de les emergències mèdiques (codi ictus, codi 

IAM) mitjançant cursos i sessions a l’equip (realitzades per professionals sistema d’emergències mèdiques (SEM), 
especialistes (cardiòlegs o neuròlegs), metges de família referents o professionals del propi equip realitzant com a 
mínim 1 sessió/anual. 

 
3. Existència de pòsters de RCP ubicats en el box d’urgències: (Doc23) 

• RCP bàsica-DEA (adults, pediàtrica, neonatal). 
• RCP avançada (dosis de fàrmacs). 

 
4. Existència dels protocols d’abordatge de les emergències mèdiques: codi ictus i codi IAM i guies de RCP de 

l’European Resuscitation Council (ERC) actualitzades a la intranet (o sistema de comunicació interna a l’EAP). 
(Doc23) 

 
5. Habilitar els EAP amb el material necessari al box d’urgències per l’abordatge de les emergències 

cardiorespiratòries (carretó d’aturades i DEA), segons AC-PR1, AC-PR2 i AC-PR3. 
 
6. Es recomana incloure formació en la revisió de circuits d’atenció a situacions d’urgència al centre. 
 

SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

1. Nombre de pacients amb sospita de diagnòstic de SCA i demora < 10’ en la realització de l’ECG x 100 / Núm. 
pacients amb dolor precordial sospitós de SCA demora de temps > 10’ des de l’entrada fins la realització de l’ECG 
a urgències i la seva lectura. 

2. Nombre de pacients amb actuació del codi Ictus amb temps < 30’ x 100 / Nombre de pacients titulars d’actuació 
codi Ictus. 
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3. Memòria de formació anual amb el registre dels cursos i sessions de RCP i d’abordatge d’emergències mèdiques 
realitzades a l’EAP. 

4. Existència dels procediments escrits que han d’estar a l’abast dels professionals i presentats anualment en sessió 
clínica de l'EAP. 

5. Existència d’un protocol específic actualitzat per l’abordatge del tractament de les emergències 
cardiorespiratòries que ha d’estar a l’abast dels professionals i presentat anualment en sessió clínica de l'EAP. 

6. Nombre de professionals sanitaris i no sanitaris formats anualment en RCP bàsica (d'adults i pediàtrica) x 100/ 
Nombre total de professionals: ≥ 80% (segons l’estàndard del Departament de Salut). 

 
DOCUMENTS RELACIONATS: 

- Panells d’algoritmes (Doc23): 
- Codi IAM 
- Suport vital  + DEA 
- Suport Vital pediàtric 
- Suport vital pediàtric avançat 
- Suport  vital neonat 
- Suport vital avançat (algortime universal) 
- Descripcions de la medicació/dosificació/via d’administració parenteral en l’abordatge d’urgències 
 
GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

Equip Directiu de l’EAP . 
Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
Professionals dels EAPs. 
 

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/CODI_IAM/documents/arxius/cartell_ecg_codi_infart.pdf�
https://docs.google.com/file/d/0B5BEGkpKz5GXX1A4MFIwNGNXcHM/edit?usp=sharing�
https://docs.google.com/file/d/0B5BEGkpKz5GXQ0xqYUcyNG1QcWs/edit?usp=sharing�
https://docs.google.com/file/d/0B5BEGkpKz5GXRFlMLTZQeXpaakk/edit?usp=sharing�
https://docs.google.com/file/d/0B5BEGkpKz5GXMS1IallRdE5rZXM/edit?usp=sharing�
https://docs.google.com/file/d/0B5BEGkpKz5GXeHVtSTk1YzkxbHM/edit?usp=sharing�
https://docs.google.com/file/d/0BxF7Q0ijVVEreXFrYjdwelVweXM/edit?usp=sharing�


 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

17 

AC-PR3: Avaluar el tractament d’emergències cardiorespiratòries 

 
OBJECTIUS:   
- Avaluar els resultats després de realitzar una RCP (Reanimació cardiopulmonar), per tal de prendre accions de 

millora si cal. 
 

MATERIAL: 

- Check-list d’avaluació de la seqüència de RCP: SVB-DEA (Suport Vital Bàsic-Desfibril·lador Extern Automàtic) 
segons els criteris d’Utstein (Doc21). 

- Full de registre d’incidències amb el resultat obtingut en el tractament d’una emergència cardiorespiratòria i 
propostes de millora (Doc22). 

- Full de registre de l’episodi atès en Àrea d’urgències del centre: Registre de variables, medicacions administrades. 
(Doc24) 

- Protocol de Londres per l’Analisi Causa Arrel (ACA) que permeti l’estudi d’esdeveniments de salut sentinella com 
potser l’atenció a una emergència cardiorespiratòria (Estàndard SQN del MADS 5d-03.2-E21)(Doc25) 

PROCEDIMENT: 

1. Després de realitzar una RCP cal realitzar l’avaluació de la seqüència de RCP: SVB-DEA segons Doc21 
2. L’avaluació la realitzen els professionals que han intervingut en l’emergència cardiorespiratòria. 
3. Després de l’avaluació segons Doc21 cal analitzar les incidències i planificar les accions de millora si cal segons 

Doc22 
4. Planificar accions de millora, si es detecten incidències Doc22 
 
SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

1. Número de RCP analitzades segons protocol x 100 / número total de RCP produïdes en el Centre. 
 
DOCUMENTS RELACIONATS 
 
- Doc21 Avaluació de l’intent de ressuscitació en aturada cardíaca prehospitalària: Criteris d’Utstein. 
- Doc22 Incidències detectades durant la RCP i Propostes de millora. 
 
GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ 
revisió 

Data 
realització 

Data modificació Validació per Data validació Data propera 
revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

- Equip Directiu de l’EAP.  
- Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP.  
- Professionals dels EAPs. 
  

https://docs.google.com/file/d/0BxF7Q0ijVVErQXJUSmMyeVE0REk/edit?usp=sharing�
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GESTIÓ DE MATERIAL 
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Pla de gestió del material sanitari i no sanitari 

Els EAP han de realitzar una gestió adequada del material fungible tant en el magatzem com en les consultes, per 
assolir la màxima eficiència en tot el procés i garantir la qualitat i seguretat del material utilitzat.  
En el Pla de gestió del material sanitari i no sanitari, la definició i redacció de cada objectiu està realitzada de manera 
que contempli i faciliti els criteris de seguiment, responsabilitat i avaluació. Aquesta avaluació periòdica ha de 
permetre formular les accions de millora i tancar la roda de qualitat per garantir la millora continua del procés. 
 

- Equip directiu: Director/a, Adjunt/a a Direcció, Referent de gestió. 
Organigrama:  

- Responsable de gestió del magatzem: A determinar per l’equip directiu 
- Altres responsables a l’EAP : A determinar per l’equip Directiu 
 

- Aconseguir la màxima eficiència en la gestió del material sanitari i no sanitari en el Centre. 

Objectius del Pla de gestió del magatzem 
Objectius principals:  

- Garantir la qualitat i seguretat del material utilitzat en el Centre. 
- Realitzar una gestió correcta de les incidències detectades en relació al material sanitari i no sanitari del magatzem 

i les consultes. 
Objectius secundaris:  
- Disposar d’un inventari i plànol del magatzem. 
- Disposar dels procediments adients. 
- Avaluar les activitats i resultats de l’EAP utilitzant els indicadors definits. 
- Revisar periòdicament i reavaluar les accions de millora proposades. 
- Afavorir la informació, formació i participació dels professionals de l’EAP en les tasques de gestió del material 

sanitari i no sanitari. 
- Mantenir l’eficiència del pla de comunicació del pla de gestió del magatzem. 
 

• GM-PR1: Control estoc i emmagatzematge. 

Estructura i procediments:  
Estructura: inventari i plànol magatzem  
Procediments:  

• GM-PR2: Abastiment de consultes. 
• GM-PR3: Control de caducitats i incidències de material fungible a magatzem i consultes. 
• GM-PR4: Eliminació de material i fàrmacs caducats . 
 
Cal que cada EAP adeqüi els diferents procediments i abasteixi el seu magatzem adaptant-los a les característiques 
pròpies del Centre, per tal que estigui adequat a les seves necessitats particulars.  
També s’haurà de disposar d’ un circuit adaptat d’ abastiment de les consultes per tal de facilitar la tasca als 
professionals i contemplar si fos necessari un circuit ad-hoc en el cas de que l’EAP disposi de consultoris rural externs 
al propi CAP. 
 
Avaluació d’activitats i resultats de l’EAP:  
Es realitzarà mitjançant l’anàlisi dels  indicadors de resultats i/o procés descrits en els diferents procediments del 
procés de gestió del material. 
 
Accions de millora 
Vindran definides pels resultats de l’anàlisi dels indicadors que al realitzar les avaluacions periòdiques del pla surtin 
alterades. Les accions de millora es proposaran  per tal de afavorir el seu correcte assoliment. 
Hauran d’estar contemplades en la redacció del pla de gestió com un nou annex que passarà a formar part del “nou” 
pla de gestió al confirmar la seva efectivitat i eficiència.  
Caldrà definir, en el moment de proposar-les i aplicar-les, el seu criteri d’avaluació i la data per la seva propera 
reavaluació. 
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Informació formació i participació dels professionals 
L’equip directiu i els responsables de la  gestió del material clínic, facilitaran la formació dels membres de l’EAP en els 
conceptes, principis i procediments del pla.  
 
Pla de comunicació del pla de gestió del magatzem 
L’equip directiu i els responsables de la gestió del material clínic, disposaran i facilitaran els  documents referents per 
tal que estiguin a l’abast de tot l’EAP per poder-los consultar. 
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Gestió de Material: Fitxa del procés 
 
Procés: Gestió del Material 
 

Responsabilitats del procés: 
Propietari del procés: a decidir per la Direcció de cada Centre.  
Responsable del procés: Direcció d’EAP. 
 

Objectius del procés 
Aconseguir la màxima eficiència en la gestió del material del centre. 
Garantir la seguretat i la qualitat del material utilitzat en el centre. 
Realitzar una gestió correcta de les incidències detectades en relació al material del centre (magatzem i consultes). 
 

Entrades:  Arribada del material. 
 

Descripció procés: Descripció del circuit i totes les activitats que segueix el material des de la seva arribada al centre, la seva 
distribució dins el centre i la seva sortida. 
 

Sortides : Gestió correcta del material. 
 

Recursos : 
Humans  
1. Equip directiu: director,adjunt a direcció i referent de gestió. 
2. Responsable de gestió del material  
3. Altres responsables a l'equip (TCAI, auxiliar administratiu). 
Materials 
1. Material lectura Logaritme, material web Logaritme (clínic i administratiu). 
2. Altres. 
3. PC del Centre amb connexió a Intranet i a l’aplicatiu de Logaritme i a l’aplicatiu de Silicon (farmàcia). Fulls de registre de 

control caducitats i incidències. 
 

Metodologia/ sistemàtiques  
1. Veure diagrama de flux. 
2. GM-PR1: Control estoc i emmagatzematge. 
3. GM-PR2: Abastiment consultes. 
4. GM-PR3: Control de caducitats i incidències de material fungible a magatzem i consultes. 
5. GM-PR4: Eliminació. 
 

Pautes a seguir 
• Cada equip abastirà el seu magatzem, adequant a les necessitats del centre. 
• Les accions de millora vindran definides pels indicadors sentinelles. 
• Cal assegurar un bon pla de comunicació interna. 
 

Sortides no desitjades: 
• Abastiment incorrecte. 
• Pèrdues de material per caducitat.  
• No utilització del material per canvi aparatatge o indicació de canvi de producte. 
 

Controls 
Els definits en el procediment:  
• Control incidències a l'arribada de material. 
• Control caducitats. 

 

Indicadors de resultats i de procés: 
Descrits en els diferents procediments del procés de gestió del material. 
 

Destinataris: 
Tots els professionals de la DAP Girona 
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GM-PR1: Control d’estoc i emmagatzematge 
 
OBJECTIUS:   

- Definir com es fa el control del material clínic abans de l’emmagatzematge. 
- Assegurar una gestió adequada i eficient de l’estoc en el magatzem.  
- Evitar el rebuig de material per estar caducat.  
- Assegurar una disponibilitat adequada de tots els productes en qualsevol moment. 
 
MATERIAL: 

- Material clínic sanitari i no sanitari.  
- Albarans.  
- Instruccions de treball. 

 
PROCEDIMENT: 

1. Es disposa d’un inventari de material clínic sanitari i no sanitari amb estocs definits segons necessitats de cada 
centre (Doc26). La responsabilitat del pacte d’estocs recau en la Direcció del centre. Aquest inventari es podrà 
modificar segons els criteris d’inclusió de nous productes, anul·lació de productes existents o modificació 
d’estocs
 

. 

2. Es fa la comanda de material sanitari i no sanitari. 
  El material clínic sanitari i no sanitari

a) Comandes via web:  el professional responsable fa la comanda del material clínic que observa que falta, 
segons inventari amb estocs definits, cada 4 setmanes. Cada 16 setmanes també inclou la comanda del 
material d’oficina 

 de l’ABS actualment s’adquireix per 2 vies diferents: 

b) Comandes per lector de codi de barres:l’operari de l’empresa Logaritme fa la comanda del material que 
observa que falta, segons inventari amb estocs definits per mitjà de lector de codi de barres, cada 4 
setmanes. 
 

3. La comanda arriba al CAP: 
a)  La comanda feta via web arriba al CAP cada 4 setmanes (2 dies després d’haver-la fet), el professional 

responsable, revisa i col·loca el material clínic al magatzem , tenint en compte els criteris d’emmagatzematge 
(Doc27) i les dates de caducitat dels subministraments. 

b) La comanda feta per lector arriba al CAP cada 4 setmanes (2 dies després d’haver-la fet) i l’operari de 
l’empresa Logaritme revisa i col·loca el material clínic al magatzem, tenint en compte els criteris 
d’emmagatzematge (Doc27) 
 

4. Es registren les incidències de la comanda en l’apartat de “Comunicacions” de l’aplicatiu de Logaritme (Doc28), es 
comunicarà a la Direcció per prendre les mesures correctores oportunes. Altres incidències relacionades amb el 
material fungible s’enregistraran a l’aplicatiu d’incidències de qualitat d’Atenció Primària. 

 
SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

 
1. Incidències registrades al full d’incidències de l’aplicació logaritme.  
2. Incidències registrades a l’aplicatiu d’incidències de qualitat d’atenció primària. 
 
RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

 

http://www.logaritme.net:8083/Logaritme/AppJava/views/login.jsf�
http://www.logaritme.net:8083/Logaritme/AppJava/views/login.jsf�
http://www.logaritme.net:8083/Logaritme/AppJava/views/login.jsf�
http://www.logaritme.net:8083/Logaritme/AppJava/views/login.jsf�
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DOCUMENTS RELACIONATS: 
 
- Doc26 Inventari material clínic sanitari i no sanitari amb estoc definit. 
- Doc27 Criteris en relació amb l’emmagatzematge dels subministraments. 
- Doc28 Aplicatiu de Logaritme per notificar les “Comunicacions”.  
- Aplicatiu de Logaritme (Vincle)
 
GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 

. 

Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

Equip Directiu de l’EAP . 
Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
Professionals dels EAPs. 
 
 

http://www.logaritme.net:8083/Logaritme/AppJava/views/login.jsf�
http://www.logaritme.net:8083/Logaritme/AppJava/views/login.jsf�
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GM-PR2: Abastiment de consultes  
 
OBJECTIUS:   

- Aconseguir la màxima eficiència en la gestió del material clínic i fàrmacs en les consultes. 
- Garantir la qualitat i seguretat dels fàrmacs i material utilitzat en les consultes. 
- Realitzar una gestió correcta de les incidències detectades en relació al material clínic i fàrmacs de les consultes, 

facilitant un control d’estocs adequat. 
- Utilitzar criteris de racionalització i sostenibilitat en la dotació de material. 

 
MATERIAL: 

- Full de revisió caducitats i incidències material fungible consultes (Doc32). 
- Registre de mòduls per consulta (Doc29). 
- Llistat tipus segons mòduls definits (Doc30). 

 
PROCEDIMENT: 

1. El professional responsable realitza la reposició de les consultes segons els mòduls. El fet d’utilitzar el sistema de 
mòduls permet considerar les necessitats dels diferents centres (urbans o rurals). 

2. El material clínic i fàrmacs de les diferents consultes està consensuat i definit segons els següents mòduls: 
consulta d’ Infermeria, ocular, kit anafilàctic, extraccions i recollida mostres, Tècniques, consulta metge, 
urgències, infiltracions, Cirurgia Menor i odontologia. 
 

SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

1. Full de revisió de caducitats i incidències material fungible consultes (Doc32). 
2. Auditoria control in situ. 
 
RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS: 

- Doc29:  Registre mòduls per consultes. 
- Doc30:  Descripció dels mòduls. 
- Doc32:  Full de revisió de caducitats i Incidències material fungible consultes. 
 
GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

Equip Directiu de l’EAP . 
Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
Professionals dels EAPs. 
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GM-PR3: Control de caducitats i incidències de material fungible a magatzem i consultes 

 

OBJECTIUS:   

- Aconseguir la màxima eficiència en la gestió del material fungible en el Centre. 
- Assolir el control de caducitats i garantir la qualitat i seguretat del material utilitzat en el Centre. 
- Realitzar una gestió correcta de les incidències detectades en relació al material fungible del magatzem i les 

consultes. 
 

MATERIAL: 

- Registre signatura de conformitat caducitats i incidències. 

PROCEDIMENT: 

5. Magatzem: 
a) Hi ha un estoc definit per a cada producte, que està col·locat en contenidors i en ordre segons  data de caducitat. 
b) El servei de Logaritme és el responsable de mantenir actualitzat l’estoc pactat per a cada producte. 
c) L’EAP és el responsable de la gestió interna i del seguiment de les incidències que puguin aparèixer en el 

magatzem. 
d) El professional responsable designat per la Direcció, és qui ha de retirar els productes caducats segons alertes, i 

registrar-ho al full de revisió de caducitats i incidències material fungible al magatzem (Doc31). 
e) Comunicarà a la Direcció les incidències detectades perquè es puguin prendre les mesures correctores oportunes. 

(Doc31 /Doc32 /Aplicatiu Incidències Qualitat AP (IQAP) 
f) El professional responsable designat per la Direcció, realitzarà una revisió general del magatzem anual (durant el 

mes de Gener), d’estocs i caducitats. 
 
6. Consultes: 
a) El material clínic de les diferents consultes tipus segons mòduls consensuats i definits (Doc30). 
b) El professional responsable designat per la Direcció que realitza la reposició de les consultes, es el responsable de 

revisar mensualment les caducitats i les incidències del material clínic de les consultes (Doc32). 
c) Comunicarà a la Direcció les incidències detectades perquè es puguin prendre les mesures correctores 

oportunes. 
 
SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

1. Full registre incidències (Doc31 i Doc32) 
2. Aplicatiu IQAP 
 
 
RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

- Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS 
 
- Doc31 Full de revisió de caducitats i incidències material fungible magatzem. 
- Doc32 Full de revisió de caducitats i incidències material fungible a les consultes. 
- Doc30: Descripció dels mòduls. 
- Aplicatiu IQAP 
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GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

- Equip Directiu de l’EAP.  
- Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP.  
- Professionals dels EAPs. 
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GM-PR4: Eliminació de material i fàrmacs caducats 

OBJECTIUS:   

- Realitzar una gestió correcta per l’eliminació del material fungible i fàrmacs caducats del centre. 
 
MATERIAL: 

- Full d’incidències de caducitats de material fungible i farmàcia. 

PROCEDIMENT: 

1. Fàrmacs: 
a) Medicació procedent de pacients: 

No podem recollir medicació procedent de pacients i se’ls ha d’informar que tenen a la seva disposició els punts 
"SIGRE"

b) Medicació procedent del nostre Centre: magatzem i/o consultes: 
 a les farmàcies. 

- Els medicaments no citotòxics no aptes per ser administrats (caducats, sense data de caducitat, amb sospita de 
tenir alterada l’estabilitat tèrmica, mostres de medicaments o envasos malmesos, ...) que es generen al centre 
s’han de gestionar com a residus. 

- En cas de trobar fàrmacs caducats, s’ha de comunicar la incidència als responsables, per tal que puguin revisar 
l’estoc d’aquest i ajustar-lo a les necessitats del servei (Doc47 i Doc48). 

- Els medicaments s’han de portar al magatzem de residus o sala de brut, on hi haurà un contenidor 
adequadament retolat. 

- Periòdicament el responsable del centre ho portarà al Punt Sigre més proper. L’emmagatzemament no pot ser 
superior als 6 mesos. 

 
2. Material fungible: 
a) El material caducat del magatzem i de les consultes s’ha de dipositar en la zona bruta i avisar al responsable de la 

gestió de residus perquè realitzi la classificació d’aquest material i en faci el reciclatge pertinent. 
b) En cas de trobar material caducat, s’ha de comunicar la incidència als responsables, per tal que puguin revisar 

l’estoc d’aquest i ajustar-lo a les necessitats del servei (Doc31 i Doc32 o aplicatiu d’incidències de qualitat 
d’atenció primària). 

c) El material retirat que pugui ser utilitzat per altres finalitats (per exemple formació continuada) es guardarà en 
una caixa, al magatzem, correctament identificada (material caducat, ús exclusiu per formació). 

 
SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

1. Anàlisis de les incidències. 
2. Núm. medicaments caducats x 100 / nombre total dels medicaments del Centre. 
 
RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

- Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS 

- Informació punt SIGRE
- Aplicatiu farmàcia. 

. 

- Doc33 Llibre residus perillosos 
- Doc31 Full revisió caducitats i incidències material fungible magatzem. 
- Doc32 Full revisió caducitats i incidències material fungible consultes. 
- Aplicatiu Incidències Qualitat Atenció Primària 

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
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 GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS 

- Equip Directiu de l’EAP.  
- Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP.  
- Professionals dels EAPs. 
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ÚS SEGUR DEL 
MEDICAMENT 
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Ús segur del medicament: fitxa del procés 

Procés: Ús segur del medicament 
 

Responsabilitats del procés: 
Propietari del procés: a decidir per la Direcció de cada centre 
Responsable del procés: Direcció d’EAP. 
 

Objectius del procés: Fer un ús segur del medicament. 
 

Entrades: Pacient amb necessitat de medicació. 
 

Descripció procés: Conjunt d’activitats necessàries per garantir un ús segur del medicament. 
 

Sortides :  
Pacient amb medicació segura (que no provoca efectes adversos, o que són irrellevants) 
Sortides no desitjades: Manca de registre. Manca de notificació dels efectes adversos (targeta groga). 
 

Recursos : 
Humans: Personal sanitari i no sanitari del centre. 
Materials: e-CAP (mòdul de prescripció, self-audit, prefaseg, @GT); documentació clínica (GPC); web Canal Salut; web 
Ministeri de Sanitat, serveis socials i igualtat; targeta groga. 
 

Metodologia/ sistemàtiques  
0. Veure diagrama de flux. 
1. PR1-UM: Ús segur del medicament (Prescripció, administració i monitoratge). 
2. PR2-UM: Administració de medicaments en el Centre. 
3. PR3-UM: Control d’administració de psicòtrops i estupefaents. 
4. PR4-UM: Medicacions fotosensibles.  
5. PR5-UM: Política envasos multidosi. 
6. PR6-UM: Medicacions termolàbils.  
7. PR7-UM: Fàrmacs d’alt risc.  
8. PR8-UM: Gestió del magatzem de farmàcia. 
9. PR9-UM: Auditoria magatzem de farmàcia. 
10. PR10-UM: Farmacovigilància. 
11. PR11-UM: Política de mostres d’especialitats farmacèutiques. 
12. PR12-UM: Actuació davant pacients polimedicats. 
13. GPC. (vincle). 
14. @GT (eina informàtica disponible a E-cap). 
15. Self-audit (eina informàtica disponible a E-cap). 
16. Prefaseg (eina informàtica disponible a E-cap). 
17. Guia Farmacoterapèutica de CatSalut EQPF 
18. Notes seguretat del Ministeri de Sanitat (vincle).  
19. Fitxes tècniques de medicaments (vincle). 
 

Pautes a seguir: 
Adequació dels nous fàrmacs prescrits al perfil clínic del pacient i als seus tractaments de forma individualitzada. 
Valorar la possibilitat de participació del farmacèutic comunitari. 
 

Controls: 
S’estableixen un punt de control en la prescripció. 
 

Indicadors de resultats i de procés: Descrits en els diferents procediments del procés de l’ús segur del medicament. 
 

Destinataris: Tots els professionals 

http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/�
http://10.80.217.110/intranet_ics/suport-activitat/farmacia_dpo/qualitat.htm�
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/home.htm�
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm�
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USM-PR1: Ús segur del medicament (prescipció, administració i monitoratge) 

 
OBJECTIUS:   

- Garantir Definir un procediment per la prescripció segura de medicaments. 
- Definir un procediment per l’administració segura de medicaments per part del pacient o cuidador. 
- Definir el monitoratge del pacient posterior a l’administració de medicaments. 
 
MATERIAL: 

- eCAP. 
- Pla de medicació. 
- Qüestionari Morisky-Green. 
- Medicaments. 
- Canal Salut. 

 
PROCEDIMENT: 

1. Prescripció de medicaments. 
a. Característiques generals: 
- La prescripció del medicament s’ha de fer sempre per escrit, evitant les ordres mèdiques verbals o 

telefòniques. 
- La prescripció ha de quedar registrada informàticament (eCAP). 
- Abans de fer la prescripció s’ha de codificar el diagnòstic. 
- Abans de fer una prescripció s’han d’investigar les possibles al·lèrgies medicamentoses, avaluar les 

interaccions amb la resta de medicaments del tractament del pacient i amb els aliments, les contraindicacions 
de la prescripció amb problemes de salut del pacient o amb altres medicaments que estigui prenent el 
pacient, s’han de tenir en conte les precaucions d’ús dels medicaments i valorar que no es generin duplicitats 
terapèutiques.  
El mòdul de prescripció ECAP té integrades les eines self-audit i PREFASEG que alerten davant la presència 
d’al·lèrgies, interaccions medicamentoses, contraindicacions amb l’administració concomitant de fàrmacs i 
entre fàrmacs i problema de salut, i la presència de duplicitats terapèutiques. 
 

b. Conjunt mínim de dades necessari per fer una prescripció segura. 
En tota prescripció d’un medicament ha de constar: 

- METGE PRESCRIPTOR: Nom i cognoms, població i adreça on exerceix, número de col·legiat i especialitat. 
- PACIENT: CIP, nom i cognoms i any de naixement. 
- DATA: Data en què es fa la prescripció. 
- MEDICAMENT: Nom (principi actiu o nom de marca), forma farmacèutica, dosi unitària, via d’administració, 

número d’unitats per envàs, posologia i durada del tractament. 
- INFORMACIÓ AL PACIENT: El prescriptor ha d’informar al pacient sobre els efectes del medicament, els 

efectes adversos, com s’ha de prendre i durant quan de temps, com s’ha de conservar, quina és la dosi 
màxima i en quines circumstàncies s’ha de deixar de prendre. S’ha de lliurar al pacient un pla de medicació on 
constin les dades relatives al medicament i la posologia. 

 
2. Administració segura de medicaments per part del pacient o cuidador. 

L’administració del fàrmac és la fase d’aquest procés que comporta un major risc pel pacient, perquè és la que està 
sotmesa a menys filtres per evitar els errors. Quan el responsable de l’administració d’un medicament sigui el 
propi pacient, un familiar o un cuidador, els professionals sanitaris han d’assegurar-se dels següents aspectes: 
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a. Proporcionar el pla terapèutic per escrit i, si cal, amb imatges. La prescripció en recepta electrònica suposa 
l’entrega del pla de medicació del pacient.  
Des de CedimCat es pot confeccionar el pla terapèutic del pacient amb imatges dels envasos prescrits. 
Es pot informar al pacient de la disponibilitat a les farmàcies de blisters i caixes que poden facilitar la distribució 
de la medicació per dies o setmanes.  

b. Comprovar si el responsable d’administrar el medicament reconeix la caixa del medicament, el principi actiu 
que conté el medicament i la seva indicació. 

c. Comprovar si el que administrarà el medicament sap quina quantitat n’ha de prendre el pacient en cada 
pressa, a quines hores l’ha d’administrar (vincle), com s’ha de prendre, durant quan de temps i que reconeix els 
seus principals efectes adversos. 

d. Assegurar-se que, si el medicament requereix manipulació prèvia a l’administració, aquesta es farà 
correctament (per exemple reconstitució de xarops, solucions, etc.). 

e. Si l’administració del medicament necessita d’una tècnica, comprovar que es fa un ús correcte (ús de 
dispositius específics) (vincle 1) (vincle 2).  

f. Informar a l’usuari de la importància d’una correcta conservació del medicament i de la comprovació de les 
dates de caducitat. 

g. Informar que, un cop pres el medicament, aquest s’ha de guardar en el seu envàs original i conservar el seu 
prospecte. És convenient anotar el nom de qui pren el medicament a l’envàs, la seva posologia, i la data 
d’obertura en els envasos multidosi (vincle). 

h. Informar que és convenient no acumular més medicació de la necessària, i que cada 6 o 12 mesos s’hauria de 
revisar la farmaciola per retirar els medicaments caducats (vincle).  

i. Informar que quan el medicament s’ha de deixar de prendre (caducitat, desaparició de la indicació, etc.) les 
restes s’han de portar a la farmàcia per la seva correcta destrucció (vincle). 

j. Promoure la notificació d’errors de medicació (vincle) i de sospita de reaccions adverses (vincle) per part del 
pacient o el cuidador. Informar al pacient que davant una sospita de reacció adversa al medicament ho 
comuniqui als seus Professionals Sanitaris responsables. Després de la seva valoració clínica, els Professionals 
han d’enregistrar la reacció adversa com a problema de salut a l’ECAP el més detalladament possible i 
especificant la seva severitat (USM-PR10). 

k. Facilitar a l’usuari un telèfon de contacte o direcció de correu electrònic on poder consultar davant qualsevol 
dubte. Cada centre de salut facilitarà el mètode i les dades corresponents de contacte en funció de les seves 
circumstàncies. 

 
 

3. Monitoratge del pacient. 
En funció de què la indicació del tractament farmacològic sigui un procés agut o crònic s’establirà la periodicitat del 
seguiment del pacient. 
El seguiment del tractament farmacològic del pacient ha de contemplar el següents aspectes: 
a. Valoració de la indicació dels fàrmacs. 

1. Valorar la persistència de la indicació per la que es va prescriure el medicament. 
2. Valorar la presència de noves indicacions que requereixin tractament farmacològic prèviament no 

instaurat. 
 

b. Valoració del tractaments que pren el pacient: 
1. Valoració de l’efectivitat del tractament que pren el pacient. En funció de la indicació del tractament 

farmacològic es valoraran variables clíniques (per exemple: febre, intensitat de dolor, xifres de tensió 
arterial), variables radiològiques o paràmetres analítics. En el cas de medicaments d’estret marge 
terapèutic (vincle) s’han de fer les determinacions de nivells sèrics consensuades. 

2. Adherència al tractament. Valorar si el pacient pren correctament el tractament. En el cas dels 
medicaments d’estret marge terapèutic s’utilitzarà la determinació dels nivells plasmàtics del 
medicament. En la resta de casos es valorarà amb l’ús d’alguna de les eines existents, tenint en compte 
que són mètodes indirectes i que són poc precisos i poc fiables, però senzills d’aplicar:  
- Consulta de l’historial terapèutic a l’ECAP per valorar la retirada de medicació a la farmàcia. 
- Recompte de comprimits. Es considera que un pacient és bon complidor si pren entre el 80% i el 

110% de les dosis pautades. 

http://www.cedimcat.info/html/ca/dir2451/doc10972.html�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=f5fda27472c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f5fda27472c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=99251e1a13af0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=99251e1a13af0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://videos.cpd1.grupics.intranet/videos/22/mpoc-educació-sanitària�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=f62fa27472c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f62fa27472c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=95931c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=95931c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscarNoSustituibles&tipo=2�
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- Qüestionari de Morisky-Green, Consisteix en quatre preguntes (1.- S’oblida vostè de prendre la 
medicació algun cop?, 2.- Pren la medicació a l’hora indicada?, 3.- Quan es troba bé, deixa de 
prendre la seva medicació? i 4.- Si algun cop es troba malament, deixa de prendre la seva 
medicació?) Es considera un pacient com a incomplidor amb una única resposta insatisfactòria. 

- Es recomana utilitzar dos mètodes en cada pacient. 
 

c. Valoració dels problemes relacionats amb els medicament. 
1. Avaluar la presència de contraindicacions inicialment inexistents. 
2. Valorar la presència d’interaccions medicamentoses que contraindiquin l’ús concomitants de fàrmacs. 
3. Valorar la presència de possibles reaccions adverses. 

                  
SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

1. Numero total de  pacients amb prescripció d’un fàrmac o combinació de fàrmacs sotmesos a una alerta de 
seguretat 

2. Número de pacients en tractament amb un fàrmac amb una contraindicació absoluta. 

 
RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS:  

- Tots els vincles descrits en el procediment 
- Aplicatiu informàtic de registre d’incidències SILICON o propi 
 
   
GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

Responsables de Farmàcia de la DAP. 
Equip Directiu de l’EAP. 
Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
Responsable de Farmàcia de l’EAP. 
Professionals de l’EAP. 
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USM-PR2: Administració de medicaments en el centre 
 
OBJECTIUS:   

- Descripció de les normes d’administració d’un fàrmac en el centre per tal de garantir un ús eficaç i segur. 
- Definir les pautes de registre  
- Definir la prescripció i administració de fàrmacs en el centre. 
- Disminuir la incidència d’errors relacionats amb l’administració. 
- Definir la monitorització del pacients després de l’administració. 

 
MATERIAL: 

- ECAP 
- Ordre mèdica 
- Medicaments. 
- Material que s’utilitza  per l’administració. 
- Registre d’incidències 
-  
PROCEDIMENT: 

1. Ordre mèdica: En general, l’ordre mèdica es farà per escrit, d’acord amb el model de l’ordre mèdica del eCAP 
Doc34. 
L’ordre verbal s’accepta en pacients crítics, amb el corresponent registre a la història clínica del pacient i 
“verificant l’ordre verbal” a la persona que ha prescrit el tractament. El prescriptor del tractament ha de 
comprovar que l’ordre s’ha entès i és correcta. La prescripció ha d’evitar l’ús d’abreviatures. Quan es produeixin 
errors d’escriptura en l’ordre mèdica s’ha de conformar de nou. Evitar esmenes i sobre escriptura. La prescripció 
ha de quedar registrada informàticament (eCAP, ordre de tractament). 
 

2. Preparació: La preparació i administració es realitzarà utilitzant mesures higièniques i asèptiques. 
a. Fàrmac: Identificar el nom de l’especialitat i el principi actiu del fàrmac a administrar.  
b. Data caducitat: Comprovar la data de caducitat del fàrmac. 
c. Conservació: Comprovar que el fàrmac prèviament estava ben conservat. 
d. Dosi i concentració: Comprovar que la dosi total i la concentració del fàrmac (medicaments d’administració 

parenteral) és la prescrita. Si hi ha dubte sobre la dosi i/o concentració prescrita s’ha de comprovar. 
e. Via d’administració: Comprovar la via d’administració que apareix en la prescripció. Assegurar que la via 

d’administració és la correcta. 
f. Dilució o reconstitució: En medicaments que requereixen un diluent o reconstitució, comprovar que aquest és 

el correcte. 
g. Infusió: Determinar la velocitat d’infusió del medicament. 
h. Hora: En tractaments pautats comprovar que l’hora de l’administració és coherent amb la planificació 

establerta. 
 
3. Administració: 

a. Personal sanitari: El professional que prepara el fàrmac a administrar ha de ser el mateix que l’administra. 
b. Abans de l’administració. 

- Identificar al pacient mitjançant  “identificació activa” (el nom i cognoms i l’any de naixement). 
- Comprovar les possibles contraindicacions que presenti el pacient. 
- Comprovar les al·lèrgies medicamentoses del pacient. 
- Informar al pacient de quins fàrmacs se li administraran. 

c. Administració: 
- FÀRMACS D’ADMINISTRACIÓ ORAL: Comprovar que el pacient té capacitat de deglució, quan el fàrmac 

s’administri per via oral. Vigilar l’aparició de reaccions adverses. 
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- FÀRMACS D’ADMINISTRACIÓ PARENTERAL : Comprovar el correcte funcionament dels dispositius d’infusió. 
Controlar la velocitat d’infusió. Vigilar la presència d’extravasacions durant la infusió endovenosa. Vigilar 
l’aparició de reaccions adverses. 

- FÀRMACS D’ADMINISTRACIÓ INHALADA: Comprovar el correcte funcionament dels dispositius d’inhalació. 
- FÀRMACS D’ALT RISC: Segons procediment de fàrmacs d’alt risc. 
- REGISTRE: Registrar tots els medicaments administrats. Registrar tots els medicaments no administrats, 

indicant el motiu 
d. Monitorització: Establir un període de monitorització coherent amb el problema de salut del pacient i amb el 

perfil d’eficàcia i efectes adversos del medicament. 
Comprovar la presència dels efectes esperats del medicament. 
Vigilar l’aparició d’efectes adversos del medicament. En cas d’aparició d’un possible efecte advers a 
medicament s’ha d’avisar al responsable de la prescripció. S’ha de registrar a l’eCAP la sospita d’efecte advers 
al medicament com a problema de salut i especificar la seva severitat. A més a més també es pot notificar-ho 
mitjançant el sistema de targeta groga (USM-PR10). 
Qualsevol incident relacionat amb la medicació, es registrarà en el sistema de notificació d’incidents. 
 

- Adrenalina a concentració 1/1.000 per administració subcutània. 

Reacció greu d’hipersensibilitat: 
Per tal d’atendre una reacció greu d’hipersensibilitat, en totes aquelles consultes on es faci l’administració de 
medicaments, cal disposar dels medicaments següents: 

- Corticosteroide en presentació d’administració parenteral (Dexametasona i Metilprednisolona). 
 

SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

1. Número de professionals sanitaris de l’EAP que coneixen el procediment / Total de professionals sanitaris de 
l’EAP. 

 
RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS:  

- Doc34 Ordre mèdica a l'eCAP. 
 
GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ 
revisió 

Data 
realització 

Data modificació Validació per Data validació Data propera 
revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

Responsables de Farmàcia de la DAP. 
Equip Directiu de l’EAP. 
Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
Responsable de Farmàcia de l’EAP. 
Professionals de l’EAP. 
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USM-PR3: Control d’administració de psicòtrops i estupefaents 
 
OBJECTIUS:   

- Definir ubicació, custòdia, registre i eliminació d’envasos dels fàrmacs psicòtrops i estupefaents al centre per tal 
de garantir el seu ús segur i eficaç. 
 

MATERIAL: 

- Registre d’i entrades i sortides.  
- Caixa forta amb clau. 

 
PROCEDIMENT: 

Identificació d’aquests medicaments: 
En l’envàs estan identificades amb un cercle amb una ratlla vertical en el centre en el cas dels psicòtrops i un cercle 
negre en el cas dels estupefaents. 
 
1. PSICÒTROPS I MEDICAMENTS D’ESPECIAL CONTROL 

a. Tipus: S’ajustaran els que siguin necessaris per al ús intern del centre i que formin part del Formulari de 
Medicaments d’Ús Intern d’AP:  
- Alprazolam 0, 5 mg  compr. 
- Clorazepat 5 mg caps. 
- Diazepam 10 mg/ 2mL amp, 5 mg i 10 mg compr.,  microenemes 5 i 10 mg,  
- Flumazenil 0,5 mg/5mL amp. 
- Midazolam 15 mg / 3mL amp. 

b. Localització: Es localitzaran en un caixetí que estarà identificat en la part anterior del mateix pel cercle amb la 
ratlla vertical al centre. 
c. Custòdia: no han d’estar custodiats. 
d. Registre: no cal registre. 
e. Eliminació: en el cas de caducitats seguir el Procediment corresponent de rebuig de medicacions 
 

2. ESTUPEFAENTS 
a. Tipus: S’ajustaran els que siguin necessaris per al ús intern del centre i que formin part del Formulari de 

Medicaments d’Ús Intern d’AP: 
- Petidina 100 mg/2 ml amp.  
- Morfina 10mg/mL , 10 mg compr. 
-  Fentanil 150 mcg/3mL amp. 

b. Definir l’estoc: 
- La dotació inicial d’estoc d’estupefaents serà sol·licitada pel Director del CAP al Cap de Servei de l’Hospital bé 
per correu tradicional o correu electrònic a: farmacia.girona.ics@gencat.cat.  
- En aquesta sol·licitud haurà de fer constar l’especialitat farmacèutica dels estupefaents, així com, les unitats 
necessàries. 
- El Director del Centre sol·licitarà al magatzem de l’hospital un talonari de receptes d’estupefaents de 
l’hospital (codi logaritme: 300526). 
- Un cop rebuda la sol·licitud, el Servei de Farmàcia tramitarà la dotació inicial d’estupefaents que serà enviada 
per correu certificat juntament amb dos còpies del document que acredita la creació del pacte. Aquestes 
còpies hauran de ser signades pel Director del Centre i el Cap del Servei de Farmàcia. Un cop signades, una de 
les còpies es quedarà al CAP i l’altra es tornarà al Servei de Farmàcia. 
- La modificació de la dotació inicial d’estoc d’estupefaents ( ja sigui per tal de augmentar/disminuir estoc o 
afegir nous fàrmacs) serà sol·licitada pel Director del CAP al Cap de Servei de l’Hospital bé per correu 
tradicional o correu electrònic a: farmacia.girona.ics@gencat.cat. 
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c. Localització: Es localitzaran dintre d’una caixa d’estupefaents ubicada en el Box d’urgències (a determinar per 
la Direcció del Centre, depenent de les seves característiques). Sempre que es garanteixi el control del mòrfic, 
pot estar en una altra ubicació (carretó aturades, maletí d’urgències, hauran d’estar precintats i disposar d’un 
procediment de control d’aquests dispositius). 
Es definirà la localització del talonari de receptes d’estupefaents així com el full de registre d’estupefaents 
(Doc35), preferiblement s’ubicaran a la caixa d’estupefaents. 

d. Custòdia:  
- Definir la persona/es responsables de la clau de mòrfics en cada centre, tenint en compte que sempre que es 

necessiti  es pugui disposar de la clau però que estigui custodiada. 
- Definir la persona/es responsables del procediment. 
- Cal informar el personal del centre de la persona/es responsables. 

e. Registre:  
El centre disposarà del document de la dotació de cada centre , així com el talonari de receptes d’estupefaents 
de l’hospital (el talonari de receptes es sol·licitarà a logaritme codi: 300526) i el full de registre d’estupefaents 
(Doc35).  
El full de registre d’estupefaents inclourà: la dotació de cada centre; les localitzacions que no siguin la caixa 
forta (maletí d’urgències o carró d’emergències mèdiques); el registre  d’ entrades, sortides i  estoc; la 
signatura del responsable del procediment; i el registre d’incidències. 

1. El professional que prescrigui l’estupefaent a un pacient, complimentarà la recepta d’estupefaents de 
l’hospital indicant: nom del CAP, dades del pacient, estupefaent i número d’unitats, així com, la signatura i 
el número de col·legiat del metge prescriptor (caldrà omplir ambdues parts de la recepta). 

Administració d’un estupefaent: 

2. El professional lliurarà  la recepta al responsable del procediment.  
3. El responsable del procediment comprovarà que hi hagi la substància requerida i que s’hagi completat 

correctament la recepta d’estupefaents. 
4. El responsable del procediment entregarà la medicació al metge prescriptor. 
5. El responsable del procediment complimentarà el full de registre d’estupefaents. 
6. El responsable del procediment guardarà la recepta d’estupefaents a la caixa forta fins que es reposi l’estoc, 

moment en què caldrà lliurar-los al Servei de Farmàcia. 
 

1. Quan s’hagi consumit la meitat de l’estoc pactat, el responsable del procediment validarà la concordança 
entre la informació enregistrada a les receptes i al full de registre amb les unitats sol·licitades  i enviarà les 
receptes per correu convencional per tal de que es reposi la medicació. No cal enviar les ampolles buides.  

Reposició de l’estoc d’estupefaents: 

2. El Servei de Farmàcia, enviarà al CAP per correu certificat la medicació dispensada amb la còpia de l’albarà 
de dispensació. 

3. El responsable del procediment validarà la concordança entre les unitats sol·licitades i les lliurades. 
4. El responsable del procediment complimentarà el full de registre d’estupefaents.  

 
NOTA: El Servei de Farmàcia de l’Hospital, imprimirà el llibre d’estupefaents c/ 6 mesos   (s’inclou el registre  
d’entrades i sortides dels centres d’AP). 

f. Funcions de la persona/es responsable del procediment:  
- Responsable/es del seguiment de l’estoc d’estupefaents.  
- Complimentar el full de registre. 
- Lliurar els estupefaents als professionals assistencials que ho requereixin. 
- Verificar que l’estoc es correcta quan s’entrega la medicació el metge prescriptor.  
- Validar la concordança entre la informació enregistrada a les receptes i al full de registre amb les unitats 

sol·licitades o dispensades. 
- Arxivar a la caixa forta les receptes d’estupefaents fins a la seva reposició. 
- Vetllar per la reposició dels estupefaents. 
- Realitzar un control periòdic d’estoc i caducitats (es recomana setmanal). 
- Notificar les incidències a la Direcció del Centre.  
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g. Definir la necessitat de mòrfics per al maletí d’urgències i el carretó d’aturades:  
1-2 ampolles (s’especificarà a Doc35). Aquestes s’utilitzaran en situacions agudes i caldrà realitzar recepta 
d’estupefaents i complimentar Doc35.  Als pacients que en requereixin més quantitat se li prescriuran al seu pla 
de medicació.  

h. Definir el circuit de rebuig (GM-PR4 Gestió de Material): 
1. En cas de ruptura d’una ampolla caldrà deixar constància en el full de registre signat per la persona 

implicada. 
2. En cas de no utilitzar tota la dosi: dipositar-la als contenidors de residus.  
3. Els residus provinents dels domicilis caldrà tornar-los a l’ABS i dipositar-los als contenidors de residus. 
4. Els estupefaents caducats es poden retornar al Servei de Farmàcia justificant: “devolució per caducitat” per 

correu convencional identificant clarament el nom del CAP. En aquest cas és necessari retornar els vials 
plens. 

i. En cas d’una incidència:  
Caldrà registrar-la a Doc35 i comunicar-ho al responsable del procediment i a la Direcció i realitzar  accions de 
millora per tal d’evitar noves incidències. 
El responsable del procediment la registrarà a l’aplicatiu d’incidències de qualitat d’Atenció Primària o al full de 
registre d’estupefaents.  

SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

Auditoria anual on consti: 
- Existència de la caixa forta tancada amb clau. 
- Clau custodiada i conegut pels professionals qui n’és responsable. 
- Responsable de procediment reconegut pels professionals.  
- Mòrfics tancats dins la caixa (exceptuant unitats maletí d’urgències o carró d’emergències mèdiques ). 
- Full de registre correctament complimentat. 
- Circuit de rebuig correcte.  
- Accions de millora realitzades de les incidències detectades / total incidències. 

 
RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS:  

- Instrucció DP/2: circuit de sol·licitud/dispensació d’estupefaents als centres d’atenció primària. Servei de Farmàcia. 
Hospital Dr. Josep Trueta. 

- Doc35 Full de registre d'estupefaents 
 

GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 02 Maig 2014 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Maig 2014 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

Responsables de Farmàcia de la DAP. 
Equip Directiu de l’EAP. 
Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
Responsable de Farmàcia de l’EAP. 
Professionals de l’EAP. 
 

http://girona.cpd1.grupics.intranet/adjunts/qualitatAP/intruccio%20DP2_sol%C2%B7licitud%20estupefaents%20AP.pdf�
http://girona.cpd1.grupics.intranet/adjunts/qualitatAP/intruccio%20DP2_sol%C2%B7licitud%20estupefaents%20AP.pdf�
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USM-PR4: Medicaments fotosensibles 
 
OBJECTIUS:   

- Garantir l’eficàcia i seguretat dels medicaments fotosensibles al Centre. 
 
MATERIAL: 

- Espai en condicions (tant en el magatzem com a les consultes). 
- Caixetins suficientment grans per encabir els medicaments dins les seves caixes (cal tenir-ho en compte a l’hora 

de recanviar-los). 
- Caixetins de les consultes opacs (cal tenir-ho en compte a l’hora de recanviar-los). 
- Material per enfosquir (paper d’alumini, cartró,..). 
- Identificació dels medicaments fotosensibles amb “gomet groc” . 
 
 
PROCEDIMENT 

1. Identificar-les:  
Identificarem els caixetins amb un gomet groc. 
Habitualment els medicaments fotosensibles venen protegits de la llum amb  vidre topazi. 
Llistat de fàrmacs (Doc36) 
 

2. Localització que requereixen:  
Protegits de la llum natural i artificial. 
 

3. Condicions d’emmagatzemament:   
Els medicaments envasats en vidre topazi ja estan protegits de la llum. 
Els que venen en vidre transparent: 
- Sempre que arribin en el seu envàs original des del Servei de Farmàcia caldrà mantenir-lo, extraient-lo 
immediatament abans de la seva utilització.  
- Es cobrirà el caixetí amb una cartolina o cartró,.... també quan s’han de fraccionar,  traslladar i emmagatzemar a 
una altra consulta. 
  

4. Valoració estabilitat i caducitats (GM-PR4):  
Quan un medicament presenta alguna alteració de l’aspecte extern (canvi de color, enterboliment, precipitació de 
formes líquides) es procedirà a la immobilització per valorar l’estabilitat (Consultar a la direcció) i posterior retirada 
si ho requereix.  
En el cas de caducitats seguirem el procediment corresponent. 
 
 

SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

1. Núm. de medicacions fotosensibles no protegides de la llum en auditoria anual. 
 
 
RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS:  

- Doc36 Llistat de fàrmacs fotosensibles. 
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GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

- Responsables de Farmàcia de la DAP. 
- Equip Directiu de l’EAP. 
- Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
- Responsable de Farmàcia de l’EAP. 
- Professionals de l’EAP. 
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USM-PR5: Política d’envasos multidosi 
 
OBJECTIUS:   

- Definir la manera d’utilitzar els medicaments multidosi existents en el centre per tal de garantir el seu ús segur i 
eficaç. 

- Identificar els medicaments multidosi. 
- Definir interval en que el medicament conserva la seva eficàcia. 
- Definir forma de retolació. 
- Definir la seva conservació i ubicació en el centre. 
- Definir les mesures d’utilització. 
- Definir el circuit de rebuig envasos caducats i no retolats correctament. 
- Registre de incidències. 
 
MATERIAL: 

- Retolador permanent.  
- Envasos multidosi. 
- Espai rebuig. 
- Full de registre de incidències. 
 
PROCEDIMENT 

1. Identificar els medicaments multidosi 
S’identificarà els medicaments multidosi  disponibles al magatzem i que es distribueixen a llocs definits de l’EAP o 
de la consulta: pomades/cremes tòpiques; col·liris; pomades oftàlmiques; solucions/xarops/suspensions orals; 
flascons: antisèptics, inhaladors; vials: insulina humana/PPD . 
- Antisèptics: Povidona iodada, aigua oxigenada, clorhexidina. 
- Col·liris i pomades oftalmològiques: Col·liri  Dexametasona 0.1%, Diclofenac 0.1%,  Fenilefrina (Oftal) 10%, 

Fluoresceina 2%, Pilocarpina 2%, Prescaina 0.4%,Tobramicina 0.3%, Pom. oft. Aureomicina, Pom. oft. 
Epitelizant, Anticongestiva Cusi pom. 

- Pomades tòpiques: Furacin®, Fucidine®, Iruxol Mono®, Vaselina, lubricant urològic®, Silvederma®, Betadine 
gel®, Alvogyl®. 

- Xarops: ibuprofè.  
- Gotes: estilsona®, paracetamol. 
- Tuberculina (PPD). 
- Insulina. 
- Inhaladors: Salbutamol, budesonida i ipratropi. 

 
2. Definir el sistema de retolació, conservació, mesures d’ús i rebuig un cop oberts: 

a. Retolació:  
- En el moment d’obertura es senyalitzarà en lloc visible de l’envàs intern la data d’obertura (DO), emprant 

retolador permanent.  
- Es senyalitzarà l’envàs extern en les especialitats multidosi que cal conservar protegides de la llum (ja que es 

conservarà per protegir el fàrmac de l’exposició de la llum). 
- En cas presentin un temps limitat d’estabilitat un cop desprecintats (la data de rebuig sigui diferent a la data de 

caducitat de l’envàs extern), es recomana incloure la data de rebuig (DR). 
 

b. Conservació:  
La responsabilitat de la conservació correcta d’un envàs multidosi distribuït a la consulta recaurà en el 
professional assistencial que el manipula. Aquest professional senyalitzarà l’envàs intern/extern dels 
medicaments la data d’obertura i de rebuig (si ho requereix)  del medicament (vegeu Doc37). Així mateix, en 
garantirà la conservació adequada, controlarà l’estabilitat del medicament abans de l’administració. 
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Es recomana disposar per cada EAP de llocs destinats a emmagatzemar-los i que després de cada ús es retornin 
els envasos.  
És obligatori mantenir els envasos tancats de forma correcta. 
 
- Antisèptics: conservar en lloc sec sense exposició a la llum solar directa. Mantenir els envasos nets de restes 

de fluïts orgànics com sang o d’altres, mantenir-los tapats després de la seva utilització. 
- Col·liris: conservació en lloc sense exposició a la llum directa (fluoresceïna i fenilefrina són fotosensibles) i 

tancar-los correctament. S’aconsella conservar en nevera els envasos de col·liris desprecintats per garantir el 
manteniment de les condicions microbiològiques. 

- Pomades: conservació en lloc sec sense exposició a la llum del sol, mantenir els envasos ben tancats i sense 
restes a l’exterior de l’envàs.  

- Tuberculina (PPD): La tuberculina s’ha de conservar sempre dins un frigorífic, a temperatures baixes (al 
voltant de 4ºC). És fonamental protegir-la de la llum del dia, de la dels fluorescents i de la ultraviolada. Cal 
procurar que el temps d’exposició a la llum i la temperatura ambient sigui el mínim possible. 

- Insulina: entre 2 i 8°C, mantenir a la nevera, mai exposar al calor, a la llum solar directa ni congelar. 
 

c. Mesures d’ús:  
Es revisarà periòdicament la data d’ obertura/rebuig, especialment abans de qualsevol administració (vegeu 
Doc37). 
S’evitarà la duplicitat d’envasos desprecintats a la mateixa consulta o llocs destinats a emagatzamar-los , per la 
qual cosa no s’obrirà un nou envàs sense haver finalitzat o rebutjat l’envàs prèviament obert. 
S’inspeccionarà l’aspecte del medicament abans de qualsevol administració. No s’administrarà en el cas 
d’observar alguna alteració de les propietats organolèptiques (canvi de color, enterboliment...). La pèrdua de 
les propietats organolèptiques afecta principalment les pomades i els líquids. 
Es respectarà les normes d’asèpsia en el seu ús. S’evitarà el contacte del punt d’aplicació de l’envàs amb el 
pacient (pell, mucoses...) per garantir l’estabilitat microbiològica del medicament. 
L’envàs multidosi es tancarà correctament i de forma immediata després de cada administració. 
 
- Antisèptics: Per garantir l’estabilitat microbiològica del medicament i la seguretat dels pacient, s’evitarà en 

tot moment el contacte del punt d’aplicació de l’envàs amb les mucoses i/o la pell del pacient (utilitzar p.ex. 
gasses). 

- Col·liris: el degoter de l’envàs o el tub de la pomada no ha de contactar mai amb cap superfície (mans, globus 
ocular,…). Per aplicar la pomada oftàlmica cal utilitzar una xeringa de 1 o 2 ml, retirant prèviament l’èmbol 
per carregar,  per tal de no contactar amb les mucoses 

- Pomades: Per garantir l’estabilitat microbiològica del medicament i la seguretat dels pacient, s’evitarà en tot 
moment el contacte del punt d’aplicació de l’envàs amb les mucoses i/o la pell del pacient (utilitzar pex- 
gasses). Rebutjar en cada aplicació la mesura d’un gra de cafè. 

- Xarops: utilitzar la dosi adequada amb una xeringa, tapar bé l’envàs després de cada utilització. 
- Tuberculina (PPD): agitar el flascó, el tap de cautxú del vial s’ha de netejar amb un cotó impregnat d’alcohol, 

inserir l’agulla suaument a través del tap, invertir el vial, extreure 0,1 ml, eliminant les bombolles d’aire. El 
temps màxim recomanable, entre el moment d’omplir la xeringa i practicar la prova, és de 30 minuts. Cal 
utilitzar xeringues de 1 mL (no d’insulina) i si es possible cal canviar l’agulla de carregar abans d’injectar al 
pacient. 

 
d. Resum estabilitats:  

- Col·liris i pomades oftalmològiques: 1 mes 
- Pomades tòpiques: La mateixa que la indicada a l’envàs extern. 
- Xarops orals: La mateixa que la indicada a l’envàs extern. 
- Antisèptics tòpics: La mateixa que la indicada a l’envàs extern. 

 
e. Rebuig (GM-PR4 Gestió de material): 

Els envasos desprecintats que hagin esgotat el termini d’utilització (data de rebuig o caducitat), o en què el 
medicament presenta alguna alteració de les propietats organolèptiques (canvi de color, enterboliment...). 
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De la mateixa manera, es rebutjaran i s’eliminaran els envasos multidosi desprecintats que no hagin seguit les 
recomanacions  de conservació i manipulació establertes.  
 En aquests casos s’inicia el circuit de medicaments caducats (GM-PR4: Eliminació de fàrmacs caducats).  
 

3. Registre d’incidències i notificació a la Direcció i/o nucli de seguretat: (Doc38) 
Quan es detecta una incidència relacionada amb la manca de compliment del procediment, s’ha de notificar en el 
sistema de notificació definit pel centre i establir accions de millora.  
El tipus d’incidència i l’acció realitzada es poden registrar al Full de notificació de incidències en envasos multidosi 
(Doc38) o a l’aplicatiu d’incidències de qualitat d’Atenció Primària. 
 

SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

1. Existència d'un Registre de incidències els envasos multidosi (sistema de notificació).  
2. Auditoria anual nucli seguretat de l’EAP. 

 
RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS:  

- Doc37 Recomanacions de conservació i període de validesa d’envasos multidosi un cop desprecintats. 
- Doc38 Notificació de incidències en envasos multidosi. 
 
GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 02 Maig 2014 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Maig 2014 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

Responsables de Farmàcia de la DAP. 
Equip Directiu de l’EAP. 
Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
Responsable de Farmàcia de l’EAP. 
Professionals de l’EAP. 
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USM-PR6: Medicaments termolàbils 
 
OBJECTIUS:   

- Definir la metodologia de conservació dels medicaments termolàbils per tal de garantir el seu ús segur i eficaç. 
- Definir quins són els medicaments termolàbils. 
- Definir la localització de les neveres. 
- Definir el circuit de rebuda i emmagatzematge. 
- Definir normes de conservació dels medicaments termolàbils. 
- Explicitar com es mesuren les temperatures. 
- Definir la pauta d’actuació quan es trenca la cadena de fred. 
- Definir el circuit de rebuig. 
 
MATERIAL: 

- Nevera a ser possible amb porta de vidre. 
- Registre d’entrada de medicacions. 
- Termòmetre de màxims i mínims. 
- Registre de temperatura diari. 
- Registre de incidències. 
- Retolador. 
(Doc39) 
 
PROCEDIMENT 

1. Medicacions termolàbils:  
Estan identificades amb un símbol de neu (*) en l’angle dret de l’envàs i són: Tuberculina PPD, Insulines,  vacunes, 
Gammaglobulina antitetànica i Glucagó. 

2. Localització de les neveres:  
La nevera s’ha de situar lluny de les fonts de calor i al menys a 15 cm de la paret. Ha d’estar connectada a la xarxa 
general, no a derivacions. Evitar-ne la dispersió. 
 

3. Circuit de rebuda fins el correcte emmagatzematge: 
Cada EAP definirà el circuit de rebuda d’aquests medicaments en el centre en funció de les característiques 
d’aquest. S’ha d’identificar la persona responsable de rebre’ls i emmagatzemar-los a la nevera segons condicions 
descrites a continuació: 
a. Col·locar acumuladors de fred en el congelador si en té. 
b. Col·locar ampolles d’aigua salada o sèrum fisiològic en la zona més baixa de la nevera. 
c. Descongelar la nevera si el gruix del gel del congelador és > 0,5 cm. 
d. Obrir la porta només quan sigui necessari. 
e. No emmagatzemar ni menjar ni beguda en aquestes neveres. 
f. No emmagatzemar ni medicacions ni vacunes en la porta i evitar que estiguin en contacte amb les parets o 

amb el congelador. No omplir-lo, deixar espai entre les medicacions per a que circuli l’aire. 
g. Les vacunes més termolàbils són les de virus vius (xarampió, parotiditis, varicel·la, rubèola) pel que és una bona 

mesura col·locar-les en la zona mitja, prop de la zona del termòmetre. 
h. Mantenir les vacunes que contenen hidròxid d’alumini allunyades del congelador o la zona més freda (DTPa, 

hexavalent, pentavalent, VPH i Td). 
i. Col·locar les vacunes de manera que permetin la circulació de l’aire al seu voltant i evitar que les caixes toquin 

el fons de la nevera (per impedir la congelació). 
j. En les neveres sense porta de vidre és aconsellable senyalitzar a l’exterior de la nevera la localització de les 

diferents especialitats farmacèutiques per tal de limitar el temps d’obertura. 
 

4. Distribució correcta de les vacunes dins de la nevera (Doc40). 
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5. Normes de conservació dels medicaments termolàbils (Doc41): 

a. TUBERCULINA: s’ha de guardar a la nevera entre 4 i 8°C, evitar congelació, no exposició a la llum directa. 
b. INSULINES: s’ha de guardar a la nevera entre 2 i 8°C, evitar congelació, no exposició a la llum directa. 

 
6. Registre de temperatures: 

a. S’han de nomenar dues persones encarregades del control de la cadena del fred (registre de temperatures).  
b. El lector de temperatura digital s’ha de situar de manera visible a l’exterior de la nevera i allunyat de la zona 

del motor. 
c. El sensor existent en l’extrem del cable s’ha d’ubicar en una zona central de l’interior de la nevera sense 

contacte amb les parets i mai a la porta. 
d. Els medicaments termolàbils s’han de conservar en nevera entre 2°C i 8ºC. 
e. Es comprovarà la temperatura de la nevera al menys un cop al dia (a primera hora del matí) incloent caps de 

setmana i festius en els centres on es realitzi atenció continuada.  
f. El full de registre quedarà penjat a la porta de la nevera.( Doc42). 
g. Pauta d’actuació quan es trenca la cadena de fred. 

 Si la temperatura enregistrada es troba fora de rang: 
1. Comprovar el cablejat del termòmetre 
2. Fer un reset (identificar l’hora) i fer un nou control de la temperatura al cap de mitja hora. Si persisteix el 

problema: incidència. 
3. Segons temps i nivell de temperatura: 

a) Si l’averia ha estat inferior a les 10 h, la porta de la nevera estava tancada i s’ha conservat en 
l’interior envasos d’aigua amb sal o sèrum salí  els medicaments es poden utilitzar. 
b) Si l’averia ha durat més de 10 h o s’ha arribat a temperatura per sota de 0°C o per damunt de 10°C. 
Complimentar el full de notificació de incidències (Doc43) o bé l’aplicatiu d’incidències de qualitat 
d’Atenció Primària i enviar-lo al responsable del procediment i a la Direcció que comunicarà l’incident al 
responsable de vacunes del centre distribuïdor. 

4. Deixar la porta de la nevera tancada per a que mantingui el fred. 
5. Avisar a la direcció per valorar l’estat de les medicacions. 
6. Si després de l’anàlisi pertinent les vacunes i medicaments es poden utilitzar s’han de marcar per ser 

utilitzats el més aviat possible ja que el període de caducitat pot haver-se reduït.   
 

7. Retolació dels envasos multidosi segons Procediment política envasos multidosis (USM-PR5): 
- TUBERCULINA: un mes. 
- INSULINES: 4 setmanes. 

 
8. Circuit de rebuig (GM-PR4 Gestió del material): 

Al trencar-se la cadena o sobrepassat el temps de manteniment i de les caducitats, es seguirà el procediment de 
rebuig de medicaments. 

 

SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

- Localització correcta de la nevera. 
- Registre de temperatures. 
- Actuacions realitzades en temperatura fora de rang/núm. registre de temperatures fora de rang. 
- Existència de full d’incidències. 
 
RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 
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DOCUMENTS RELACIONATS:  

- Doc39 Material. 
- Doc40 Distribució correcta de les vacunes dins de la nevera. 
- Doc41 Normes de conservació dels medicaments termolàbils. 
- Doc42 Full de registre de temperatures. 
- Doc43 Notificació d’incidències en la cadena de fred. 
 
GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

Responsables de Farmàcia de la DAP. 
Equip Directiu de l’EAP. 
Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
Responsable de Farmàcia de l’EAP. 
Professionals de l’EAP. 
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USM-PR7: Fàrmacs d’alt risc 
 
OBJECTIUS:   

- Descripció de la forma d’utilitzar les medicacions d’alt risc del centre per tal de garantir-ne el seu ús segur i eficaç. 
- Definir quins fàrmacs es consideren d’alt risc. 
- Definir tot el circuit d’emmagatzemament. 
- Definir criteris per prevenir errors en el seu maneig. 
- Definir el circuit de rebuig i gestió de residus. 
 
MATERIAL: 

- Gomets vermells. 
- Ordres de tractament. 
- Fulls de prescripció preimpresos. 
- Nomogrames de càlcul de dosis. 
- Espai rebuig. 
 
PROCEDIMENT 

1. Fàrmacs considerats d’alt risc: 
Aquells que tenen un risc molt elevat de causar danys greus o inclús mortals quan es produeix un error en la seva 
utilització. 
Llistat de fàrmacs d’alt risc: 
- Agents inotròpics endovenosa (ev): digoxina. 
- Agonistes adrenèrgics ev: adrenalina, dopamina, noradrenalina. 
- Antiarítmics ev: amiodarona, lidocaína.  
- Sedants moderats ev: midazolam. 
- Opiacis transdèrmics, orals i ev.. 
- Solucions de glucosa hipertònica: 50%. 
- Insulina ev i subcutània (sc).  
- Metotrexat.  

2. Localització: És recomanable que estiguin separats de la resta de la medicació però dependrà de les 
característiques del centre. 

3. Senyalització: Estaran marcats amb un gomet de color vermell. 
4. Limitar el número de presentacions  que presentin diferents dosis, concentracions i/o volums. 
5. Definir protocols detallats de l’administració mitjançant simplificació i estandardització: fulles de prescripció 

reimpreses de les medicacions més habituals. 
6. Criteris per a la prevenció d’errors en el seu maneig: 

a. Metotrexat: Recomanacions per a la correcta manipulació del metotrexat a l’atenció primària (Doc44). 
b. Insulines:  

- Simplificar les presentacions. 
- Prescriure-la en majúscules i mai utilitzar la U sinó la paraula Unitats. 
- Si s’està acompanyat és recomanat fer una doble revisió quan s’administri una perfusió endovenosa. 

c. Opiacis: 
- Estandarditzar els disponibles.  
- Limitar les existències disponibles. 
- Establir protocols de tractament que incloguin dosis màximes.  
- Assegurar la disponibilitat de naloxona en àrees on s’utilitza opiacis habitualment. 
- Implantar protocols de maneig de les bombes de infusió. 

7. Utilitzar nomogrames de càlculs de dosi per simplificar-los. (Doc46). 
8. Comprovar abans d’aplicar: És recomanable estar acompanyat d’un altre professional quan es fa tractament amb 

medicaments d’alt risc. I que es comprovin les dosis, les concentracions abans d’aplicar el medicament.  
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9. Gestió de residus (GM-PR4):No encapsular mai l’agulla contaminada per tal d’evitar el risc de punxades. Rebutjar 
conjuntament l’agulla amb la xeringa directament al contenidor de residus. 
Eliminació a l’envàs corresponent de residus d’aquestes substàncies tant les caducades com les restes de les 
medicacions multidosi i els residus materials de la seva administració.  
- Metotrexat: (Doc44) 
- Glucosa al 50%: s’ha de rebutjar la fracció no utilitzada. 

 
10. Registre de incidències: Caldrà comunicar-ho per escrit a la Comissió de Seguretat del centre mitjançant el Doc45 

o bé utilitzant l’aplicatiu d’incidències de qualitat d’Atenció Primària. La comissió de seguretat recollirà les 
incidències durant els processos d’administració d´aquests fàrmacs i les  analitzarà a la següent  reunió de la 
Comissió si la incidència ha estat greu.  Si no ha estat greu s’analitzaran un cop l’any. 

11. Definir el protocol d’actuació en cas d’accident:  
- Metotrexat:  (Doc44)  

 
SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

Auditoria anual on consti: 
-  % de medicacions d’alt risc identificades amb gomet vermell. 
-  Accions de millora realitzades a partir de les incidències detectades/total de incidències. 

 
RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS:  

- Doc44 Recomanacions per la correcta manipulació Metotrexat a l’AP. 
- Doc45  Notificació de incidències en els fàrmacs d’alt risc. 
- Doc46 Fitxes medicaments d’alt risc. 

 
GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

Responsables de Farmàcia de la DAP. 
Equip Directiu de l’EAP. 
Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
Responsable de Farmàcia de l’EAP. 
Professionals de l’EAP. 
 

http://documentalcdt.cpd2.grupics.intranet/?dir=Unitat+B%E0sica+de+Prevenci%F3%2F%C0mbit+Prim%E0ria%2FDocuments%2FProcediments%2F&download=IT_01_PG_AR_01_Recomanacions_Metrotexate.pdf�
http://documentalcdt.cpd2.grupics.intranet/?dir=Unitat+B%E0sica+de+Prevenci%F3%2F%C0mbit+Prim%E0ria%2FDocuments%2FProcediments%2F&download=IT_01_PG_AR_01_Recomanacions_Metrotexate.pdf�


 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

51 

USM-PR8: Gestió del magatzem de farmàcia 
 
OBJECTIUS:   

- Elaboració del procediment que regeix la gestió, control d’estocs i control de caducitats del magatzem de 
farmàcia.  

MATERIAL: 

- LListat consensuat del contingut del magatzem de farmàcia (Doc47). 
- Full registre control caducitats medicaments magatzem i d’incidències (Doc48). 

 
PROCEDIMENT 

1. Hi ha definit un llistat bàsic de medicaments comú a tots els centres que disposen de  magatzem de 
farmàcia. El nombre d’envasos s’adaptarà a les necessitats assistencials de cada un d’ells i es definirà un 
màxim. 

2. Es crearà un annex pels centres que per les característiques assistencials necessitin disposar d’uns 
medicaments específics. 

3. Els fàrmacs es conservaran en el seu envàs original. 
4. El fàrmacs fotosensibles estaran senyalitzats per un gomet groc i protegits de la llum natural i artificial 

per evitar el seu deteriorament (USM-PR4). 
5. El fàrmacs d’alt risc estaran senyalitzats per un gomet vermell (USM-PR7). 
6. En cada centre hi haurà un responsable de la gestió del magatzem  que serà l’encarregat de fer la 

comanda ordinària una vegada al mes, mitjançant l’aplicació SILICON. Sempre hi ha la possibilitat de fer 
una comanda urgent en cas d’exhaurir un medicament a través de la mateixa aplicació. 

7. En arribar la comanda urgentment es col·locaran a la nevera els productes termolàbils. 
8. Es recomana un sistema de doble calaix per tal que els medicaments amb caducitat més llarga quedin al 

darrera. En cas de no disposar de sistema de doble calaix es col·locaran per ordre de caducitats (davant 
els que caduquin abans). 

9. Com a registre de caducitats i incidències s’utilitzarà l’ Annex 2. 
10. Semestralment es revisarà les incidències per ajustar els estocs de cada medicament. 

 
El circuit de distribució de medicaments a les consultes queda definit en el procediment d’abastiment de 
consultes. 
 

SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

- Auditoria de Farmàcia segons el USM-PR9 

RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS:  

- Aplicatiu SILICON. 
- Doc47 Llistat contingut magatzem Farmàcia. 
- Doc48 Full revisió caducitats i incidències magatzem Farmàcia. 
 
GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i Comissió de Qualitat Novembre 2013 Novembre 2015 

http://10.80.217.135:8280/Silicon/�
http://10.80.217.135:8280/Silicon/�
http://10.80.217.135:8280/Silicon/�
http://10.80.217.135:8280/Silicon/�
http://10.80.217.135:8280/Silicon/�
http://10.80.217.135:8280/Silicon/�


 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

52 

DESTINATARIS: 
Responsables de Farmàcia de la DAP. 
Equip Directiu de l’EAP. 
Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
Responsable de Farmàcia de l’EAP. 
Professionals de l’EAP. 
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USM-PR9: Auditoria del magatzem de farmàcia 
 
OBJECTIUS:   

- Elaboració del procediment que regula l’auditoria del magatzem de farmàcia.  

MATERIAL: 

- Check-list  que revisa tots els aspectes relacionats amb el magatzem de farmàcia (Doc49). 
 

PROCEDIMENT 

1. Anualment es procedirà a efectuar una revisió del magatzem de farmàcia que contemplarà els següents aspectes: 

- Característiques estructurals del magatzem. 
- Responsable del magatzem. 
- Ordre i neteja del magatzem. 
- Revisió dels medicaments termolàbils (nevera amb el registre de temperatures) i fotosensibles. 
- Revisió dels circuits de control d’estocs i de caducitats. 
- Comprovació de la documentació generada. 
- Revisió in situ de les caducitats. 
- Comprovació dels estocs assignats. 
- Comprovació del circuit de gestió de la medicació caducada. 

 
La revisió serà supervisada per la Comissió de Qualitat i/o per la Direcció del centre o les persones que ells designin. 

SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

- % d’assoliment dels indicadors inclosos a l’Auditoria del magatzem de Farmàcia. 

RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS: 
 
- Doc49 Auditoria als magatzems de Farmàcia dels Centres de l’Àmbit d’AP Girona 

GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

Responsables de Farmàcia de la DAP. 
Equip Directiu de l’EAP. 
Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
Responsable de la Gestió del Magatzem de Farmàcia. 
Professionals de l’EAP. 
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USM-PR10: Farmacovigilància 
 
OBJECTIUS:   

- Definir la metodologia per notificar les sospites de reaccions adverses a medicaments  

MATERIAL: 

- ECAP 
- Intranet  
- Pàgina web de la FICF 

 
PROCEDIMENT 

1. Sospita de reacció adversa a medicaments. 

L’actual legislació (Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, Ley General 
de Sanidad de 1986 y Real Decreto 1344/2007 sobre farmacovigilancia humana) obliga a tots els professionals 
sanitaris a notificar les sospites de reacció adversa a medicaments (RAM). 

L’únic requisit necessari per notificar és tenir la sospita d’una RAM. No cal disposar de cap informació addicional. 
S’han de notificar les sospites de RAM degudes a medicaments, inclosos els biològics (vacunes, sèrums, fàrmacs 
biotecnològics, etc.) a especialitats farmacèutiques publicitàries, radiofàrmacs i plantes medicinals. 
 
2. RAM notificables. 

a. Reaccions adverses. Qualsevol resposta no intencionada a un medicament, quan aquest s’administra a la seva 
dosi habitual en la profilaxi, diagnòstic o tractament de les malalties. S’inclouen les conseqüències de la 
dependència, l’abús i l’ús incorrecte dels medicaments. Les RAM que és més important notificar són: 
1. Aquelles degudes a un fàrmac nou, comercialitzat fa menys de 5 anys (identificat amb un triangle groc al 

costat del nom en l’envàs). 
2. RAM greus:  

- Mortals 
- Amenacen la vida del pacient 
- Provoquen l’hospitalització del pacient 
- Causen incapacitat laboral o escolar 
- Indueixen defectes congènits 
- Provoquen seqüeles 
- Siguin importants sota criteri clínic 

 
b. Qualsevol resposta no desitjada com a conseqüència d’interaccions entre fàrmacs, o amb el tabac, l’alcohol o 

els aliments. 
 

c. Errors de medicació que ocasionin un dany al pacient i que siguin resultat de: 
- Confusió entre noms d’especialitats o principis actius 
- Errors en el procés de la prescripció 
- Errors en la dispensació 
- Errors durant l’administració 
 

3. Notificació d’una reacció adversa a un medicament. 

a. Registre de la RAM. Davant d’una sospita de RAM, aquesta s’ha de registrar a l’e-cap amb el codi corresponent, 
descriure-la i relacionar-la amb el fàrmac o fàrmacs sospitós/os d’haver-la provocat (Doc50). Al Doc51 consta la 
relació de codis CIE-10 associats a RAM (Y40 – Y59) i la seva descripció.  
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b. Notificació. Tots els professionals sanitaris que, en el seu exercici professional, sospitin que s’ha produït una 
reacció adversa a un medicament en un pacient, en l’àmbit de Catalunya. No s’accepten les notificacions fetes 
directament pels pacients, ja que hi cal una interpretació clínica dels esdeveniments. 
 

c. La notificació de la RAM s’ha de fer al Centre Autonòmic de Farmacovigilància de Catalunya (Servei de 
Farmacologia Clínica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron).  
Les possibles vies de notificació són (per ordre de preferència): 
 
1. Notificació telemàtica mitjançant la pàgina web de la Fundació Institut Català de Farmacologia, en el 

següent link: https://www.icf.uab.es/es/mail/sospita_online.html (es pot accedir a aquest vincle des de la 
intranet territorial, a través de Portal documents/Farmàcia/Atenció Primària/Suport a 
l’activitat/Notificación online Reaccions Adverses Medicaments). 

2. Per Telèfon: 93.428.30.29 / 93.428.31.76. Link als centres autonòmics de Farmacovigilància:     
http://www.icf.uab.es/farmavigila/censefv_e.htm  

 
La targeta groga que es rep amb la subscripció del butlletí groc, amb franqueig en destinació. 
 
SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

- Notificació d’un número mínim de sospites de reaccions adverses (el número es pot definir pel conjunt de l’ABS o 
bé per professional). 

RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS: 
 
- Targeta groga. Vincle del document. 
- Doc50 Registre d’una reacció adversa a medicament a l’eCAP 
- Doc51 Codis CIE-10 Reaccions adverses. 

GESTIÓ D’APROVACIÓ I DE MODIFICACIONS 
Aprovació/ revisió Data realització Data modificació Validació per Data validació Data propera revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 

DESTINATARIS: 

Responsables de Farmàcia de la DAP 
Equip Directiu de l’EAP 
Responsables de qualitat i seguretat de l’EAP 
Professionals de l’EAP 
 

https://www.icf.uab.es/es/mail/sospita_online.html�
http://www.icf.uab.es/farmavigila/censefv_e.htm�
https://www.icf.uab.es/es/mail/sospita_online.html�
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USM-PR11: Política de mostres i devolucions d’especialitats farmacèutiques 

 
OBJECTIUS:   

- Definir el posicionament de la DAP en relació a la disponibilitat i distribució de mostres d’especialitats 
farmacèutiques, i la recollida i distribució de medicaments entregats pels pacients a les consultes mèdiques dels 
ABS, per garantir-ne el seu ús equitatiu, eficaç i segur. 

- Definir els criteris mínims i necessaris a complir per poder disposar de mostres d’especialitats farmacèutiques a les 
consultes mèdiques. 
 

MATERIAL: 

- Espai habilitat a la consulta per guardar mostres gratuïtes. Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional 
del medicament i productes sanitaris. 

- Documentació requerida per l’article 16 del capítol III, secció 4ª  del Reial Decret 1416/1994, de 25 de juny, pel que 
es regula la publicitat dels medicaments d’ús humà. 

- Document amb criteris d’equitat desenvolupat pel metge. 
 

PROCEDIMENT 

1. Posicionament i justificació de la DAP sobre la presència de mostres d’especialitats farmacèutiques a les 
consultes mèdiques. 
Com a norma general, la DAP Girona es posiciona contràriament a la possibilitat de disposar de mostres 
d’especialitats farmacèutiques a les instal·lacions del centre i, particularment, a les consultes mèdiques. 
Aquest posicionament afecta tant a les mostres gratuïtes que ofereixen els propis laboratoris farmacèutics 
com a les presentacions de medicaments que puguin tornar els pacients posteriorment a la seva dispensació 
en farmàcia. 

Davant la situació d’un pacient que porti a la consulta un medicament prèviament dispensat des de farmàcia, 
cal considerar que, igual que la Llei 29/2006 a l’exposició de motius, apartat VIII, recull que és necessari 
controlar el conjunt de la cadena de distribució de medicaments, des de la seva fabricació o la seva importació 
fins la seva dispensació al públic, de forma que quedi garantit que els medicaments es conserven, transporten 
i manipulen en condicions adequades, aquests mateixos requisits s’haurien de garantir en el cas de plantejar 
el retorn d’un medicament, en sentit invers, per part de l’usuari final a la cadena de distribució del sistema 
sanitari. La llei no contempla aquesta darrera opció davant la manca de la possibilitat d’establir un circuit de 
control en aquest sentit. En el cas que un pacient porti medicaments a la consulta se l’ha de remetre a la 
farmàcia de carrer que és qui gestiona la seva eliminació a través dels punts SIGRE. 

No obstant això, en relació a les mostres gratuïtes procedents de la indústria farmacèutica, la llei recull, a 
l’article 16 del capítol III, secció 4a del Reial Decret 1416/1994, de 25 de juny, pel que es regula la publicitat 
dels medicaments d’ús humà, l’opció dels metges a disposar de mostres gratuïtes d’especialitats 
farmacèutiques sempre que es compleixin una sèrie de condicions. Per altra banda, és necessari que els 
professionals que subministren mostres gratuïtes garanteixin que ho fan sota criteris d’equitat. 

2. Requisits per obtenir l’autorització per disposar de mostres d’especialitats farmacèutiques a les consultes 
mèdiques. 
a. Aquells professionals que desitgin disposar de mostres d’especialitats farmacèutiques a la seva consulta 

mèdica hauran de complir amb els següents requisits: 
Complir amb les disposicions recollides a l’article 16 del capítol III, secció 4a del Reial Decret 1416/1994, 
de 25 de juny, pel que es regula la publicitat dels medicaments d’ús humà Doc52 

b. Disposar a la consulta d’un espai habilitat per la seva conservació en condicions òptimes i tancat amb 
clau. Dita clau ha d’estar custodiada únicament pel professional. 

c. Garantir que el procés de conservació des de que la mostra s’ha fabricat, fins que ha arribat a la consulta 
ha estat el que es descriu en la fitxa tècnica del producte. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
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d. Descriure els criteris d’equitat emprats en l’oferiment de les mostres als pacients. 
 
 

En relació als punts b a d, cada professional que vulgui disposar de mostres gratuïtes a la consulta haurà 
d’elaborar un document on es relacionin el circuit de custòdia de les mostres, els criteris emprats per 
garantir la qualitat del producte i els criteris d’equitat emprats. 
Definir el posicionament de la DAP en relació a la disponibilitat i distribució de mostres d’especialitats 
farmacèutiques, i la recollida i distribució de medicaments entregats pels pacients a les consultes 
mèdiques dels ABS, per garantir-ne el seu ús equitatiu, eficaç i segur. 
Definir els criteris mínims i necessaris a complir per poder disposar de mostres d’especialitats 
farmacèutiques a les consultes mèdiques. 
 

SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

1. Auditoria sobre compliment de requisits Doc53 

RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS: 
 
- Doc52 Distribució de mostres gratuïtes. 
- Doc53 Auditoria sobre compliment de requisits. 
- Informació punt SIGRE. 
 
Gestió d’aprovació i de modificacions 
Aprovació/ 
revisió 

Data 
realització 

Data 
modificació 

Validació 
per 

Data 
validació 

Data propera 
revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 
 
DESTINATARIS: 

Responsables de Farmàcia de la DAP. 
Equip Directiu de l’EAP. 
Responsables de Qualitat i Seguretat de l’EAP. 
Professionals de l’EAP. 
 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=51711c1f04c7e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
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USM-PR12: Actuació davant pacients polimedicats 

 
OBJECTIUS:   

- Identificar i revisar els plans de medicació dels pacients polimedicats, especialment dels d’edat avançada, per tal 
de disminuir els riscos de seguretat associats als medicaments i millorar la qualitat i l’eficiència de les 
prescripcions adaptant-les als estàndards definits per l’ ICS i CatSalut. 

 
MATERIAL: 

- Prefaseg  
- Test de HAMDY 
- Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (Pla de Salut 2011-2015) 
- Qüestionari FIERABRAS  
- Eina Self audit de l’eCAP 
- Criteris STOPP-START 
- Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica de l’ ICS (EQPF) 
- Guies clíniques de l’ ICS 
- Guia farmacoterapèutica de la Comissió farmacoterapèutica de l’ ICS 
- @ Guia Terapèutica de problemes aguts de salut 
- Recomanacions del Programa d’Harmonització farmacoterapèutica de medicaments en l’àmbit de l’atenció 

primària i comunitària –PHF-APC- (abans Comitè d’Avaluació de Nous Medicaments – CANM) 
 

PROCEDIMENT : (Doc54 Diagrama de fluxe) 

1. Identificació dels pacients:  
L’informe de polimedicats de Self Audit permetrà detectar: 

o Pacients >= 65 anys i medicaments >= 15 . Color taronja a l’agenda 
o Pacients >= 65 anys i entre 10 i 14 medicaments. Color taronja a l’agenda 
o Pacients < 65 anys i >=10 medicaments. Color groc i no surt a l’agenda 

 
Població diana:  Es prioritzarà la revisió de tractaments dels pacients més polimedicats: >=10 medicaments en 
prescripció activa i amb més de 65 anys. 
 

2. Actuació sobre els pacients polimedicats (revisió clínica de la medicació per valorar indicació, adequació, 
efectivitat, seguretat i adherència): 
Avaluació mitjançant la plantilla adjunta (Doc56) de la idoneïtat dels tractaments (modificació dels qüestionaris i 
tests de HAMDY, FIERABRÀS i el proposat al Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat descrit al Pla de 
Salut 2011-2015).  
Es valoraran els següents aspectes: 
 
- INDICACIÓ: Jerarquització de les patologies del pacient tenint també en compte la priorització que aquest 

realitza 
1. Té actualment el pacient un problema de salut pel que està indicada la medicació?. Associar cada 

medicament a la patologia per la que s’utilitza 
2. Persisteix el problema pel que es va indicar? 
3. Necessita el pacient prendre aquest fàrmac? (valorar: efecte placebo, fàrmac per una indicació no 

aprovada, manteniment del fàrmac de manera indefinida un cop finalitzat el temps estimat per a un 
tractament correcte i l’efecte cascada terapèutica). Self audit ens llista i avisa d’aquells pacients que tenen 
entre la seva prescripció medicació evitable (ex. Condroprotectors, vasodilatadors cerebrals, 
flebotònics...) 

4. És adequat el consum d’aquest fàrmac en les condicions físiques i mentals que té el pacient? (ex. abús de 
psicòtrops, analgèsics, medicaments per l’Alzheimer). 
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- FÀRMAC: llistar tots els productes amb activitat farmacològica que rep el pacient (ha d’incloure aquells que el 
pacient pren per compte pròpia: anticonceptius, analgèsics, productes per aprimar-se, plantes medicinals...). 
 

- EFECTIVITAT: és efectiu el tractament per a l’objectiu terapèutic plantejat?. La valoració serà clínica en alguns 
casos i en d’altres mitjançant proves analítiques (ex. LDL colesterol, Hb glicosilada...). Cal establir l'objectiu 
terapèutic per a cada tractament tenint en compte l'edat i condicions clíniques del pacient. 

 
- RISC: S’ha produït o hi ha risc de reacció adversa que cal controlar o prevenir? (ens seran útils prefaseg, self-

audit, criteris STOPP - llistat ordenat per sistemes fisiològics de 65 criteris per detectar medicaments de 
prescripció potencialment inapropiada en la gent gran , criteris START -llistat de 22 indicadors de prescripció de 
medicaments que haurien d’estar prescrits en determinades patologies si no existeix contraindicació-). Ens serà 
especialment útil l’eina self-audit (apartat de seguretat) on podrem detectar pacients amb duplicitats, amb 
medicaments prescrits en situació d’alertes de seguretat, contraindicacions... 

 
- ACCEPTACIÓ PEL PACIENT: Hi ha adherència al tractament? Es poden emprar eines d’eCAP com l’historial 

farmacoterapèutic (Doc55) per contrastar el nombre d’envasos prescrits i dispensats (retirats de l’oficina de 
farmàcia). 

 
- BASAT EN L’EVIDÈNCIA: S’adapta el tractament a les actuals guies i evidències científiques amb una relació 

benefici-risc favorable en relació a les alternatives? 
 

- SEGUEIX LES RECOMANACIONS DE L’ ICS I CATSALUT EN MATÈRIA DE MEDICAMENTS? (EQPF, guia 
farmacoterapèutica de la Comissió farmacoterapèutica de l’ ICS, guies de pràctica clínica, @ Guia Terapèutica de 
problemes aguts de salut, seguiment de les recomanacions del Programa d’Harmonització farmacoterapèutica de 
medicaments en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària –PHF-APC-, Comitè d’Avaluació de Nous 
Medicaments - CANM). Es pot accedir a aquests continguts a l’ intranet de Farmàcia de la DAP Girona i a la web 
de l’ ICS (veure bibliografia). 

 
- EFICIÈNCIA: És possible un estalvi utilitzant una altra especialitat més eficient del mateix medicament o un 

equivalent terapèutic? L’eina self-audit ens detecta pacients que tenen prescrits fàrmacs de 5 grups 
farmacològics que disposen d’equivalents terapèutics. 

 
- SEGUIMENT: Es fa una revisió (al menys semestral o quan es canvia o incorpora algun medicament) del pla de 

medicació del pacient amb la presència del mateix o es reautoritza la medicació de manera automàtica? 
 
3. Intervenció en pacients polimedicats 

a. Omplir la plantilla d’avaluació  
b. Retirar fàrmacs i/o canviar i/o continuar-los post-avaluació o afegir-ne si alguna patologia susceptible de ser 

tractada no ho està 
c. Corregir dosis i/o pautes si no són les adequades 
d. Consensuar amb el pacient el nou pla de medicació revisat 
e. Revisió periòdica cada 6 mesos de (com a mínim) els pacients polimedicats > 10 medicaments i > 65 anys 

 
4. Els Responsables de qualitat i seguretat de l’EAP, o el Grup de Seguretat del Pacient (cas de existir-ne) o algun 

professional capacitat i motivat seran els encarregats de dinamitzar la revisió dels tractaments d’aquests pacients i 
de proposar sessions periòdiques en les que comentar els casos més complicats o aquells que generin dubtes al 
metge responsable del pacient. Prèviament s’hauria de realitzar una sessió explicativa de com dur a terme les 
revisions. S’haurien d’establir uns percentatges mínims de revisió de pacients per professional. La Unitat de 
Farmàcia de la DAP (un farmacòleg i dues farmacèutiques d’atenció primària) donarà suport a totes aquestes 
activitats i pot ser consultada en aquells casos que es consideri oportú. 

 
SISTEMA AVALUACIÓ:  INDICADORS 

1. % de CIP diana revisats / total de CIP diana 
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RESPONSABLE DEL PR a l’EAP: 

Responsable/s: 

DOCUMENTS RELACIONATS: 
 
- Doc54. Diagrama de fluxe actuació pacients polimedicats 
- Doc55. Accés a historial farmacoterapèutic (prescripcions/dispensacions) 
- Doc56. Plantilla per avaluar els tractaments (Indicació, Adequació, Efectivitat, Seguretat i Adherència) 
 
 
Gestió d’aprovació i de modificacions 
Aprovació/ 
revisió 

Data 
realització 

Data 
modificació 

Validació 
per 

Data 
validació 

Data propera 
revisió 

Versió núm. 01 Juny 2013 ---- Grup de treball i 
Comissió de Qualitat 

Novembre 2013 Novembre 2015 

 
 
DESTINATARIS: 

- Responsables de Farmàcia de la DAP 
- Equip Directiu de l’EAP 
- Responsables de qualitat i seguretat de l’EAP 
- Professionals de l’EAP 
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Bibliografia Procediments Pla d’Acollida 

- Llei 8/2007 de l’ Institut Català de la Salut. 
- Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l’ICS. 
- Pla estratègic de l’ICS. 
- Drets i deures dels usuaris en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Llei 21/2000. 
- Institut Català de la Salut: http://www.gencat.net/ics 
- Servei corporatiu ICS:  http://www.gencat.net/ics/infocorp/quees.htm 
- Servei Català de la Salut: http://www.gencat.net/catsalut 
-  Departament de Salut: http://www.gencat.net/salut 
- Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.net 
- Agència catalana de Protecció de Dades: 
- Fons d’informació clínica: Intranet biblioteca

http://www.apdcat.net 
  http://girona.cpd1.grupics.intranet/node/453 

 
 

Bibliografia Procediments Gestió de material 

Relacionada amb el mòdul EPI: 
- http://www.msc.es/servCiudadanos/alertas/pdf/Recomen_preven_infec.pdf 
- http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Estudios/Estudios/EPI/Riesgos_Biologicos/Riesgos_bio_EPI.pdf  

Relacionada amb el ús dels guants: 
- http://www.humv.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1015&Itemid=27 
- http://www.urgenciasdonostia.org/Portals/0/Organizacion/Seguridad/Guantes.pdf 
- http://www.ffis.es/ups/prl/folleto_guia__guantes.pdf 
- http://www.portalcecova.es/es/grupos/biologicos/2011/folleto%20guantesB.pdf  

Relacionada amb el mòdul Ocular: 
- Guia d’oftalmologia per a metges de Familia de la CAMFIC. 2003  

Relacionada amb el mòdul Infiltracions: 
- Manual d’infiltracions de la CAMFIC. 2002. 

 
Relacionada amb el mòdul Kit Anafilàctic: 

- Guia d’actuació en urgències per a l’atenció Primària de la CAMFIC. 2008 
 

Relacionada amb el mòdul de Cures: 
- 

- 

Guia práctica de la utilización de antisépticos en el cuidado de heridas elaborada por el Grupo Nacional para el Estudio y 
Asesoramiento en úlceras por presión y heridas crónicas (GNEAUP). 
Instruccions bàsiques de sistema de gestió ambiental de l’ICS i el Departament de Salut 

 
 

Bibliografia Procediment Atenció Continuada 

- Material per a un abordatge a urgències. Guia per als centres d'atenció primària per a l'abordatge de situacions 
d'urgències. 2008. Natalia Ventura, Carme Mallorquí. CUAP Güell. DAP Girona. 

- Protocol Box Urgències Girona 1. CAP Santa Clara. DAP Girona. 
- Guia d’actuació́ en urgències per l’Atenció́ Primària (CAMFiC) Societat Catalana de Medicina de Família. 2008. 
-  Grupo de Urgencias y Atención Continuada de la SEMFyC (GUAC). Organización de la atención urgente en los 

equipos de Atención Primaria.   
- Composició́ del Material Atenció́ Urgent al CAP. Grup d’Urgències de la CAMFiC. 

 
- Composició́ del Maletí  d’Atenció́ domiciliaria i d’Urgències. Grup d’Urgències de la CAMFiC. 

http://www.camfic.cat/CAMFiC/Seccions/GrupsTreball/Docs/Urgencies/materialurgicarro.pdf  

- Nolan, P et al, (2010). Directrius 2010 per a la Ressuscitació de l’European Resuscitation Council . Versió oficial del Consell 
Català̀ de Ressuscitació en català autoritzada. 

http://www.camfic.cat/CAMFiC/Seccions/GrupsTreball/Docs/Urgencies/Composiciomaterialmaleti.pdf  

- Formulario de medicamentos para los botiquines de atención primaria . Comisiones de uso racional del medicamento . 
Àrea de salut d’Eivissa i Formentera. Govern de les Illes Balears.  

 
Bibliografia Procediments Ús Segur del Medicament 
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- Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Recomanacions per la prevenció dels errors de medicació. Disponible a: 
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Medicaments/Professionals/Documents/Arxius/Documents%20d'inte
rès%20EM/recomanacions08.pdf 

- CedimCat. Centre d’Informació de Medicaments de Catalunya. Conservació de medicaments fotosensibles. 
http://www.cedimcat.info/html/ca/dir2444/index.html 

- Estudio del período de validez de medicamentos en envases multidosis tras su apertura: recomendaciones para su uso 
eficiente. Peiró, Alcocer, Otaolaurruchii Gonzalez. Farm Hosp. 2013;37(2):173-174 

- Manual de consulta rápida Urgencias 4a edición. Enero 2013. Editorial NAAXPOT S.L.U.  
- Guia de Fàrmacs. Juny 2007. Base SEM de Manresa.  
- Recomanacions per a la correcta manipulació del Metotrexat a l’AP. ICS  
- Vademècum 2013 
- Ley General de Sanidad de 1986, Real Decreto 1344/2007 sobre farmacovigilancia humana. 
- Hamdy RC, Moore SW, Whalen K, Donnelly JP, Compton R, Testerman F, et al. Reducing polypharmacy in extended care. 

South Med J 1995; 88:534-8. 
- A, Jané C. Valor de los cuestionarios breves en la predicción del abandono del Fierabrás. 
- Gavilán Moral E., Villafaina Barroso A. Polimedicación y Salud: Estrategias para la adecuación terapéutica.  
- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Disponible 

a: http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/notificacion-SRA.pdf 
- CedimCat. Reaccions adverses als medicaments. Disponible a: 

http://www.cedimcat.info/html/ca/dir2444/doc26563.html 
- Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional del medicament i productes sanitaris. Disponible a: 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/27/pdfs/A28122-28165.pdf 
- Reial Decret 1416/1994, de 25 de juny, pel que es regula la publicitat dels medicaments d’ús humà. Disponible a: 

http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/29/pdfs/A24404-24410.pdf 
- Eines per a la revisió de la medicació. Disponible a l’intranet de farmàcia. http://girona.cpd1.grupics.intranet/node/3086  
- Farmàcia de l’ICS. http://www.gencat.cat/ics/professionals/farmacia.htm  
- Resum d’utilització de self audit. Disponible a l’intranet de farmàcia. http://girona.cpd1.grupics.intranet/node/1526  
- Avaluació de nous medicaments. http://www.gencat.cat/ics/professionals/avaluacio.htm  
- Servei Català de la Salut. Programa d’harmonització farmacoterapèutica de medicaments en l’àmbit de l’atenció primària 

i comunitària (PHF-APC). 
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=12bfe280989fd
310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=12bfe280989fd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=defau
lt  

- Guies de Pràctica Clínica de l’ICS. http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/diabetis/diabetis.htm  
- Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (Pla de Salut 2011-2015) 

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Ambits%20tematics/Linies%20dactuacio/Model_assistencial/Atencio_al_mal
alt_cronic/documents/arxius/2_6_us_racional_de_farmacs.pdf  

- http://www.cedimcat.info/html/es/dir2472/doc26652.html#Bloc2 
- http://ageing.oxfordjournals.org/content/36/6/632.full.pdf+html 
- http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/farmacia/usoRacional/documentos/V_4_2_Fierabras.pdf 
- http://rincondocentemfyc.files.wordpress.com/2011/12/stopp_start_espanol.pdf 
- http://www.elcomprimido.com/PDF/botiquines_IbizaFormentera2008.pdf 
- http://gaptalavera.sescam.jccm.es/web1/gaptalavera/prof_farmacia/Normas_funcionamiento_botiquines.pdf 
- www.areasaludbadajoz.com
- 

. 
http://www.carloshaya.net/LinkClick.aspx?fileticket=MFIiObiqQSc%3D&tabid=437)  

- http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/241503-Libro_de_Termoestabilidad_20_05_2011.pdf 
- 

- 

http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/informacion/vacunas_epidem/es_4330/adjuntos/conservacion_c.pdf 
 
http://gaptalavera.sescam.jccm.es/web1/gaptalavera/prof_farmacia/PNT_CONTROL_TEMPERATURA.pdf  
http://www.ismp-espana.org/ficheros/Medicamentos%20alto%20riesgo.pdf 

- http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/practicas__seguras_medicamentos__alto__riesgo.pdf 
- http://10.80.217.110/intranet_ics/suport-activitat/sa_infermeria/vacunacions.html 

  

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Medicaments/Professionals/Documents/Arxius/Documents%20d'interès%20EM/recomanacions08.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/Medicaments/Professionals/Documents/Arxius/Documents%20d'interès%20EM/recomanacions08.pdf�
http://www.cedimcat.info/html/ca/dir2444/index.html�
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/notificacion-SRA.pdf�
http://www.cedimcat.info/html/ca/dir2444/doc26563.html�
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/27/pdfs/A28122-28165.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/27/pdfs/A28122-28165.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/27/pdfs/A28122-28165.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/27/pdfs/A28122-28165.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/29/pdfs/A24404-24410.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/29/pdfs/A24404-24410.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/29/pdfs/A24404-24410.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/29/pdfs/A24404-24410.pdf�
http://girona.cpd1.grupics.intranet/node/3086�
http://www.gencat.cat/ics/professionals/farmacia.htm�
http://girona.cpd1.grupics.intranet/node/1526�
http://www.gencat.cat/ics/professionals/avaluacio.htm�
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=12bfe280989fd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=12bfe280989fd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=12bfe280989fd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=12bfe280989fd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=12bfe280989fd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=12bfe280989fd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/diabetis/diabetis.htm�
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Ambits%20tematics/Linies%20dactuacio/Model_assistencial/Atencio_al_malalt_cronic/documents/arxius/2_6_us_racional_de_farmacs.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/Ambits%20tematics/Linies%20dactuacio/Model_assistencial/Atencio_al_malalt_cronic/documents/arxius/2_6_us_racional_de_farmacs.pdf�
http://www.cedimcat.info/html/es/dir2472/doc26652.html#Bloc2�
http://ageing.oxfordjournals.org/content/36/6/632.full.pdf+html�
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/farmacia/usoRacional/documentos/V_4_2_Fierabras.pdf�
http://rincondocentemfyc.files.wordpress.com/2011/12/stopp_start_espanol.pdf�
http://www.elcomprimido.com/PDF/botiquines_IbizaFormentera2008.pdf�
http://gaptalavera.sescam.jccm.es/web1/gaptalavera/prof_farmacia/Normas_funcionamiento_botiquines.pdf�
http://www.carloshaya.net/LinkClick.aspx?fileticket=MFIiObiqQSc%3D&tabid=437�
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/241503-Libro_de_Termoestabilidad_20_05_2011.pdf�
http://gaptalavera.sescam.jccm.es/web1/gaptalavera/prof_farmacia/PNT_CONTROL_TEMPERATURA.pdf�
http://www.ismp-espana.org/ficheros/Medicamentos%20alto%20riesgo.pdf�
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/practicas__seguras_medicamentos__alto__riesgo.pdf�
http://10.80.217.110/intranet_ics/suport-activitat/sa_infermeria/vacunacions.html�


 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

63 

 
  

Documents relacionats 



 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

64 

Doc01: Full de registre dels processos adaptats 
 

1. Identificació del procés o procediment adaptat: 

 

2. Justificació: 

 

3. Descripció dels canvis: 

 

4. Aprovat per: 

 

5. Data de vigència: 
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Doc02 Acollida inicial: Concertació visita acollida, documentació visita acollida, documentació, 
material i circuïts  
 
El departament de Recursos humans es posa en contacte amb el Centre i dona la informació de la contractació del nou 
professional: Tipus de contracte, durada, estament, dades personals, si el professional ha treballat alguna vegada a la 
nostra empresa o en un altre Centre de la nostra DAP. 

Si és de nova incorporació a la Institució: 

1. Donar d’alta al sistema informàtic: demanar accés a l’e-CAP/Siap-web, a la xarxa, correu corporatiu, dades 
bancàries,  si és professional sanitari alta  als centres de l’ABS/ACUT i mòdul/agenda corresponent... 

2. Preparació documentació entregar: 
a. Pla d’Acollida EAP 
b. Document confidencialitat (Doc4). 
c. Document codis d’accés (correu corporatiu, xarxa, e-CAP, Siap-web....(Doc5). 
d. Document conflictes ètics (Doc6) 
e. Documentació comunicació problemes i oportunitats de millora. (Doc7) 
f. Document comunicació d’incidències. (Doc8). 
g. Document seguretat e-CAP. (Doc9). 
h. Suggeriments per a la Millora de l’e-CAP. (Doc10). 
i. Oferiment d’examen de salut i registre (Doc3). 
j. Registre d’informació de prevenció de riscos laborals a nouvinguts. (Doc2) i registre (Doc3). 
k. Descripció del lloc de treball. (Doc12). 

3. Preparació material entregar: (Doc13). 
a. Identificació personal. 
b. Vestuari. 
c. Claus armariet. 
d. Claus consulta. 
e. Receptes,  i altre material si s’escau. 

4. Circuïts d’informació del Centre: 
a.  Intranet. 
b.  Correu corporatiu 
c. Informació penjada a les carpetes compartides/Intranet (plantilles personal, horaris, guàrdies, 

calendaris sessions, protocols, procediments, documentació administrativa) 
d. Bústies de suggeriments del personal. 
e. Valisa. 

 
 
El Referent de Gestió del Centre concertarà una visita amb l’Equip Directiu per tal de fer-li l’acollida 
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Doc03 Acollida inicial Checklist 

Nom Data Categoria Responsable Signatura 
docs 

Entrega 
material 

UBP 
Revisió 

Informació 
prl 

Form. us 
equi 

Form. 
RCP 

Avaluació 
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Doc04 Acollida inicial: Confidencialitat de la informació 
 
Donada la seva especial rellevància, la direcció creu convenient fer-vos arribar una transcripció exacta de 
l’apartat 3.5 de la “CARTA DE DRETS I DEURES DELS CIUTADANS EN RELACIÓ AMB LA SALUT I L’ATENCIÓ 
SANITÀRIA”, que fa referència al Dret de confidencialitat de la informació i que diu: 
 
Aquest dret significa que la informació relativa a les dades dels actes sanitaris s’ha de mantenir dins del secret 
professional estricte i del dret a la intimitat del pacient. 
 
Això és especialment important en aquell tipus de dades que poden ser més sensibles: les relatives a la pròpia 
salut, les creences, l’herència genètica, l’adopció, les malalties infeccioses, ser subjecte de maltractaments, etc. 
En aquest sentit, cal recordar que l’accés a les dades només el poden tenir aquells professionals sanitaris 
relacionats directament amb l’atenció del pacient, i que no es poden facilitar a altres professionals o 
familiars/persones vinculades sense l’autorització de l’interessat. Cal tenir en compte que el dret a la 
confidencialitat no és absolut i hi estan reconegudes diferents excepcions, entre les quals cal destacar les 
següents: 
 

• Quan mantenir la confidencialitat pot significar un perill o perjudici rellevant per a altres persones. 
• Quan al mateix pacient autoritzi la revelació d’informació a tercers, la qual cosa no significa l’obligació 

del professional de facilitar-la. 
• Quan mantenir la confidencialitat esdevingui un perjudici per al mateix pacient, la qual cosa és 

especialment important en el cas de maltractaments. 
 
 
El que us comuniquem i preguem que signeu conforme n’esteu assabentats. 
 
Nom i cognoms: 
 
 
Signat                                                                                                                                              Data: 
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Doc05 Acollida inicial: Confidencialitat dels codis d’accés 
 
En data d’avui se li lliuren el codis d’accés dels aplicatius informàtics corresponents  al sota signant d’aquest 
document. 

  

Donat que aquest tipus de dades són estrictament confidencials, s’informa a l’interessat que aquest codi 
d’accés s’ha de mantenir en secret i per tant és personal i intransferible. 

  

 

Nom i cognoms: 

  

Signatura 

  

  

  

  

  

  

Data 



 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

69 

Doc06 Acollida inicial: Conflictes ètics 
 
Un dels objectius del nostre equip hauria de ser que els usuaris siguin atesos amb la mateixa eficiència i qualitat 
per qualsevol dels professionals del nostre centre. Això, comporta que l’equip es faci coneixedor de possibles 
conflictes ètics dels nostres professionals que poden sorgir durant un procés d’assistència a un pacient, per 
permetre així, organitzar la seva derivació a un altre professional de l’equip assegurant l’atenció a la seva 
demanda. 
 
En la nostra pràctica diària és possible trobar-nos amb demandes manifestes o encobertes que van més enllà de 
la ciència mèdica, i que estan subjectes a la valoració ètica, moral o religiosa de cada professional. 
 
En l’atenció d’algun d’aquests supòsits et planteges algun conflicte ètic, moral o religiós? 

         
Recomanació i prescripció de mètodes anticonceptius no naturals 
SI                       NO 
 
Administració de la pastilla post coital: 
SI                       NO 
 
Administració de fàrmacs que saps que poden reduir el temps de vida del pacient: 
SI                       NO 
 
Interferències amb interessos privats: 
-        Activitat privada.   SI                       NO 
- Treball en un altre centre. SI                       NO 
- Relació amb la indústria farmacèutica.  SI                       NO 
- Altres possibles conflictes que tu valoris: 
 
Nom i cognoms: 
 
 
 
Signatura 
 
 
 
 
Data: 
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Doc07 Full de comunicació de problemes i oportunitats de millora 
 
 
1.  Descripció del problema o situació a millorar. 

 

 

 

2.  A quants i quins usuaris afecta? 

 

 

3.  A quins professionals afecta? 

 

 

4. Quines poden ser les causes? 

 

 

5. Com es podria solucionar o millorar la situació? 

  

   

  

Nom i cognoms: 

  

Signatura professional:                                                                                                                                         Data:     
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Doc08 Acollida inicial: Document comunicació incidència  
 

 

1.         Descripció de la incidència. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nom i cognoms: 

  

Signatura professional. 

  

  

  

  

  

Data: 
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Doc09 Acollida inicial: Document de la normativa de seguretat de les dades 
 
Per tal d’informar als professionals de les implicacions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades es posa a la vostra 
disposició el document informatiu/de compromís per als professionals sobre la seguretat dels sistema i 
responsabilitats i funcions sobre la protecció de les dades dels pacients. 

 Passos a seguir per arribar a aquest document: 

Obrir l’e-CAP/usuari, contrasenya/ continuar/ Altres/ Seguretat/Normativa per als professionals. Llegiu el document i 
activar el botó que desitgeu. 

 

 

 

Els professionals que no tinguin accés a l’e-CAP es poden informar-se  a la pàgina d’intranet Confidencialitat i 
privadesa 

http://girona.cpd1.grupics.intranet/node/545�
http://girona.cpd1.grupics.intranet/node/545�
http://girona.cpd1.grupics.intranet/node/545�
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Doc10 Acollida inicial: Suggeriments per la millora de l’ECAP 
 
Data de la proposta: 

1.       Formulada per :  

○ Metge                                  
  

○ Infermeria                          
  

○ Atenció al Ciutadà   
  

○ Altres                                  
  

2.       Descripció del punt o pas del programa que es pretén que es millori. Justificació, si s’escau. 

  

  

 

  

  

3.       Proposta per millorar la funcionalitat actual: 

  

  

  

Paraules clau:................................................................................................................................ 
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Doc11 Comunicat de canvi de guàrdia 

EAP/PAC DE: 
 
CATEGORIA: METGE/SSA   INFERMER/A   ZELADOR/A  
Nom i cognoms del/de la titular de la 
guàrdia 
 
 
 
Nom i cognoms de qui farà la guàrdia 
 
 
 
Data de la guàrdia  Nit   Dia  

____________________________________________________________________________________  
 
Cedir aquesta guàrdia.   
 
Canviar aquesta guàrdia per:   
____________________________________________________________________________________ 
 
Nom i cognoms del/de la titular de la 
guàrdia 
 
 
 
Nom i cognoms de qui farà la guàrdia 
 
 
 
 
Data de la guàrdia  Nit   Dia  
                                                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Signatura  Signatura 

   

   
Signatura d’autorització i conformitat 
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Doc12 Acollida inicial: Descripció llocs de treball 

 

1. Reconèixer els processos patològics, particularment les malalties comuns, cròniques i les que presentin un 
risc per a la vida o tinguin complicacions o conseqüències greus. 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE METGE DE FAMILIA A l’EAP 
  
CONEIXEMENTS 

2. Comprendre les oportunitats, mètodes i limitacions de la prevenció, diagnòstic precoç i Maneig  a l’àmbit de 
la medicina general. 

3. Comprendre la forma en que les relacions interpersonals a la família poden causar problemes de salut o 
alterar la seva presentació,  curs o Maneig i com la malaltia pot influir sobre les relacions familiars. 

4. Comprendre les circumstàncies socials i ambientals dels seus pacients i com poden afectar la relació entre 
salut i malaltia. 

5. Conèixer adequadament l’àmplia gamma d’intervencions de les que poden disposar. 
6. Entendre l’ètic de la seva professió i la seva importància pel pacient. 
7. Utilitzar els mètodes bàsics d’investigació aplicats a la medicina de família. 
8. Conèixer la legislació medico - social i el seu impacte sobre el pacient. 

  
HABILITATS 
 Atenció a la família - persona    

1. Habilitats clíniques bàsiques.- Compren l’anamnesi com a capacitat d’obtenció d’informació rellevant, 
l’exploració física com a instrument per detectar i confirmar signes i símptomes significatius. 

2. Comunicació.- Avaluar les habilitats comunicatives bàsiques (cordialitat, respecte, empatia..) utilitzades a 
l’entrevista clínica amb la capacitat per a  donar consells, instruccions, noticies... de forma adequada i 
comprensible. 

3. Habilitats tècniques.- Avaluar l’habilitat del metge de família a la realització d’exploracions diagnostiques 
(fons d’ull, ECG...) i terapèutiques ( sutures, embenatges, reanimació cardiopulmonar...). 

4.  Maneig.- Valorar el raonament clínic, és a dir, la capacitat per a establir un diagnòstic diferencial a través de 
la interpretació dels resultats obtinguts per anamnesi, exploració i interpretació de proves complementaries i 
saber dissenyar un pla terapèutic (farmacològic o no) i de seguiment raonable. 

5. Atenció a la família .- Capacitat d’obtenció d’informació de l’estructura, composició, dinàmica de relació... de 
l’entorn familiar. Valoració de la necessitat d’intervenció i la utilització de recursos familiars. 

6. Activitats preventives.- Coneixement dels programes d’activitats preventives i la seva implementació dels 
que siguin definits. 

7. Atenció a la Comunitat.- Capacitat per al coneixement i priorització dels problemes de salut, interpretació de 
dades epidemiològiques, demogràfiques, i sociològiques, coneixement dels recursos socials i sanitaris i 
desenvolupament d’intervencions a la comunitat on treballem. 

 
DOCÈNCIA 

1. Coneixement de les diverses tècniques de metodologia docent i avaluativa, habilitat d’expressió oral, 
comunicació, transmissió, de coneixements, exercici del rol modèlic. 

2. Investigació.- Habilitat per a la revisió periòdica dels coneixements, evidencia científica i la investigació, 
utilitzant bases de dades bibliogràfiques, lectura crítica d’articles, i disseny elaboració, interpretació de 
resultats, comunicació i publicació de treballs d’investigació. 

3. Aspectes organitzatius.- Capacitat per al treball en equip amb bona relació amb els diferents professionals, 
coneixement d’aspectes normatius, salut laboral, IT.... Gestió del temps i recursos a la pràctica assistencial. 

 
GESTIÓ 

1. El metge de l’equip ha d’utilitzar els recursos de la manera més adequada establint conjuntament amb la 
resta de metges i professionals mètodes de treball que aportin la millor relació de cost-efectivitat. 
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ACTITUDS 
1. Mantenir unes relacions d’empatia i eficàcia amb els pacients i companys i desenvolupar un cert grau 

d’autocrítica. 
2. Conèixer al pacient individualment influeix en la manera d’obtenir la informació i fer hipòtesi sobre la 

naturalesa dels seus problemes i el seu òptim Maneig. 
3. Comprendre que ajudar als pacients a resoldre els seus propis problemes és una actitud terapèutica 

important.  
4. Reconèixer que pot fer una contribució  professional a la comunitat. 
5. Ètica i deontològica mèdica. 
6. Estar disposat a avaluar críticament el seu propi treball. 
7. Reconèixer la pròpia necessitat de formació continuada i de lectura crítica de la informació mèdica. 

 
 
 
 

1. Per  reduir  la morbimortalitat per patologia prevalent (risc perinatal i patologia predominant en aquest 
període, anomalies congènites i hereditàries, malalties infeccioses, accidents i patologia crònica) 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE PEDIATRA A l’EAP 
 
CONEIXEMENTS 
Tenir coneixements : 

2. Per reduir  la morbilitat per trastorns bucodentals, aparell locomotor, desenvolupament psicomotriu i 
trastorns audiovisuals. 

3. De la correcta immunització segons el calendari vigent en cada moment tant al centre com a l’escola. 
4. Per contribuir a la millora de la salut mental infantil. 
5. De la nutrició infantil en especial en el primer any de vida. 
6. Dels circuïts per tal de millorar la coordinació amb els especialistes de referència. 

 
HABILITATS 

1. Atenció a la demanda. Inclou les activitats entorn al tractament de tots els problemes del nen. 
2.  Diagnòstic i tractament de la patologia aguda 
3. Seguiment de pacients amb patologia crònica i control periòdic. 
4. Seguiment del Programa del Nen Sa segons la normativa del Departament de Sanitat de la Generalitat de 

Catalunya. 
5. Atenció a la comunitat infantil a través de la col·laboració amb programa escolar i altres serveis socials. 
6. Formació continuada del professionals de l’equip pediàtric d’atenció primària. 
7. Recerca. 

 
ACTITUDS 

1. Mantenir unes relacions d’empatia i eficàcia amb els pacients i companys i desenvolupar un cert grau 
d’autocrítica. 

2. Comprendre que el coneixement del pacient individual influeix en la manera d’obtenir la informació i fer 
hipòtesi sobre la naturalesa dels seus problemes i el seu òptim maneig. 

3. Comprendre que ajudar als pacients a resoldre els seus propis problemes és una actitud terapèutica 
important. 

4. Reconèixer que pot fer una contribució  professional a la comunitat. 
5. Estar disposat a avaluar críticament el seu propi treball. 
6. Reconèixer la pròpia necessitat de formació continuada i de lectura crítica de la informació mèdica. 
7. Ètica i deontològica mèdica. 
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1. Professió de serveis, que proporciona cures d’infermeria aplicant els coneixements i tècniques específiques 
de la seva disciplina; es basa en el coneixement científic i es serveix del progrés tecnològic, així com dels 
coneixements i les tècniques derivades de les ciències humanes, físiques, socials i biològiques. 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’INFERMERIA A L’EAP 
 
CONEIXEMENTS 

2. Actuar centrant-se en l’atenció a la persona, la família i la comunitat. 
3. Tenir en compte a la persona com a subjecte d’emocions, relacions socials i estar vinculat a un sistema de 

valors personal. 
4. Acceptar la responsabilitat i ostentar l’autoritat necessària en la prestació directa de les cures d’infermeria. 

Per tant, el professional exerceix de forma autònoma la infermeria en el si d’un equip de salut (entès aquest 
com a lloc d’intercanvi i anàlisi de l’activitat dels professionals per aconseguir una assistència integral 
integrada). 

5. Tenir un sòlid compromís amb la societat per tal de donar una resposta ajustada a les seves necessitats. La 
infermeria ajuda a les persones, família i grups a determinar i aconseguir el seu potencial físic, mental i social 
contribuint a la millora de la qualitat de vida. Aquestes activitats les desenvolupa en el marc d’una societat en 
canvi permanent i es veu influenciada per un conjunt de factors socials, econòmics, culturals i polítics. 

 
 
HABILITATS 
La infermera d’atenció primària  que treballa a l’EAP té tasques en diverses vessants: 

   Assistencial 
a. L’atenció als pacients adscrits al seu equip tant a la consulta d’adults com  a la de pediatria: 

■ Dins l’EAP. 
■ En el domicili del pacient, en la aplicació del programa ATDOM. 
■ L’atenció als pacients que visiten el centre en l’horari d’atenció continuada 
■ L’atenció a la comunitat  per tal de seguir el programa de Salut Comunitària. 

Formació continuada. 
Recerca. 
 

Les tasques a realitzar dins l’EAP en una consulta d’adults són: 
a. Aplicació de procediments: injectables, accessos parenterals, cures, determinacions de glicemies 

capil·lars, vacunacions d’adults, pressa de mostres, EKG, espirometries, Peak-flow. 
b. Tenir cura de les persones amb processos crònics, aguts i situació crítica. 
c. Educació grupal / Pacient Expert Catalunya® 
d. Fer un seguiment del compliment del  tractament farmacològic. 
e. Realització de cures de tot  tipus de ferides, nafres ....... 
f. Efectuar activitats preventives: PAPPS, vacunacions, educació sanitària. 
g. Valoració d’infermeria, pla de cures individualitzat. 
h. Educació sanitària. 

Les tasques a realitzar dins l’EAP  a la consulta de pediatria són: 
a. Seguiment del programa del nen sa . 
b. Valoració d’infermeria, pla de cures individualitzat. 
c. Aplicació de procediments: injectables, accessos parenterals,  cures, determinacions de glicèmies 

capil·lars, vacunacions segons calendari vigent, pressa de mostres, EKG, espirometries, Peak-flow. 
d. Tasques delegades o de rol de col·laboració i interpretar i executar les prescripcions mèdiques. 
e. Valoració d’infermeria, pla de cures individualitzat. 
f. Educació sanitària. 

 
Les tasques a realitzar en els domicilis dels pacients que no es puguin desplaçar al CAP seran les mateixes que les que 
s’han de realitzar a les consultes. L’atenció domiciliaria al nou nat i a la mare per part de la infermera de pediatria. 
 
La activitat de la infermera quan atén als pacients dins l’horari d’atenció continuada- 

a. Valoració d'infermeria del pacient atès en l’atenció continuada. 
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b. Dur a terme les tasques delegades o rol de col·laboració del metge que en aquell moment està 
treballant  com poden ser: fer E.K.G, presa de constants, aplicació de vacunes, accessos parenterals, 
injectables,  cures, embenats... 

La infermera ha de desenvolupar els programes d’atenció comunitària que estiguin consensuats pel centre en aquell 
moment. 

a. Vacunacions a les escoles i revisions tot seguint el programa del Nen Sa. 
b. Educació sexual i prevenció de malalties de transmissió sexual. 
c. Agent de Salut per tal d’apropar els serveis d’infermeria als  adolescents desenvolupant tasques de 

consultoria i derivacions si s’escau ( Programa Salut Escola i Comunitat). 
d. Xerrades a la comunitat promogudes per l’ajuntament, associacions de veïns , llar de jubilats o a 

iniciativa del propi centre amb el consens de les entitats abans esmentades. 
e. Programa “cuidem al cuidador” 
f. Educació sanitària 
g. Grups d’autoajuda. 

 
 
FORMACIÓ 

1.  Realització de sessions autoformatives portades a terme pels propis components de l’equip. 
2. Formació continua proposada pel centre o a demanda del propi personal d’infermeria. 

  
DOCÈNCIA 

1. Dur a terme les activitat docents en els diferents nivells professionals. 
 
RECERCA 

1. Elaboració i presentació de treballs en jornades i congressos. 
2. Elaboració de treballs per tal de publicar-los en revistes científiques. 
3. Fer estudis epidemiològics per analitzar les dades i fonamentar la pràctica en els resultats de la recerca. 
4. Realitzar activitats de recerca, analitzar críticament els mètodes i les dades de recerca. 

 
GESTIÓ 

1. Una infermera de l’equip fa les tasques de gestionar recursos i serveis d’infermeria. 
2. Gestionar els recursos i establir mètodes de treball per a la correcta prestació de les cures d’infermeria. 

 
ACTITUDS 

1. Mantenir unes relacions d’empatia i eficàcia amb els pacients i companys i desenvolupar un cert grau 
d’autocrítica. 

2. Conèixer al pacient individualment influeix en la manera d’obtenir la informació i fer hipòtesi sobre la 
naturalesa dels seus problemes i el seu òptim maneig. 

3. Comprendre que ajudar als pacients a resoldre els seus propis problemes és una actitud terapèutica 
important. 

4. Reconèixer que pot fer una contribució  professional a la comunitat. 
5. Estar disposat a avaluar críticament el seu propi treball. 
6. Reconèixer la pròpia necessitat de formació continuada i de lectura crítica de informació mèdica. 
7. Ètica i deontològica mèdica. 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR D’INFERMERIA A l’EAP 
 
 
CONEIXEMENTS  
Tenir la titulació i coneixements adequats per al lloc de treball. 
 
 



 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

79 

HABILITATS 
  
L’auxiliar de clínica d’atenció primària  que treballa a l’EAP té tasques en diverses vessants: 
  

Assistencial : 
  Presència a la consulta d’odontologia: Proporcionar assistència a les tasques de l’odontòleg. 

 Preventiva: 
Formar part de l’equip de salut bucodental en les activitats preventives, tant comunitàries (escoles) Com a 
l’EAP (Programes preventius). 
Formació continuada 

 
Les tasques a realitzar dins l’EAP en una consulta d’odontologia són:  

a. Aplicació de procediments: instrumentació, revelat de radiografies intraorals. 
b. Procediments administratius de la consulta. 
c. Seguiment de l’estat higiènic de la consulta d’odontologia i de l’esterilització de l’instrumental 

aplicant les guies i protocols existents. 
d. Efectuar activitats preventives: Aplicació de cubetes de fluor. 
e. Educació sanitària: higiènic - dietètica en salut bucodental. 

 
Les tasques a realitzar a la resta de l’EAP són:  

a. Control d’existències al magatzem. 
b. Gestió de la esterilització del material sanitari del centre. 
c. Ajut en tasques que li requereixin altres membres de l’EAP. 

 
FORMACIÓ 

1. Realització de sessions autoformatives portades a terme pels propis components de l’equip. 
2. Formació continua proposada pel centre o a demanda del propi personal d’infermeria. 

  
ACTITUDS 

1. Mantenir unes relacions d’empatia i eficàcia amb els pacients i companys. 
2. Estar disposat a avaluar críticament el seu propi treball. 
3. Reconèixer la pròpia necessitat de formació continuada i de lectura crítica de informació professional. 
4. Ètica i deontològica professionals. 

 
 
 
 

1. Professionals  de gestió i serveis, han de orientar les seves funcions a facilitar permanentment les necessitats 
dels ciutadans, compaginant-les, dintre de tot el procés assistencial, amb les  funcions de la resta de 
professionals de l’EAP. Per tant, la definició dels serveis de la unitat d’atenció al ciutadà  no s’ha de 
contemplar de forma estàtica i inalterable, sinó com un procés constant de millora i avanç amb un sentit 
dinàmic i d’adaptació permanent a les noves necessitats i tecnologies. 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE LA UAC (UNITAT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ)  EN L’EAP 
 
CONEIXEMENTS 

2. Els professionals de la UAC són els que tenen el primer contacte amb l’usuari i, per tant, són el punt d’inici de 
gairebé la totalitat dels processos assistencials. Tenint en compte aquesta posició de privilegi, els 
professionals de la UAC han de ser el motor del canvi cap a l’assoliment d’alts nivells de qualitat de servei, 
especialment en els aspectes d’accés, humanització de l’entorn, comunicació, desburocratització i agilitació 
dels processos. 

3. Els professionals de la UAC són, per tant, un element clau per aconseguir alts nivells de qualitat dels resultats 
de l’atenció, especialment pel que fa als aspectes que afecten més directament a la percepció dels clients 
externs i a l’eficiència dels processos organitzatius. 
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HABILITATS 
  
Els professionals  de gestió i serveis d’atenció primària que treballen a l’EAP tenen tasques en diverses vessants:  

• Personalitzar l’atenció. 
• Simplificar les tramitacions dels ciutadans. 
• Resoldre el màxim possible en el primer nivell de contacte. 

 
 

Les tasques a realitzar dins l’EAP són:  
1. ATENCIÓ ESTRUCTURAL I AMBIENTAL 

Posar en servei totes les instal·lacions per tal que estiguin en correcte funcionament per l’atenció als 
usuaris. (QUE L’ENTORN SIGUI AMABLE AMB L’USUARI) 

2. ATENCIÓ PERSONAL 
a. L’atenció cal fer-la de forma personalitzada, prioritzant l’atenció a l’usuari sobre qualsevol altra tipus 

de tasca. 
b. Tots els serveis de la UAC es donen durant tot l’horari d’obertura de la unitat operativa. 
c. Recepció general. 
d. Atenció de trucades telefòniques, identificant la unitat operativa al despenjar. 
e. Trasllat intern de pacients amb dificultats de mobilització. 
f. Discreció i confidencialitat en totes les converses en presència dels usuaris. 

3. INFORMACIÓ 
 La UAC ha de gestionar i disposar de tota la informació referent a la unitat operativa i als seus centres de 
referència, de forma que quedi garantida la informació als usuaris i el correcte funcionament i utilització dels 
serveis, bé sigui amb procediments manuals o dades de dades informatitzades. 

a. Retolació 
b. Informació escrita: 

1. Taulers d’Avisos als usuaris. 
2. Tauler d’Avisos als professionals. 
3. Expositors de fullets. 
4. Informació lliurada en mà. 
5. Informació a la Intranet. 

c. Informació oral: 
1. Amb presència física del usuari. 
2.  Donada amb seguretat. 
3.  Fiable. 
4.  Comprensible. 
5. Donada amb amabilitat. 

d. Telefònica: 
1. Identificar la unitat operativa. 
2. Reduir al màxim el temps d’ocupació de la línia. 
3. Donada amb seguretat. 
4. Fiable. 
5. Comprensible. 
6. Donada amb amabilitat. 

 
4. GESTIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DE LES AGENDES DELS PROFESSIONALS  
Que l’usuari tingui sempre dia i hora, ja sigui amb cita programada, concertada , d’urgències o  a domicili. 

 
5. DERIVACIONS 

a. Les derivacions de pacients fora de la unitat operativa per a proves complementàries, consultes a 
especialistes. 

b. A altres Unitats operatives de l’atenció primària de l’ICS. 
c. A centres concertats i hospitals. 
d. Recepció i distribució de resultats de proves complementàries. 
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6. PRESTACIONS. 
7. TRAMITACIÓ, REGISTRE I ARXIU D’INFORMACIÓ CLÍNICA. 
8. GESTIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA I DOCUMENTACIÓ. 
9.  GESTIÓ DE MAGATZEM. 
10. RECOLLIDA I GESTIÓ DE DADES DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ DE LA UNITAT. 
11. PETICIÓ I DISTRIBUCIÓ DE TALONARIS DE RECEPTES. 
12. ALTES D’USUARIS: 

a. Validació d’usuaris adscrits a l’EAP amb assignació de metge amb suport e-CAP administratiu 
b. Validació d’usuaris estrangers i d‘altres comunitats amb suport e-CAP  administratiu 
c. Persones sense recursos i en situació d’atur i immigrants. Segons normativa vigent. 

                13. FACTURACIÓ: 
a. Mútues 
b. Privats 
c. Accidents laborals/ trànsit / esportius 
d. Targeta europea i convenis internacionals 

 
FORMACIÓ 

1. Realització de sessions autoformatives portades a terme pels propis components de l’equip. 
2. Formació continuada proposada pel centre, per la DAP i a demanda del propi personal. 
 

RECERCA.  
 Elaboració i presentació de treballs en jornades i congressos 

 
GESTIÓ. 

  Gestionar recursos i serveis de la UAC 
 

ACTITUDS  
1.  Mantenir unes relacions d’empatia i eficàcia amb els usuaris i desenvolupar un cert grau d’autocrítica. 
2. Conèixer a l’usuari individualment. 
3. Comprendre que ajudar als usuaris a resoldre els seus propis problemes es un actitud important. 
4.  Reconèixer que pot fer una contribució especial professional a la comunitat. 
5. Estar disposat a avaluar críticament el seu propi treball. 
6. Reconèixer la pròpia necessitat de formació continuada. 
7. DISCRECIÓ I CONFIDENCIALITAT. 
 

 
 
 

1. Reconèixer els processos patològics, particularment els més comuns, els crònics i els que presentin un risc per 
a la vida o tinguin complicacions o conseqüències greus. 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’ODONTÒLEG A l’EAP 
 
 
CONEIXEMENTS  

2. Comprendre les oportunitats, mètodes i limitacions de la prevenció, diagnòstic precoç i maneig  a l’àmbit de 
la odontologia. 

3. Comprendre les circumstàncies socials i ambientals dels seus pacients i com poden afectar la relació entre 
salut i malaltia. 

4. Conèixer adequadament la gamma d’intervencions de que poden disposar.  
5. Entendre l’ètica de la seva professió i la seva importància pel pacient.  
6. Utilitzar els mètodes bàsics d’investigació aplicats a la odontologia.  
7. Reconèixer la legislació medico-social i el seu impacte sobre el pacient.  
8. Utilitzar els mètodes bàsics d’investigació aplicats a la odontologia. 
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HABILITATS  

1. Habilitats clíniques bàsiques.- Compren l’anamnesi com a capacitat d’obtenció d’informació rellevant, 
l’exploració física com a instrument para detectar i confirmar signes i símptomes significatius. 

2. Comunicació.- Avaluar les habilitats comunicatives bàsiques (cordialitat, respecte, empatia..) utilitzades a 
l’entrevista clínica amb la capacitat per a  donar consells, instruccions, noticies... de forma adequada i 
comprensible. 

3. Habilitats tècniques.- Avaluar l’habilitat de l’odontòleg a la realització d’exploracions diagnostiques i 
terapèutiques ( anestèsia, segellats de fissures, fluoritzacions ...) 

4. Maneig.- Valorar el raonament clínic, és a dir, la capacitat per a establir un diagnòstic diferencial a través de 
la interpretació dels resultats obtinguts per l’anamnesi, exploració i interpretació de proves complementaries 
i saber dissenyar un pla terapèutic (farmacològic o no) i de seguiment raonable.  

5. Activitats preventives.- Coneixement dels programes d’activitats preventives i aplicació a cada una de las 
situacions pertinents. 

6. Atenció a la Comunitat.-Capacitat per al coneixement i priorització dels problemes de salut, interpretació de 
dades epidemiològiques, demogràfiques, i sociològiques, coneixement dels recursos socials i sanitaris i 
desenvolupament d’intervencions a la comunitat on treballem. 

 
DOCÈNCIA  

Coneixement de les diverses tècniques de metodologia docent i avaluativa, habilitat d’expressió oral, comunicació, 
transmissió, coneixements, actuació del rol modèlic. 

 
INVESTIGACIÓ 

Habilitat per a la revisió periòdica dels coneixements, evidència científica i la investigació, utilitzant bases de dades 
bibliogràfiques, lectura crítica d’articles, i disseny elaboració, interpretació de resultats i publicació de treballs 
d’investigació. 
 

ASPECTES ORGANITZATIUS  
Capacitat per al treball en equip amb bona relació amb els diferents professionals, coneixement d’aspectes 
normatius, salut laboral. 

 
ACTITUDS 

1. Mantenir unes relacions d’empatia i eficàcia amb els pacients i companys i desenvolupar un cert grau 
d’autocrítica. 

2. Conèixer al pacient individualment influeix en la manera d’obtenir la informació i fer hipòtesi sobre la 
naturalesa dels seus problemes i el seu òptim maneig. 

3. Comprendre que ajudar als pacients a resoldre els seus propis problemes es una actitud terapèutica 
important. 

4. Reconèixer que pot fer una contribució  professional a la comunitat. 
5. Estar disposat a avaluar críticament el seu propi treball. 
6. Reconèixer la pròpia necessitat de formació continuada i de lectura crítica de la informació mèdica.  
7. Actuar amb criteri ètic i deontològic. 

 
 
 
 

1. Reconèixer les problemàtiques socials derivades de processos de malaltia i realitzar una intervenció per 
optimitzar els recursos familiars per resoldre la situació. 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL DEL TREBALLADOR SOCIAL A l’EAP 
 
CONEIXEMENTS 

2. Treballar aspectes preventius en els processos de malalties per intentar evitar que els problemes 
sociofamiliars incapacitin la família per cuidar i atendre al pacient. 
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3. Vetllar pel suport social tan formal com informal en els processos de malaltia i sobretot, en malalties 
cròniques i/o invalidants. 

 
4. Mobilitzar els recursos socials de suport per ajudar a mantenir l'equilibri familiar. 
5. Aplicar el mètode bàsic d'intervenció del Treball Social. 
6. Entendre els conceptes ètics de la professió i la seva importància vers al pacient.  

 
 
HABILITATS 
El treballador social  ha de tenir la capacitat de detectar quan una família presenta problemes socials derivats d'un 
procés de malaltia. 
Un cop valorats quin son aquests problemes, treballar amb els pacients i les famílies per implementar  possibles canvis 
per resoldre’ls. 
 
L'objectiu principal del treballador social de salut en consulta es l'atenció als pacients i familiars de persones amb 
malalties que tinguin dificultats per ser ateses per problemàtica social i/o familiar dins del seu àmbit domiciliari.  
L’assistència al domicili de l’usuari es porta a terme per completar la valoració social en segons quines ocasions per 
veure en quin entorn social resideix l'usuari i la seva família cuidadora.  
 
 
FORMACIÓ 
Formació en tècniques i treball per processos que ajudin a millorar aspectes de l'avaluació de les necessitats familiars 
dins del procés salut-malaltia.  
 
RECERCA 

1. Elaboració i presentació de treballs en Jornades i Congressos. 
2. Elaboració de treballs i estudis per publicar-los en revistes especialitzades.  
3. Realitzar documents de treball en noves línies de treball que vagin sorgint 

 
DOCÈNCIA 

1. Realitzar docència de pregrau i postgrau en alumnes de la nostra especialitat. 
2. Participar en projectes formatius en institucions sanitàries. 

 
ACTITUDS 

1. Mantenir una actitud positiva vers la persona que ens fa la demanada com amb la resta de companys de l'EAP 
a fi i efecte de resoldre la problemàtica sociofamiliar plantejada. 

2.  Tenir una empatia tan amb l'EAP com amb el malalt i/o la seva família necessària per una atenció correcta. 
3. Mostrar predisposició al treball en equip amb diferents professionals sanitaris de l'EAP. 
4. Tenir una bona predisposició al treball comunitari amb xarxa per treballlar aspectes de continuïtat 

assistencial entre nivells. 
5. Tenir actitud per avaluar de forma permanent el treball diari per veure quines línies de millora podem aplicar. 
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Doc13 Acollida inicial: Lliurament del material 
 
 

En data d’avui se li lliura:  
- claus   
- uniforme  
-receptes  
- i altre material si s’escau (llistar): 
 
 
 
 
 
els quals queden sota la seva responsabilitat i retornarà quan finalitzi el seu contracte. 
  
Nom i cognoms: 
  
Signatura            
  
  
  
  
  
  
  
Data: 
 
 
 
 
Doc14 Acollida inicial: Tutor del nou professional 
 
 

1. Designat per l’Equip directiu. 
2. Referent del nouvingut per resoldre dubtes. 
3. Facilitar informació. 
4. Facilitar la formació o dirigir-lo al professional referent del tema. 
5. Fer el seguiment en el període d’Acollida del professional. 
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Doc15 Qüestionari avaluació qualitativa del procediment per als nous professionals per 
avaluar si s’han assolit els objectius del Pla d’Acollida 
 
Per tal de millorar l’acollida a les persones que s’incorporen al nostre Equip d’Atenció Primària, et demanem que 
valoris l’acollida que has rebut tu mateix/a mitjançant un breu qüestionari. 
L’objectiu del qüestionari és mesurar el vostre grau de satisfacció, entesa com la resposta a les vostres necessitats i 
expectatives en el moment de la incorporació al nostre Equip d’Atenció Primària. 
 
Grup professional:     Durada del contracte: 
 
1.       M’he sentit ben acollit per l’Equip Directiu de l’EAP? 

Malament Acceptable  Bé Molt bé  Excel.lent 

 
2.       M’he sentit ben acollit per la persona responsable (tutor/a)?. 

Malament Acceptable  Bé Molt bé  Excel.lent 

 
3.      M’he sentit ben acollit per l’EAP?. 

Malament Acceptable  Bé Molt bé  Excel.lent 

 
4.       T’ha resultat útil l’acollida rebuda per desenvolupar la teva tasca, de manera global?. 

Malament Acceptable  Bé Molt bé  Excel.lent 

 
5.       T’ha resultat útil l’acollida rebuda per desenvolupar la teva tasca, en relació a la teva informació i formació 
rebuda?. 

Malament Acceptable  Bé Molt bé  Excel.lent 

 
6.       T’ha resultat útil l’acollida rebuda per desenvolupar la teva tasca, en relació al material que se t’ha lliurat?. 

Malament Acceptable  Bé Molt bé  Excel.lent 

 
7.       T’ha resultat útil l’acollida rebuda per desenvolupar la teva tasca, relació a la figura del tutor/a?. 

Malament Acceptable  Bé Molt bé  Excel.lent 

 
Què afegiries, modificaries, eliminaries del Pla d’Acollida?. En aquest espai pots fer les teves observacions que et 
semblin més convenients, Els teus suggeriments ens ajudaran a millorar la qualitat de l’acollida d’altres companys 
que vindran després de tu. 
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Doc16 Acollida inicial: Fitxa indicador compliment Pla d’acollida 
 

Professionals de nova incorporació que han realitzat l’acollida (percentatge) Codi 
SP 02 

Fórmula de càlcul: 

Nombre de professionals de nova incorporació en l'EAP a qui se'ls hi ha realitzat l’acollida X 100 / Nombre 
total de professionals de nova incorporació    

Definició de termes i aclariments: 

Els professionals de l’EAP de nova incorporació rebran un pla d’acollida segons les competències a 
desenvolupar.   

Es considera que l’acollida es realitzada quan: 

1. Existeix el registre de signatures de les persones a qui se li fa entrega del pla d’acollida. Aquest 
registre ha d’incloure els aspectes bàsics lligats als objectius del manual d’acollida (p.ex.: decàleg 
d’aspectes claus en el pla d’acollida: NIF del professional nouvingut, Data d’incorporació, categoria 
professional, assignació del tutor i/o responsable de l’acollida, signatura de documents, entrega de 
material si cal, revisió realitzada per part de l’unitat bàsica de prevenció, formació en riscos laborals 
realitzada, formació amb l’ús dels aparells que són de la seva competència, formació en RCP anual, 
avaluació de la satisfacció,etc...) 

2. Existeix la forma sistemàtica d’avaluar l’acollida realitzada (p.ex. l’enquesta dirigida als 
professionals nouvingut per tal de valorar l’assoliment dels objectius establerts al pla d’acollida) 

Exclusions: No es contemplen exclusions 

Llindar recomanat: ≥ 90% 

Font de dades: Revisió del registre de signatures de les persones a qui se li fa entrega del pla d’acollida   

Unitat responsable: Equip directiu de l’EAP o Referent de qualitat i seguretat a l’EAP 

Tipus: Resultat 

Periodicitat: Anual 

INDICADOR INSTITUCIONAL 
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Doc17 Acollida inicial: Fitxa indicador compliment Pla d’acollida 
 
 

Nom Mitjana de satisfacció dels nous professionals amb el Pla d’Acollida. 

Descripció Es tracta de valorar l’adequació del Pla d’Acollida als seus objectius i la utilitat per als 
professionals de nova incorporació a un EAP, segons l’opinió d’aquestes mateixes persones. 

Tipus Resultat. 

Fórmula de càlcul Suma de puntuació del qüestionari dels professionals de nova incorporació/Número de 
persones de nova incorporació acollides i que han contestat el qüestionari. 

Numerador Número de professionals de nova incorporació a l’EAP que han contestat el qüestionari. 

Denominador Número de professionals nouvinguts al Centre. 

Exclusions No s’exclou a cap professional de nova incorporació. 

Font de dades Enquesta de satisfacció elaborada específicament i validada per part de l’Equip de Millora 
del Pla d’Acollida de la DAP Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. 

Presa de mesures El qüestionari consta de 7 preguntes actualment, amb una puntuació cadascuna de 1 a 5 
punts. (malament = 1, acceptable = 2, bé = 3, molt bé = 4 i excel·lent = 5). El sumatori total 
de cada qüestionari té un màxim assolible de 35 punts. 

El qüestionari es realitzarà al finalitzar el procés d’Acollida.  

Periodificació Anual 

Meta Mitjana superior al 100% del resultat total assolible. 

Referència No disponible inicialment. 

En propers exercicis es podrà disposar dels resultats dels anys anteriors com a referència o 
estàndard. 
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Doc18 Reconeixement bàsic del Box d’urgències 
 

RECONEIXEMENT BÀSIC DEL BOX D'URGÈNCIES 

CARRETÓ D'ATURADES CARDIORESPIRATÒRIES 
         

CARRETÓ D'ATURADES CARDIORESPIRATÒRIES     INCIDÈNCIES 
ANELLA DE SEGELLAT 1      NUM:         
ANELLA DE SEGELLAT 2      NUM:         
ANELLA DE SEGELLAT 3      NUM:         
SI: segellat correctament; NO: no segellat correctament SI NO:    
SI: coincideix numeració d'anella amb anterior; NO: no coincideix SI NO:     
          

DESFIBRIL·LADOR AUTOMÀTIC O SEMIAUTOMÀTIC BOX     INCIDÈNCIES 
MARCA/MODEL:         
REVISIÓ SEGONS CHECK-LIST DE L'APARELL SI NO:     
SI: és correcte; NO: no és correcte         
          

BALÓ AUTOINFLABLE     INCIDÈNCIES 
MUNTAT CORRECTAMENT AMB ELS SEUS COMPONENTS SI NO:     
SI: és correcte; NO: no és correcte         
MASCARETA CORRECTAMENT INFLADA SI NO:    
SI: és correcte; NO: no és correcte        
EXISTÈNCIA DE FILTRE SI NO:     
SI: és correcte; NO: no és correcte         
CABLE DE CONEXIÓ A OXIGEN SI NO:    
SI: és correcte; NO: no és correcte         
          

LARINGOSCOPI / PALES     INCIDÈNCIES 
FUNCIONAMENT SI NO:     
SI: és correcte; NO: no és correcte         
BATERIES DE RECANVI SI NO:    
SI: hi són; NO: no es localitzen         
          

DISPOSITIUS D'ACTUACIÓ FORA DEL CENTRE 
          

MALETÍ D'URGÈNCIES DOMICILIÀRIES     INCIDÈNCIES 
ANELLA DE SEGELLAT 1      NUM:         
ANELLA DE SEGELLAT 2      NUM:         
ANELLA DE SEGELLAT 3      NUM:         
ANELLA DE SEGELLAT 4      NUM:         
ANELLA DE SEGELLAT 5      NUM:         
SI: segellat correctament; NO: no segellat correctament SI NO:     
SI: coincideix numeració d'anella amb anterior; NO: no coincideix SI NO:     
          

MALETÍ OXIGENOTERAPIA     INCIDÈNCIES 
ANELLA DE SEGELLAT 1      NUM:        
ANELLA DE SEGELLAT 2      NUM:        
SI: segellat correctament; NO: no segellat correctament SI NO:     
SI: scoincideix numeració d'anella amb anterior; NO: no coincideix SI NO:     
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DESFIBRIL·LADOR AUTOMÀTIC O SEMIAUTOMÀTIC DOMICILIS     INCIDÈNCIES 
MARCA/MODEL:         
REVISIÓ SEGONS CHECK-LIST DE L'APARELL SI NO:     
SI: és correcte; NO: no és correcte         
          

ALTRES EQUIPAMENTS 
          

SATURADOR D'OXIGEN     INCIDÈNCIES 
FUNCIONAMENT SI NO:     
SI: és correcte; NO: no és correcte         
SENSOR PEDIÀTRIC SI NO:     
SI: hi és i funciona; NO: no hi és o no funciona correctament         
SENSOR ADULT SI NO:    
SI: hi és i funciona; NO: no hi és o no funciona correctament         
          

OXIGENOTERAPIA CENTRALITZADA     INCIDÈNCIES 
NIVELLS D'OXIGEN SI NO:     
SI: és correcte; NO: no és correcte         
DISPOSITIUS DE PARET EN ELS BOXS SI NO:    
SI: és correcte; NO: no és correcte         
          

BOMBONA D'OXIGEN     INCIDÈNCIES 
NIVELLS D'OXIGEN SI NO:     
SI: agulla en zona verda; NO: agulla no està en zona verda         
EXISTÈNCIA DE DISPOSITIU MÒBIL SI NO:    
SI: funciona correctament; NO: no funciona correctament.         
          

ASPIRADOR     INCIDÈNCIES 
EXISTÈNCIA DEL TUB D'ASPIRACIÓ SI NO:     
SI: és correcte; NO: no és correcte         
PROBA DE FUNCIONAMENT SI NO:    
SI: és correcte; NO: no és correcte         
          

ELECTROCARDIOGRAMA     INCIDÈNCIES 
PAPER D'ENREGISTRAMENT SI NO:    
SI: és correcte; NO: no és correcte        
CABLES DE DERIVACIÓ SI NO:     
SI: és correcte; NO: no és correcte         
ELECTRODES SI NO:    
SI: és correcte; NO: no és correcte         
          

GLUCOMETRE     INCIDÈNCIES 
FUNCIONAMENT SI NO:     
SI: és correcte; NO: no és correcte         
TIRES DE DETERMINACIÓ SI NO:     
SI: n'hi ha; NO: no n'hi ha (mínim 10)         
BATERIES DE RECANVI SI NO:     
SI: hi són; NO: no es localitzen         
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TENSIOMETRE     INCIDÈNCIES 
FUNCIONAMENT SI NO:     
SI: és correcte; NO: no és correcte         
          

OTOSCOPI     INCIDÈNCIES 
FUNCIONAMENT SI NO:    
SI: és correcte; NO: no és correcte         
          

OFTALMOSCOPI     INCIDÈNCIES 
FUNCIONAMENT SI NO:    
SI: és correcte; NO: no és correcte         
          

DATA     NOM i COGNOMS   

        
MOTIU     SIGNATURA   

DIARI         
DESPRÉS D'UTILITZACIÓ      
ALTRES:       
MENSUAL, CONTROL DE CADUCITATS I STOCK         
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Doc19 Dotació carretó i maletins 
 
PROPOSTA DOTACIÓ CARRETÓ EMERGÈNCIES     
Monitor-desfibrilador Quantitat CALAIX medicació: Quantitat 
Electrodes adult 1 joc AAS 500 mg, comp (Aspirina®) 4 comp 
Electrodes pediatriques 1 joc Adrenalina 1mg/ml, amp 6 amp 
Electrodes botb   Adenosina 6mg/2ml, amp (Adenocur®) 3 amp 
Rasuradores 3 Amiodarona 150 mg/3ml, amp (Trangorex®) 4 amp 
Rotlle paper monitoratge 1 Flumazenil 0.5 mg/5ml, amp (Anexate®) 2 amp 
Gel conductor 1 Atropina 1mg/ml, amp 6 amp 
Taula RCP   Clorur mórfic (Morfina®) 2 amp 
Medicació en cas d'intoxicacions: Quantitat Diazepam 10 mg/2ml, amp 4 amp 
Glucosa hipertònica 10 g/ 20mL amp 
(Glucosmon®) 

2 amp Diazepam 5mg i 10mg microenemas (Stesolid®) 2 
microenemes 

Glucagó xeringa de 1mg (Glucagon-gen®) 
NEVERA 

4 amp Digoxina amp 2 amp 

Naloxona 0,4mg/1ml, amp (Naloxona®) 6 amp Glucosa 50% 20ml amp (Glucosmon®) 4 amp 
Flumazenil 0.5 mg/5ml, amp (Anexate®) 2 amp Nitroglicerina 400 mg (Trynispray®) 1 spray 
Tiamina (vit B1)100mg/ml, amp 2 amp Solinitrina amp 4 amp 
Fitomenadiona (vit K) 10 mg / 1 mL amp 
(Konakion®) 

2 amp CALAIX via aeria: Quantitat 

Carbó activat 25 g fiasco (Formula 
magistral) 

1 pot Guedels adults de num.1 a 5 1 de cada 

Atropina 1mg/ml, amp (Atropina®) 6 amp Guedels pediatrics de nOm.000 a 0 1 de cada 
Biperide 5mg / 1 ml amp (Akineton®) 2 amp Ambú adults amb reservorib 1 
CALAIX seroterapia: Quantitat Ambú pediàtric amb reservori 1 
Guants no esterils Varies 

unitats/diferents 
mides 

Mascaretes per ambii diferents mides   

Smark 1 Mascaretes d'Oxigenoterapia Varies unitats 
Abbocath 24 2 unitats Mascaretes de Nebulitzacio Varies unitats 
Abbocath 22 2 unitats Laringoscopi 1 
Abbocath 20 2 unitats Pales d'intubaci6 3 mides7 1 de cada 
Abbocath 18 2 unitats Piles recanvi Segons model 
Xeringues 1ml 2 Lubricant aerosol (tipus Silkospray®) 1 
Xeringues 2ml 2 Fiador 1 
Xeringues 5ml 2 Canul.les d'intubaci6 Fastrack 3 (1 de cada 

mida) 
Xeringues 10ml 2 Tubs endotraquials 3'5 1 
Agulles per carregar 4 Tubs endotraquials 4'5 1 
Agulles intramusculars 0'8x40 4 Tubs endotraquials 5 1 
Agulles intramusculars 4 Tubs endotraquials 6 1 
Agulles subcutanies 4 Tubs endotraquials 7 1 
Claus de tres vies 2 Tubs endotraquials 8 1 
Equip de seroterapia 2 Tubs endotraquials 9 1 
Regulador de flux Dosi-flow4 2 Xeringa 5ml 2 
Serum Fisiologic 500 ml 1 Bena de gasa4x5 1 
Serum Fisiologic 100 ml 1 Pinça Magill pediatrica 1 
Serum Glucosat 500 ml5 1 Pinça Magill adult 1 
Serum Glucosat 100 ml 1 Sondes aspiració 2 unitats 
Ringer Lactat 1 Cànula rígida d' aspiració Yankauer 1 unitats 
Apòsit per vies (Tegaderm®) 2 Sondes nasogàstrica Salem número 16 amb 

bossa 
2 unitats 
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PROPOSTA DOTACIÓ MALETI METGE DOMICILIS   
MATERIAL Quantitat SET DE PERFUSSIÓ Quantitat 
Tisora 1 Smark 1 
Termòmetre 1 Equips de sèrum 2 
Xeringues d’1 cc 2 Claus de 3 vies i 2 taps 2 
Xeringues de 2 cc 4 Sèrum fisiològic de 100 ml. 1 
Xeringues de 5 cc 2 Sèrum fisiològic de 500 ml. 1 
Xeringues de 10 cc 2 Catèters venosos nºs 18-20-22-24 2 de cada 
Agulles de diferents mides   Catèters papallona 3 
Container 1 Apòsits per vies (tegaderm) 2 
Tubs d’alcohol 2 Sèrum fisiològic de 10 cc 1 
Paquets de gases 3 Xeringa de 10 cc 1 
Esparadrap de paper 1 SET DE SUTURES Quantitat 
Esparadrap de roba 1 Guants estèrils  1 joc de cada mida 
Guants no estèrils   Talla esteril foradada 1 
Depressors i cànules per otoscopi   Talla estèril sense forat 1 
Benes de gassa (mides mes corrents) 2 Equip per suturar 1 
Benes de crepe (mides mes corrents) 2 Paquets de gases estèrils 2 
Taponament nasal 1 Sedes de 3/0 i 2 de 4/0 2 
Combur test 1 Fulles de bisturí del nº 11 i 2 del nº22 2 
Pot d’orina 1 Steri strip 1 de cada mida 
Tubs de guedel 1 de cada mida Ampolla de Skandicain 3 
Lubricant urològic 1 Xeringues de 2 cc 2 
Sèrum fisiològic 10 cc ampolla 4 Agulles blaves 2 
Mefix 1 rotlle Agulles taronges 2 
APARELLS Quantitat Maquineta de rasurar 1 
Fonendo 1 DOCUMENTACIÓ Quantitat 
Esfigmomanòmetre 1 Fulls de visita AC   
Otoscopi 1 Fulls blancs   
Oftalmoscopi 1 Receptes verdes   
Martell de reflexes 1 Receptes vermelles   
Bm-test 1     
Saturador 1     
        
AMPULARI:       
FÀRMACS ORALS Quantitat FÀRMACS EV Quantitat 
VÀLIUM 5 mg 5 comp ANEXATE (Flumazenilo) 2 amp 
VÀLIUM 10 mg 2 comp NOLOTIL 4 amp 
VOLTAREN 3 comp ADRENALINA precargada 2 amp 
TERMALGIN 500 mg 3 comp GLUCOSMON 2 amp 
ZANTAC 150 mg o RANITIDINA 3 comp VOLTAREN 4 amp 
AAS 500 mg 2 comp URBASON 40 mg 2 amp 
CAPTOPRIL 25 mg 2 comp URBASON 20 mg 2 amp 
TRANXILIUM 5 mg 2 comp BUSCAPINA 3 amp 
Trynispray 1 pot VENTOLIN 2 amp 
IBUPROFÉ 600 mgrs 3 compr NALOXONA 2 amp 
CLOPIDOGREL 300 mgrs. 2 compr. MORFINA 2 amp 
SALBUTAMOL sprai 1 VÀLIUM 10 mg 2 amp 
PULMICORT sprai 1 HALOPERIDOL 2 amp 
ATROVENT sprai 1 SEGURIL 3 amp. 
PULMICORT nebul. 0’5 mg 2 amp POLARAMINE 3 amp. 
STESOLID 5 mg 1 ATROPINA 2 amp. 
STESOLID 10 mg 1 DOGMATIL 3 amp 
    PRIMPERAN 3 amp 
    AKINETON 2 amp 
    ACTOCORTINA 100 mg 2 amp 
    LARGACTIL 1 amp 
    DORMICUM (Midazolam) 1 amp. 
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PROPOSTA DOTACIÓ MALETI INFERMERIA DOMICILIS   
MATERIAL Quantitat SET DE PERFUSSIÓ Quantitat 
Tisora 1 Smark 1 
Termòmetre 1 Equips de sèrum 2 
Xeringues d’1 c.c. 4 Claus de 3 vies i 2 taps 2 
Xeringues de 2 c.c. 5 Sèrum fisiològic de 100 ml. 1 
Xeringues de 5 c.c. 5 Sèrum fisiològic de 500 ml. 1 
xeringues de 10 c.c. 2 Catèters venosos nºs 18-20-22-24 2 de cada 
Agulles de diferents mides   Catèters papallona 3 
Container 1 Apòsits per vies (tegaderm) 2 
Tubs d’alcohol 2 Sèrum fisiològic de 10 c.c. 1 
Betadine 1 pot Xeringa de 10 c.c. 1 
Paquets de gases 3 SET DE SUTURES Quantitat 
Esparadrap de paper 1 Guants estèrils  1 joc de cada mida 
Esparadrap de roba 1 Talla esteril foradada 1 
Mefix   Talla estèril sense forat 1 
Guants no estèrils   Equip per suturar 1 
Depressors   Paquets de gases estèrils 2 
Benes de gassa (mides mes corrents) 2 Sedes de 3/0 i 2 de 4/0 2 
Benes de crepe (mides mes corrents) 2 Fulles de bisturí del nº 11 i 2 del nº22 2 
Taponament nasal 1 Steri strip 1 de cada mida 
Combur test 1 Ampolla de Skandicain 3 
Pot d’orina 1 Xeringues de 2 c.c. 2 
Tubs de guedel 1 de cada mida Agulles blaves 2 
Lubricant urològic 1 Agulles taronges 2 
Mascaretes de paper 4 Maquineta de rasurar 1 
Sèrum fisiològic 10 cc ampolla 4 SET DE SONDATGE  Quantitat 
APARELLS Quantitat     
Aparell automàtic TA 1     
Bm-test 1     
Saturador 1     
AMPULARI:       
FÀRMACS ORALS Quantitat FÀRMACS ENDOVENOSOS Quantitat 
ASPIRINA 2 comp GLUCOSMON R/50 1 amp 
TERMALGIN 500 mg 3 comp ADRENALINA 2 amp 
DIAZEPAM 5 mg 4 comp SEGURIL 2 amp 
DIAZEPAM 10 mg 2 comp DICLOFENACO 3 amp 
TRANXILIUM 5 mg 2 comp POLARAMINE 2 amp 
CAPTOPRIL 25 mg 2 comp VÀLIUM 10 mg 2 amp 
VOLTAREN 2 comp NOLOTIL 4 amp 
PARACETAMOL 1gr 1 sobre URBASON 20 mg 2 amp 
Trynispray 1 pot URBASON 40 mg 2 amp 
IBUPROFÉ 2 compr.     
SALBUTAMOL spray 1 HALOPERIDOL 2 amp. 
PULMICORT spray 1 PRIMPERAN 2 amp 
ATROVENT spray 1 NALOXONA 2 amp 
STESOLID 5 mg 1 DOGMATIL 2 amp 
STESOLID 10 mg 1 BUSCAPINA 2 amp 
    MORFINA 2 amp 
    ATROPINA 2 amp 
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PROPOSTA DOTACIÓ MEDICACIÓ MALETI MG-INF   
MALETÍ INFERMERIA   MALETÍ MÈDIC   
FÀRMACS ORALS Quantitat FÀRMACS ORALS Quantitat 
ASPIRINA 2 comp VÀLIUM 5 mg 5 comp 
TERMALGIN 500 mg 3 comp VÀLIUM 10 mg 2 comp 
DIAZEPAM 5 mg 4 comp VOLTAREN 3 comp 
DIAZEPAM 10 mg 2 comp TERMALGIN 500 mg 3 comp 
TRANXILIUM 5 mg 2 comp     
CAPTOPRIL 25 mg 2 comp AAS 500 mg 2 comp 
VOLTAREN 2 comp CAPTOPRIL 25 mg 2 comp 
PARACETAMOL 1gr 1 sobre TRANXILIUM 5 mg 2 comp 
Trynispray 1 pot     
IBUPROFÉ 2 compr. IBUPROFÉ 600 mgrs 3 compr 
SALBUTAMOL spray 1 CLOPIDOGREL 300 mgrs. 2 compr. 
PULMICORT spray 1 SALBUTAMOL spray 1 
ATROVENT spray 1 PULMICORT spray 1 
STESOLID 5 mg 1 ATROVENT spray 1 
STESOLID 10 mg 1 PULMICORT nebul. 0’5 mg 2 amp 
    STESOLID 5 mg 1 
    STESOLID 10 mg 1 
FÀRMACS ENDOVENOSOS Quantitat FÀRMACS ENDOVENOSOS Quantitat 
GLUCOSMON R/50 1 amp ANEXATE (Flumazenilo) 2 amp 
ADRENALINA 2 amp NOLOTIL 4 amp 
SEGURIL 2 amp ADRENALINA precargada 2 amp 
DICLOFENACO 3 amp GLUCOSMON 2 amp 
POLARAMINE 2 amp VOLTAREN 4 amp 
VÀLIUM 10 mg 2 amp URBASON 40 mg 2 amp 
NOLOTIL 4 amp URBASON 20 mg 2 amp 
URBASON 20 mg 2 amp BUSCAPINA 3 amp 
URBASON 40 mg 2 amp VENTOLIN 2 amp 
    NALOXONA 2 amp 
HALOPERIDOL 2 amp. MORFINA 2 amp 
PRIMPERAN 2 amp VÀLIUM 10 mg 2 amp 
NALOXONA 2 amp HALOPERIDOL 2 amp 
DOGMATIL 2 amp SEGURIL 3 amp. 
BUSCAPINA 2 amp POLARAMINE 3 amp. 
MORFINA 2 amp ATROPINA 2 amp. 
ATROPINA 2 amp DOGMATIL 3 amp 
    PRIMPERAN 3 amp 
    AKINETON 2 amp 
    ACTOCORTINA 100 mg 2 amp 
    LARGACTIL 1 amp 
        
    DORMICUM (Midazolam) 1 amp. 
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Doc20 Dotació material box d’urgències 
 
Proposta cheklist dotació Box Urgències (basat en Doc Guia 2008)     
Carro  d’aturades/DEA a   Medicació  disponible Marca comercial ® a 
Elèctrodes  adult     AAS  500mg  ,  comp. Aspirina   
Elèctrodes  pediàtriques     Acetilsalicilato  de  lisina  900  mg/amp Inyesprin   
Elèctrodes  botó     Adrenalina,  1mg/ml,  amp Adrenalina   
Rasuradores     Agua  Oxigenada,  500ml     
Rotlle paper monitoratge     Amiodarona  150mg/3ml,  amp Trangorex   
Gel conductor     Atropina,  1mg/ml,  amp Atropina   
Taula  RCP     Biperideno,  5mg/ml,  amp Akineton   
      Bromuro  de  Ipratropio  (aerosol  i  inhalador) Atrovent   
Equip  d’oxigenoteràpia.  Pulsioxímetre a   Captopril,  25mg,  comp. Capoten   
Pulsioxímetre     Clorpromazina,  25mg/5ml,  amp Largactil   
Bombones O2 30l. caudalímetre flux de 15l/min i manòmetre     Dexametasona,  4mg/2ml,  amp Fortecortin   
Ambú  adults  amb  reservori     Dexclorfeniramina,  5mg/ml,  amp Polaramine   
Ambú  pediàtric  amb  reservori     Diazepan  10mg/2ml,  amp Valium   
Mascaretes  d’Oxigenoteràpia  d’adults     Diazepan  5mg,  comp. Valium   
Mascaretes  d’Oxigenoteràpia  pediàtriques     Diazepan  5mg,  microenemas Stesolid   
Mascaretes  de  Nebulització  d’adults     Diazepan  10mg,  microenemas Stesolid   
Mascaretes  de  Nebulització  pediàtriques     Diclofenaco  75mg/3ml,  amp Voltaren   
Mascaretes  d’alta  concentració     Digoxina  0,25mg/ml,  amp Digoxina   
Ulleres  nasals     Flumazenilo  0,5mg/5ml,  amp Flumazenilo   
Via aèria alternativa: tub en T per traqueostomitzats     Furosemida  20mg/2ml,  amp Seguril   
Atrovent  250mg  inhalació     Glucagón,  clorhidrato Glucogen  hipokit   
Atrovent  500mg  inhalació     Glucosa  50%  20ml,  amp Glucosmon   
Atrovent  spray  inhalació     Haloperidol  5mg/ml,  amp Haloperidol   
Ventolin  solució  nebulitzador     Ibuprofe  600mg,  comp Ibuprofe/Neobrufen   
Ventolin  spray  inhalació     Ibuprofe  100mg/5ml,  xarop Dalsy   
Pulmicort  solució  nebulitzador  0,25           
Pulmicort  solució  nebulitzador  0,50           
Pulmicort  spray  inhalació     Metamizol  2g/5ml,  amp Nolotil   
Sèrum  fisiològic  10ml  (per  dilucions)           
Càmera  d’inhalació  d’adult     Metilprednisolona  20mg/2ml,  amp Urbason   
Càmera  d’inhalació  pediàtriques     Metilprednisolona  40mg/2ml,  amp Urbason   
Nebulitzador     Metoclopramida  10mg/2ml,  amp Primperan   
      Midazolam  15  mg/3ml,  amp Dormicum   
ECG  6  canals a   Morfina  1%,  amp Morfina   
Rasuradores     Naloxona  0,4mg/1ml,  amp Naloxona   
Paper  de  recanvi      Nitroglicerina  400mg  plus  aerosol Trynispray   
Pegats adhesius     Paracetamol  1gr,  vial Pro-efferalgan   
      Paracetamol  500mg,  comp Paracetamol   
Nevera:  Medicaments  termolàbils     Paracetamol  rectal Paracetamol  rectal   
Insulina  ràpida  Glucagó     Povidona  iodada  10%,100ml Povidona   
Vacuna  tètanus--diftèria           
Heparina  1%  i  5%     Raniadina  amp Ranuber   
Apiretal®  o  Termalgin®  supositoris     Salbutamol salbualir i ventolin aerosol Salbutamol i Ventolin   
Torecan®  supositoris           
Col·liris  un  cop  oberts     Sèrum  fisiològic  100ml,  500ml     
Bossa  d’aplicació  de  fred     Sulpirida  100mg/2ml,  amp Dogmatil   
      Tiamina  100mg/ml,  amp  Benerva   
Aspirador     Tramadol  100mg/2ml,  amp Adolonta   
           
Pòster  algoritmes a   Vitamina  K1  2mg/0,2ml,  amp Konakion   
Codi  Infart           
Suport  vital  nounat           
Suport  vital  pediàtric           
Suport  Vital  Bàsic     per revisar i fer coincidir amb termolàbils     
Suport  Vital  Bàsic  +  DEA           
Suport  Vital  Avançat  Algoritme  Universal           

 



 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

96 

Doc21 Avaluació de l’ intent de ressuscitació en aturada cardíaca prehospitalària: Criteris 
d’Utstein 
 
Incident 
 
Data    dia……mes…………any………… 
Lloc del col·lapse/actuació……………………………………………………………... 
Nom del pacient……………………………………………………………………….. 
Data de naixement…../……/…......   □ Dona   □ Home  CIP/DNI………………… 
Informe elaborat per ………………………………………………………………… 
 
Succés 
 
Presenciat?     Sí □    No □ 
Hora estimada del col·lapse   Hora………  Min.……… 
RCP abans d’arribar DEA    Sí □   No □ 
 En cas afirmatiu, hora inici de RCP? Hora………  Min..……… 
 Tipus de RCP  □ Nomes ventilacions 
    □ Nomes compressions:freqüència:…../min. 
    □ Ventilacions i compressions: ràtio:……/……. 
    □ Instrumentada: 
     □ Cànula Guedel 
     □ Bossa autoinflable de ventilació amb mascareta 
     □ Oxigen suplementari 
     □ Altres dispositius:…………………………………. 
 
Utilització del DEA: Sí □ No □   Motiu: ………………………………………………….. 
   Hora d’aplicació DEA: Hora……….Min.……… 
   1ª anàlisi: indica descàrrega? Sí □ No □ Hora……Min……. 
   Nombre total d’anàlisis:…………………………. 
   Nombre total de descàrregues:………………… 
Administració de fàrmacs Sí □ No □ 
    Quins……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Temps estimat arribada SEM Hora………   Min.…………. 
 
Resultat 
 
Estat del pacient a l’arribada del SEM Circulació Sí……………  No……………... 
     Respiració Sí……………  No……………... 
     Consciència Sí……………  No……………... 
 
Observacions 
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Doc22 Full de registre d’incidències i accions de millora RCP 
 
INCIDÈNCIES DETECTADES DURANT LA RCP: 
 

1………………………………………………………………………………………… 
 
2………………………………………………………………………………………… 
 
3………………………………………………………………………………………… 
 
4………………………………………………………………………………………… 
 
5………………………………………………………………………………………… 
 
6…………………………………………………………………………………………. 
 
7…………………………………………………………………………………………. 
 
8…………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
PROPOSTES DE MILLORA: 
 

1…………………………………………………………………………………………... 
 
2…………………………………………………………………………………………... 
 
3…………………………………………………………………………………………... 
 
4…………………………………………………………………………………………... 
 
5…………………………………………………………………………………………... 
 
6…………………………………………………………………………………………... 
 
7………………………………………………………………………………………….. 
 
8………………………………………………………………………………………….. 
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Doc23 Pòsters RCP i Fitxa indicació/dosificació Medicació Administració Parenteral 

 



 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

99 

 



 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

100 

 



 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

101 

 



 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

102 

 



 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

103 

 
 



 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

104 

Administració de medicació per via parenteral 
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Doc24 Full de registre de dades en atenció urgent 
 
Variables   Cronologia  
        

Tensió arterial , freqüència cardíaca         

Temperatura         

Saturació         

Glucèmia         

Escala dolor EVA         

Hora maniobres RCP         

Escala de Glasgow         

Fàrmacs nebulitzadors  1.        

 2. 
3.  

      

 4.        

Fàrmacs endovenosos  1.        

 2.        
 3. 

4.  
      

 5        

Hora de arribada servei  medicalitzat 
  

Hora inici trasllat amb servei medicalitzat 
  

 

Hora èxitus :  
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Doc25 Atenció continuada ACA: Esdeveniment sentinella 
 
FASE 1: IDENTIFICACIÓ DE L’ESDEVENIMENT ADVERS 

 
 
 
FASE 2: SELECCIÓ DE L’EQUIP INVESTIGADOR 

Integrants del Grup de treball 
 

Rol Nom Càrrec 

Facilitador o coordinador   
Líder clínic   
Representant de la direcció   
Altres integrants relacionats amb l’EA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dades bàsiques de 
l’esdeveniment a analitzar 

Quins són els detalls de 
l’esdeveniment? 
(descripció detallada dels fets 
succeïts, essent neutre sense 
buscar culpabilitats) 
 

 

Quina àrea o servei va resultar 
afectat 
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FASE 3: BUSCAR I RECOLLIR INFORMACIÓ 
Proposta full d’entrevista clínica amb els diferents professionals relacionats amb l’esdeveniment advers 
 

Lloc: 
Privat i ambient relaxat 
Entrevistat pot estar acompanyat si ho desitja 

 

Explicar el propòsit: 
Explicar-li el motiu de l’entrevista  
(evitar els judicis de valor)  
No culpabilització. Confidencialitat 

 

Cronologia de l’incident: 
Identificar el paper de l’entrevistat i el límit de la seva participació 
Seqüència dels fets tal i com ho va viure 
Comparació amb la informació disponible fins el moment 

 

Identificar les accions insegures: 
Explicar-li que són les accions insegures 
Entrevistat identifiqui les accions insegures 

 

Identificar les factors contribuents: 
Explicar –li que són els factors contribuents 
Entrevistat identifiqui els factors contribuents 

 

Tancament: 
Permetre que el entrevistat faci totes les preguntes que cregui oportú. 
Màxim 20-30’ 
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FASE 4: SEQÜÈNCIA CRONOLÒGICA DELS FETS 

Dia 
 

Què va passar? Informació  
addicional 

Què va funcionar bé? Què no es va fer o va fallar? 

      

     

     

     

     

 
 
 
FASE 5.a : IDENTIFICAR LES ACCIONS INSEGURES I ELS FACTORS CONTRIBUENTS 

Accions insegures (accions, omissions, infraccions) errors 
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FASE 5.b : IDENTIFICAR LES ACCIONS INSEGURES I ELS FACTORS CONTRIBUENTS 
 
 

Pacient 
Complexitat i gravetat 
Llenguatge i comunicació 
Personalitat i factors socials 

Tasques i tecnologia Disseny de les tasques i claredat de l’estructura 
Protocols estandarditzats, procediments, GPC i les seves disponibilitats 
Disponibilitat i exactitud de les proves diagnòstiques 

Individu 
 

Coneixement, habilitats i competències 
Salut física i mental 

Equip de Treball o humà 
 

Comunicació verbal i escrita 
Supervisió i assessorament 
Estructura de  l’equip (lideratge) 
Cultura de reducció del risc 

Ambient 
 

Personal suficient 
Càrrega de treball 
Horaris, torns 
Disseny i manteniment dels equips 
Ambient físic  i entorn de l’assistència(llum, espai, soroll) 
Gerencial: clima laboral, suport directiu 

Organització i gerència 
 

Recursos i limitacions financeres 
Organitzacional: polítiques, estàndards, objectius 
Prioritats i cultura organitzacional 
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Context institucional 
 

Econòmic 
Contractes externs 

Preguntes filtre 
Si/no Fets (causa immediata) 

El cansament o estrès dels professionals, han estat relacionats amb aquest incident?  En cas afirmatiu, anar a l’apartat d’entorn horari 

En aquest incident, la informació sobre l’avaluació del pacient  ha estat un problema?  En cas afirmatiu, anar a l’apartat de comunicació 

La formació i/o la competència dels professionals, han estat relacionats amb l’incident? 
  En cas afirmatiu, anar a l’apartat de coneixement, 

habilitats i competències 

L’equipament (tant el seu ús com la seva falta d’ús), ha estat relacionada amb la ocurrència de 
l’incident? 
 

 En cas afirmatiu, anar a l’apartat d’equipament i 
al de coneixement, habilitats i competència. 

La manca d’informació (o la seva mala interpretació), ha estat relacionada amb la ocurrència de 
l’incident?  En cas afirmatiu, anar a l’apartat de comunicació 

La manca o el desconeixement de normes, procediment i protocols, ha estat relacionada amb la 
ocurrència de l’incident?  En cas afirmatiu, anar a l’apartat de normes, 

procediments, protocols 

Hi ha hagut alguna errada dels mecanismes de seguretat o barreres (dissenyades per protegir al 
pacient, al personal i a l’entorn de treball) relacionades amb l’incident?  En cas afirmatiu, anar a l’apartat de mecanismes 

de seguretat, barreres 

Els factors específics del pacient, han estat relacionats amb aquest incident? 
  En cas afirmatiu, anar a l’apartat de factors del 

pacient 
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SEGURETAT PACIENT 
Preguntes Fets, causa immediata Factors contribuents Implantar estratègica Nº 

Factors  
del pacient 

 
-Va influir la condició del pacient 
(complexitat o gravetat) en l’EA 
-El pacient/família va ser cooperador? 
-Es van aplicar tractaments al pacient 
amb riscos associats coneguts? 
- Altres aspectes …. 

    

Mecanisme de Seguretat 

barreres 

 
- Quins mecanismes de seguretat o 
barreres van estar implicats en aquest 
esdeveniment? 
-Van ser avaluats abans d’implantar-los? 
- S’hagués evitat l’incident si haguessin 
funcionat els mecanismes de seguretat 
existents correctament? 
- Altres aspectes …. 
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FACTOR HUMÀ 
Preguntes Fets, causa immediata Factors contribuents Implantar 

estratègica 
Nº 

Comunicació 

- La documentació clínica tenia tota la 

informació (MEAP)? 

- Es transmetia la informació del pacient 24 
hores. al dia al personal que la necessitava? 

- Les polítiques i procediments van ser 
comunicats adequadament? 

- Altres aspectes …. 

    

Coneixement i 
competències 

-Es va proporcionar orientació al treballador 
abans de començar el  treball? 

- En quin grau estava qualificat per 

desenvolupar les seves responsabilitats? 

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

- Es van supervisar els coneixements del 

personal? 

- Altres aspectes …. 

    

Entorn horari 

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

- Havia descansat adequadament el 

personal? 

- Eren apropiades les condicions ambientals 
(Tª, soroll, espai, etc,…) 

- Altres aspectes relacionats amb l’entorn de 

treball, l’horari i la fatiga 
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EQUIPAMENT 
NORMATIVA 

Preguntes Fets, causa immediata Factors contribuents Implantar 
estratègica 

Nº 

Equipament 

 

 

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

- Hi havia un programa de manteniment en el 

centre de l’equip implicat? 

- Els controls de l’equipament funcionaven 

correctament i eren fàcils d’utilitzar? 

-Altres aspectes relacionats amb l’equipament 

- Altres aspectes …. 

    

Normes 

Procediments 
Protocols 

- Tenia l’EAP procediment o protocols per 
l’actuació en la que va succeir 

l’esdeveniment? 

- Les normes, procediments o protocols, eren 
clares i estaven actualitzades? 

- Es va seguir les normes, procediments i 

protocols  rellevants? 

-Si no van ser utilitzats, quin va ser el motiu 
pel qual no es van utilitzar?  
- Altres aspectes relacionats amb normes, 

protocols i procediments  

- Altres aspectes …. 
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FASE 6: RECOMENACIONS I PLA D’ACCIÓ 

Nº Descripció de les accions per reduir el risc Resp. Data implantació Mesura avaluació Data avaluació 

       

      

      

 

 Descripció de les accions per reduir el risc Resp. Data implantació Mesura avaluació Data avaluació 

     

     

     

 

 Què hem aprés Qui ha de saber-ho Com compartir-ho 

   

   

   

 



 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

116 

Doc26 Inventari Material clínic sanitari i no sanitari 

Cada centre haurà d’inventar el seu material a partir de: 
- la seva comanda pactada amb Logaritme 
- la comanda de farmàcia 
- i de l’estoc que disposi d’altres productes arribats de comandes puntuals o per altres vies.  

 
Per consultar la comanda pactada del centre cal anar a l’aplicatiu Logaritme: 

- Consultes/Petitoris –Articles/Consulta de petitoris 
- Seleccionar centre 
- Seleccionar la pestanya “Articles” 
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Doc27 Criteris emmagatzematge de subministraments 

1. A l’ABS es disposa d’un espai per a emmagatzematge de subministraments (material clínic sanitari i no 
sanitari): magatzem. 

2. Aquest espai compleix les condicions de temperatura adequada. 

3. Tots els subministraments estan col·locats en prestatgeries (no es deixa cap tipus de subministrament pel 
terra). 

4. Els subministraments estaran sempre ordenats a les prestatgeries tenint en compte les dates de caducitat. 
Ordenats de davant cap endarrere de la data més propera a la data més llunyana. 

5. És recomanable que l’ordre de col·locació del material al magatzem sigui ordenat per grups: 

- Material extraccions. 
- Material injecció. 
- Material embenatges. 
- Electrocardiograma/espirometries. 
- Sondatges. 
- Sutures. 
- Guants. 
- Recollida de mostres. 
- Altres. 
- Material no sanitari. 
- Contenidors de residus. 
- Roba. 
- Material d’oficina. 

 

6. Cada EAP definirà l’estoc (número màxim i mínim) de cada material inclòs a l’inventari. 
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Doc28 Aplicatiu de Logaritme per notificar les “comunicacions” 

1. Per notificar les incidències de la comanda Logaritme s’ha d’utilitzar l’aplicatiu 
 

 

 

2. Si es detecten altres incidències relacionades amb el material fungible s’enregistraran a l’aplicatiu 
d’incidències de qualitat d’Atenció Primària. 
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Doc29 Registre Mòduls per consulta 

 
Llistat dels diferents mòduls proposats i la seva distribució a les consultes. 
 
DESCRIPCIÓ Consulta 1 Consulta 2 Consulta 3 Consulta 4 Consulta 5 Consulta 6 
1 – Mòdul INF       
2 – Mòdul OCULAR       
3 – Mòdul KIT ANAFILÀCTIC       

4 – Mòdul EXTRACCIONS       
5 – Mòdul METGE       
6 – Mòdul INFILTRACIONS       
7 – Mòdul URGÈNCIES       
8 – Mòdul TÈCNIQUES       
9 – Mòdul ODONTOLÒGIC       
 
 

 
Doc30 Descripció dels mòduls 
 
Trobareu una proposta dels diferents mòduls seguint aquest enllaç. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B5BEGkpKz5GXUEZ5NUpMcnJNLXc/edit?usp=sharing�
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Doc31 Full Revisió caducitats i incidències material fungible magatzem 
 

DATA 
 
 

NOM REVISIÓ 
CADUCITATS 
(Signatura) 

INCIDÈNCIA DATA 
COMUNICACIÓ 
INCIDÈNCIA 

DATA RESOLUCIÓ 
INCIDÈNCIA 

GENER      
      

FEBRER      
      

MARÇ      
      

ABRIL      
      

MAIG      
      

JUNY      
      

JULIOL      
      

AGOST      
      

SETEMBRE      
      

OCTUBRE      
      

NOVEMBRE      
      

DESEMBRE      
      

 
Altres incidències relacionades amb el material fungible s’enregistraran a l’aplicatiu d’incidències de qualitat d’Atenció 
Primària. 
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Doc32 Full de revisió de caducitats i incidències del material fungible a les consultes 
 
 
DATA NOM REVISIÓ 

CADUCITATS 
(Signatura) 

INCIDÈNCIA DATA 
COMUNICACIÓ 
INCIDÈNCIA 

DATA 
RESOLUCIÓ 
INCIDÈNCIA 

GENER      
      
FEBRER      
      
MARÇ      
      
ABRIL      
      
MAIG      
      
JUNY      
      
JULIOL      
      
AGOST      
      
SETEMBRE      
      
OCTUBRE      
      
NOVEMBRE      
      
DESEMBRE      
      
 
 
Altres incidències relacionades amb el material fungible s’enregistraran a l’aplicatiu d’incidències de qualitat d’Atenció 
Primària. 
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Doc33 Llibre de residus perillosos 
 
Centre: 

 

Nom residu Origen Transportista Gestor Data entrada 

magatzem 

Data retirada 

residu 

Quantitat 
(unitat) 

Tipus 
document 

Núm. 
documentació 

Emplenat per 
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Doc34 Ordre mèdica a l’ECAP 
 
El medicament serà prescrit pel metge que ha fet la visita al pacient. 
Com a norma general, la prescripció del medicament en el centre s’ha de fer sempre per escrit, d’acord amb el format 
e-CAP (Figura) o enregistrar-ho al seguiment clínic , i evitant les ordres mèdiques verbals o telefòniques solsament. 
Recordar que al prémer F1 a la pantalla d’e-CAP corresponent apareix informació de com funciona la pantalla. 

 
 
Aquesta opció ens permetrà l’enregistrament i la impressió de tractaments que ha de seguir l’usuari i que es portaran 
a terme pel professional corresponent, tant sigui al domicili, al Centre d’atenció Primària com a l’hospital. 
La pantalla presenta dos blocs diferents. El primer d’ells (Filtre) ens permet fer la recerca de les diferents ordres de 
tractament del pacient, podent fer-la per <Problemes de salut> de l’usuari i marcant si és <Injectable>, <Cura> o totes 
dues opcions. 

 

http://girona.cpd1.grupics.intranet/adjunts/formacio%20e-CAP/guia%20infermeria%20ecap%20abril%202010.pdf�
http://girona.cpd1.grupics.intranet/adjunts/formacio%20e-CAP/guia%20infermeria%20ecap%20abril%202010.pdf�
http://girona.cpd1.grupics.intranet/adjunts/formacio%20e-CAP/guia%20infermeria%20ecap%20abril%202010.pdf�


 

Manual de la Seguretat dels Pacients en l’Atenció Primària Girona (juny 2014)  INDEX 

  

 

                                             

125 

 
El segon bloc (Dades de selecció) ens mostrarà les diferents ordres prescrites a l’usuari. 
Podrem tenir ordres en actiu (Pendent) o ja finalitzades (Tancat). 
A la columna <T> ens dona informació de si és una cura (C) o un injectable (I) 
A la columna <V> ens informa de la via d’administració de l’injectable. 
 
Les tres icones a la part inferior ens indiquen: 
Alta d’un Nou Tractament  
Consulta d’una Ordre de Tractament seleccionada/ 
Impressió de l’Ordre de Tractament seleccionada 
 
 
Nova Ordre: 
 
La icona de Nou Tractament ens portarà a la pantalla per donar d’alta la nova prescripció o cura: 
 

 
 
En aquesta se’ns informa tant de les dades del col·legiat com les de l’usuari: <CIP>, <Nom i Cognoms>, <Telèfon> i 
<Domicili>. 
Per donar d’alta un nou tractament, hem d’introduir obligatòriament: 

<Servei> S’haurà de marcar el servei en el que es realitzarà la prescripció o cura, que podrà 
ser el Domicili o el CAP. 
<Dies Festius> S’ha de concretar si és necessari realitzar el procediment també en Dies 
Festius. 
<Metge> S’ha de marcar si el procediment és una <Cura> o un <Injectable> 
<Diagnòstic> Pel qual es realitza el tractament. Es podrà informar directament el codi o bé agafar-ho de la 
llista dels diagnòstics informats a l’usuari. 
<Prescripció i manera d’aplicació> Podrem informar una nova cura o injectable amb un text lliure o bé anar a 
buscar alguna de les ja informades al pacient a la llista de valors. Indicar posologia i via d’administració. Si no 
tenim una prescripció podrem anar a la pantalla de prescripció activa amb el botó  
<Durada> Nombre de dies en els que es duran a terme el tractament. Es pot indicar si la durada és indefinida. 
En aquest cas hi haurà una data de propera avaluació. 
<Data prevista finalització> Un cop informada la durada, el camp se’ns omplirà automàticament. Aquesta 
data és la suma de la data del sistema junt amb els dies informats al camp durada.  
 

També tenim l’opció de preguntar les al·lèrgies si no s’havia fet anteriorment. 
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Informades les dades corresponents, premerem el botó Guardar per validar-ho. 
 
Podem fer l’opció d’imprimir per donar-li l’ordre de tractament al pacient. 
Si marquem l’opció de Dosis ens portarà a la pantalla de seguiment d’una ordre de tractament. 
 
 
Finalment a l’últim bloc de la pantalla és on registrarem el procediment que acabem de fer: En l’apartat <Nova 
cura/dosi> ens mostra el nombre que fa el procediment que hem fet 
<cura/dosi>, el nom del <professional>, la <data>, <l’hora> i per últim si volem afegir un 
comentari respecte del procediment que hem realitzat. 
Si tot està correcte hem de marcar el boto <Fet> i automàticament passa a ocupar el 
seu lloc a la llista de procediments realitzats. 
Només podrà eliminar un procediment el professional que ho ha realitzat, tot marcant la 
Tecla vermella 
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Doc35 Full de registre d’estupefaents 
 

EAP:       
       
 Estoc Pactat      
 Medicament Número pactat 

 (amp. o compr.) 
Número 

 (caixa forta) 
Localització i Número 

 ( fora caixa forta) 
  

 Morfina amp.      
 Fentanil amp.      
 Petidina amp.      
 Mofina compr.      
       
       
       

DATA MEDICAMENT NÚMERO  
ALBARÀ-RECEPTA 

SORTIDES   
(num amp. o compr.) 

ENTRADES  
(num amp. o compr.) 

ESTOC 
(num amp. o compr. 

que resten) 

SIGNATURA 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

INCIDÈNCIA Data: 
Descripció breu: 

       
       

Persona/es responsable/s del procés      
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Doc36 Llistat fàrmacs fotosensibles 

Principi Actiu Nom comercial Tipus d’envoltori 

ADRENALINA amp.   Topazi 

AMIODARONA amp. Trangorex Transparent 

ATROPINA amp.  Topazi 

BIPERIDENO amp. Akineton Transparent 

BUTILESCOPOLAMINA BROMUR Buscapina Transparent 

CLORPROMAZINA Largactil Transparent 

CLORUR MÒRFIC amp.  Topazi 

DEXAMETASONA amp. Fortecortin Transparent 

DEXCLOFENERAMINA amp Polaramine  Transparent 

DIAZEPAM amp. Valium Transparent 

DICLOFENAC amp.  Voltaren Topazi 

DIGOXINA amp.  Topazi 

FITOMENADIONA o VIT K amp. Konakion Topazi 

FLUORESCEÏNA  Translúcid 

FUROSEMIDA amp. Seguril Topazi 

HALOPERIDOL amp.  Topazi 

HIDROCORTISINA Actocortina Transparent 

IMMUNOGLOBULINA ANTITETÀNICA  Transparent 

INSULINA Actrapid Transparent 

METAMIZOL MAGNÈSIC  amp. Nolotil Topazi 

METILPREDNISOLONA amp. Solumoderin, Urbason Transparent 

METOCLORPRAMIDA amp. Primperan Transparent 

MIDAZOLAM  Transparent 

NALOXONA  Topazi 

RANITIDINA  Transparent 

TIAMINA amp Benerva Transparent 

TUBERCULINA  PRD RT 23  Transparent 
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Doc37 Notificació d’incidències en envasos multidosi * 
 
EAP: 

Data de la incidència: 

Tipus d’incidència:  

 

Descripció breu de la incidència: 

 

 

 

 

Nom de la persona responsable:   

*Incidències relacionades amb envasos multidosi es poden enregistrar a l’aplicatiu d’incidències de qualitat d’Atenció 
Primària 
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Doc38 Recomanacions de conservació i període de validesa d’envasos multidosi un cop desprecintats 
 

Medicament 
fotosensible (protegir 
de la llum). 

Medicament termolàbil 
(Conservar en nevera) ; (Temparar 
abans d’administrar). 

Condicions habituals de conservació: conservar en un 
lloc net, sec i a temperatura ambient (< 25C) protegit de 
qualsevol focus de llum o de calor directa. 

Cal tenir cura de manipular els envasos seguint 
tècniques asèptiques adequades i mantenir els 
envasos correctament tancats. 

    Indicar sempre la DATA D’OBERTURA (DO) a l’envàs. Si presenten un temps limitat d’estabilitat un cop desprecintats, es recomana incloure la data de rebuig (DR). 

GRUP PRINCIPI ACTIU (MARCA COMERCIAL 
 

CONSERVACIÓ CADUCITAT UN COP DESPRECINTAT L’ENVÀS 
 

ANTISÈPTICS I 
DESINFECTANTS 
 

 

Alcohol etílic 70 º 
Povidona Iodada (BETADINE 
solució) 
Clorhexidina (CRISTALMINA 
pulveritzador) 

Condicions habituals a temperatura ambient Caducitat un cop desprecintat l’envàs: La mateixa que la 
indicada a l’envàs extern. 
Per garantir l’estabilitat microbiològica del medicament i la 
seguretat dels pacient, s’evitarà 

en tot moment el contacte del punt d’aplicació de l’envàs 
amb les mucoses i/o la pell del pacient (utilitzar pex- gasses)i 
tancar correctament l’envàs.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 AEROSOLS 
Salbulair i Pulmicort 
(es recomana indicar la data 
de rebuig) 

 
Salbutamol solució nebulitzadora 
(SALBUAIR 2,5 mg) 

 
Condicions de conservació 

 
MEDICAMENT  FOTOSENSIBLE PROTEGIR 
DE LA LLUM 

Caducitat un cop desprecintat l’envàs (SOBRE METÀL·LIC): 3 
mesos. 

Les ampul·les es conservaran dins del sobre metàl·lic ben 
tancat per tal de mantenir 
l’estabilitat. 

Caducitat un cop desprecintada l’ampul·la: IMMEDIATA. 
El registre de la data en què s’ha desprecintat el 
medicament es farà a l’envàs extern 
(sobre metàl·lic), ja que es conservarà per protegir el fàrmac 
de l’exposició a la llum. 

 
Budesonida solució nebulitzadora ( 
PULMICORT 0,5   mg/mL) 

 
Condicions de conservació: 

 
MEDICAMENT  FOTOSENSIBLE PROTEGIR 

DE LA LLUM 

Caducitat un cop desprecintat l’envàs (SOBRE METÀL·LIC): 3 
mesos. 

Les ampul·les es conservaran dins del sobre metàl·lic ben 
tancat per tal de mantenir 
l’estabilitat. 

Caducitat un cop desprecintada l’ampul·la: IMMEDIATA. 
El registre de la data en què s’ha desprecintat el 
medicament es farà a l’envàs extern 
(sobre metàl·lic), ja que es conservarà per protegir el fàrmac 
de l’exposició a la llum. 
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 Bromur d’Ipratropi solució 
nebulitzadora (ATROVENT 500 mcg) 

 
Condicions de conservació: 

 
MEDICAMENT  FOTOSENSIBLE PROTEGIR 

DE LA LLUM 

Caducitat un cop desprecintat l’envàs (SOBRE METÀL·LIC): 
la mateixa de l’envàs. 
Les ampul·les es conservaran dins del sobre metàl·lic ben 
tancat per tal de mantenir 
l’estabilitat. 

Caducitat un cop desprecintada l’ampul·la: IMMEDIATA. 
El registre de la data en què s’ha desprecintat el 
medicament es farà a l’envàs extern 
(sobre metàl·lic), ja que es conservarà per protegir el fàrmac 
de l’exposició a la llum. 

 
INHALADORS 

 

  
Salbutamol, Budesonida, Bromur 
d’Ipratropi inhaladors (EFG) 

 
Condicions habituals a temperatura ambient 

   Caducitat un cop desprecintat l’envàs: La mateixa que la 
indicada a l’envàs extern. 
 Utilitzar sempre càmara d’inhalació. 

 
 

COL·LIRIS 
 
(es recomana indicar la data 
de rebuig) 

 
Dexametasona 0,1% (COLIRCUSI 
DEXAMETASONA) Oxibuprocaïna 
0,4% (PRESCAÏNA LLORENS) 

       Pilocarpina 2% (COLIRCUSI 
PILOCARPINA)                         
       Tobramicina, 0,3% 
(TOBREX COL·LIRI)  

Tropicamida 1% (COLIRCUSI 
TROPICAMIDA) 
Diclofenac 0,1 %(DICLOFENACO 
VOLTAREN) 

 
 
 
       Fluoresceïna 2% (COLIRCUSI 
FLUORESCEÏNA)  
       Fenilefrina 10% (COLIRCUSI 
FENILEFRINA) 

 

 
Condicions de conservació: 

 
 
               CONSERVAR EN NEVERA 
 

La seva conservació a la nevera pot disminuir el risc 
de contaminació 
 
 
CONSERVAR EN NEVERA I  
PROTEGIDA DE LA LLUM 

 
Caducitat un cop desprecintat l’envàs: 1 mes. 
Per garantir l’estabilitat microbiològica del medicament i la 
seguretat dels pacient, s’evitarà 
en tot moment el contacte del punt d’aplicació de l’envàs 
amb les mucoses i/o la pell del pacient. 
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GRUP DESCRIPCIÓ CONSERVACIÓ CADUCITAT UN COP DESPRECINTAT L’ENVÀS 

POMADES 
OFTÀLMIQUES 

 
 

 
Clortetraciclina 0,5% (OFTAL. CUSI 
AUREOMICINA)  
Gentamicina + metionina (POM. OCULOS 
EPITELIZANTE) 

     Tobramicina pomada 0,3% (TOBREX 
UNGÜENTO OFTALMICO) 

 
 
 

Condicions habituals a temperatura 
ambient 

Caducitat un cop desprecintat l’envàs: 1 mes. 
Per garantir l’estabilitat microbiològica del medicament i la seguretat dels 
pacient, s’evitarà 
en tot moment el contacte del punt d’aplicació de l’envàs amb les mucoses i/o 
la pell del pacient. 
Es recomana aplicació amb una xeringa, 1 o 2 mL per tal d’evitar el contacte 
amb les mucoses. 

En cas que es produeixi aquest contacte, es rebutjarà l’envàs. 

 
 
 

POMADES / CREMES 
TÒPIQUES 

 
 

Clostridiopeptidasa A+Proteasa (IRUXOL 
MONO) Hidrocortisona 1% (DERMOSA 
HIDROCORTISONA) Nitrofurazona 0,2% 
(FURACIN 0,2%)Zenc òxid 
(ANTICONGESTIVA CUSI) Àcid Fusídic 
(FUCIDINE 2 %) Sulfadiazina argèntica 1 
(SILVEDERMA)Tetracaïna 0,75%, 
(LUBRICANTE URÒLOGIC) Vaselina 
(VASELINA ESTERILIZADA BRAUN) Benzoat 
de Butlil (ALVOGYL)Povidona iodada 
(BETADINE gel) 

 
 
 
 

Condicions habituals a temperatura 
ambient 

 

 Caducitat un cop desprecintat l’envàs:  La mateixa que la indicada a l’envàs 
extern. 

Sempre i quan es mantinguin les propietats organolèptiques. 
Es recomana rebutjar en cada aplicació la mesura d’un gra de cafè. 
Per garantir l’estabilitat microbiològica del medicament i la seguretat dels 
pacient, s’evitarà 
en tot moment el contacte del punt d’aplicació de l’envàs amb les mucoses i/o 
la pell del pacient (utilitzar pex- gasses o xeringues).  
 

SOLUCIONS/ 
XAROPS/SUSPENSIONS 
ORALS 
 
 

Ibuprofè 100mg/5ml 
Paracetamol 100mg/ml  
Prednisolona 13,3mg/ml fl 
(ESTILSONA GOTAS) 

 
Condicions habituals a temperatura 
ambient 

 Caducitat un cop desprecintat l’envàs:  La mateixa que la indicada a l’envàs 
extern. Sempre i quan es mantinguin les propietats organolèptiques. 

 
   VIALS 

 
(es recomana indicar la data 
de rebuig) 

 
Insulina regular ràpida, 100UI/ml SC, 
vial,10ml 

(ACTRAPID) 

Condicions de conservació 
 

CONSERVAR EN NEVERA 
I PROTEGIDA DE LA 
LLUM 

  Caducitat un cop desprecintat l’envàs: 1 mes. 
 Els vials es conservaran dins de l’envàs extern. El registre de la data en què 
s’ha  desprecintat el vial es farà a l’envàs extern, ja que es conservarà per 
protegir el fàrmac de l’exposició a la llum. 
Cal netejar  el tap de cautxú del vial amb un cotó impregnat d’alcohol. 

VIALS  
    Heparina 1% sòdica, vial, 5 mL 
    (HEPARINA CHIESI 1000 UI/mL) 

  
Caducitat un cop desprecintat l’envàs: REBUTJAR immediatament. 
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     DAP Girona – Maig  de 2014 

 
ALTRES 
 
 

 
Tuberculina PPD 2 UT/ 0,1 ml (EVANS) 

 
Condicions de conservació 

 
CONSERVAR EN NEVERA 
I PROTEGIDA DE LA LLUM 

 
Caducitat un cop desprecintat l’envàs: Pendent de recomanacions de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 El registre de la data en què s’ha desprecintat el vial es farà a l’envàs extern, 
ja que es   conservarà per protegir el fàrmac de l’exposició a la llum. 
 
Cal agitar el flascó, el tap de cautxú del vial s’ha de netejar amb un cotó 

               
           

      
 

 
ALTRES 
 

 
Nitrat de Plata (ARGENPAL) 

 
Condicions habituals a temperatura 
ambient 

 
Caducitat un cop desprecintat l’envàs: La mateixa que la indicada a l’envàs 
extern. 
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Doc39 Material conservació medicaments termolàbils 
 

 
 
 
Doc40 Distribució correcta de les vacunes dins la nevera 
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Doc41 Normes de conservació dels medicaments termolàbils 
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Doc42 Full de registre de temperatures 
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Doc43 Notificació d’incidències medicaments termolàbils* 
 
EAP: 
 
Data de la incidència: 
 
Tipus i durada aproximada de la incidència: 
 
Interrupció subministrament elèctric                          hores 
 
Descripció breu de la incidència: 
 
 
 
Temperatura actual: 
 
Temperatura màxima: 
 
Temperatura mínima: 
 
 
 
 
Nom i signatura de la persona responsable:   
 
*Incidències relacionades amb envasos multidosi es poden enregistrar a l’aplicatiu d’incidències de qualitat d’Atenció 
Primària 

 
 
 
 
 
 
Doc44 Instrucció Metotrexat 
 
Seguiu el següent enllaç : 
http://10.80.217.110/intranet_ics/media/upload/arxius/GuiesTecniques/Metrotexate%20unificat_v3.pdf 
 
 
 

http://10.80.217.110/intranet_ics/media/upload/arxius/GuiesTecniques/Metrotexate%20unificat_v3.pdf�
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Doc45 Notificació d’incidències medicaments d’alt risc 
 
EAP: 
 
Data de la incidència: 
  
Tipus de incidència :  
 

Quasi incidència* Incidència  

  

Sense EA Amb EA 

  

Lleu Moderat Greu 

   
 

 

 (marcar amb una creu on correspongui) 
 
Descripció breu de la incidència: 
 
 
 
 
 
 
Nom i signatura de la persona responsable:  
 
 
Data i firma del responsable de l´avaluació per la Comissió de Seguretat de l´ABS. 
 
 
 
*Quasi incidència. 
 Seguint la classificació dels incidents que es fa en SP un incident és l’esdeveniment o circumstància que ha ocasionat 
o podria haver ocasionat un dany innecessari a un pacient 

• Circumstància notificable (no arriba al pacient):  Situació amb gran capacitat de causar dany, però en la qual 
no es produeix cap incident 

• Quasi-incident: incident que no arriba al pacient 
• Incident sense dany: Incident que arriba al pacient, però no causa cap dany apreciable 
• Incident amb dany: Incident que produeix dany a un pacient 
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Doc46 Fitxes medicaments d’alt risc 
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ALTRES MEDICAMENTS D´ALT RISC:  
 
Adenosina:  
Indicacions: Taquicàrdia Paroxística Supraventricular. 
Dosis ev:  
Adults: bolus 6mg, als 2 segons, q3 mg als 2 segons i 12 mg (si no hi ha resposta). 
Nens: bolus 0,1.0,2 mg/Kg (millor diluït en xeringa 10mL amb SSF 0,9%). Màxim 2 dosis. Dosis màxima a administrar 
6mg.  
Contraindicacions: Asma i MPOC, Sdme. Wolf-Parkinson-Withe, Bloqueig A-V 2n i 3r graus, Hipertensió Pulmonar, 
Hipotensió arterial, isquèmia cardíaca.  
Efectes secundaris: sempre presents, transitoris i que s’han d’avisar al pacient: dispnea, dolor toràcic, nàusees, cefalea 
i malestar en general.  
No és estrany que produeixi asistòlia i bradicàrdia transitòria durant 3-6 segons (que respon a atropina).  
 
Atropina:  
Efectes: anticolinèrgic muscarínic amb bloqueig vagal (elevar la FC), antídot de les intoxicacions per organofosforats 
(pesticides). Retenció urinària.  
Indicacions: bradicàrdia simptomàtica. Bloqueig AV. Coadjuvant d´RCP per a tractar l’asistòlia. Intoxicacions per 
organofosforats.  
Dosis:  
Adults: Bradicàrdia: 0,5 a 1mg e.v. podent repetir-se fins arribar a una dosis de 0,04 mg/Kg. 
Asistòlia: 3mg e.v. en dosis única fins a un màxim de 0,04mg/Kg. 
(dosis inferiors a 0,5mg poden produir bradicàrdia paradoxal).  
Intoxicació per organofosforats: 2-4mg ev repetibles fins la desaparició dels símptomes muscarínics.  
Nens: dosis mínima 0,1mg per evitar la bradicàrdia paradoxal.  
Bradicàrdia i asistòlia: 0,01-0,03mg/Kg (màxim 3 dosis).  
Contraindicacions: taquicàrdia 
 
Lidocaína:  
1 amp: (2%) 200mg/10ml, (5%) 500mg/ml.  
Efecte: antiarítmic, anestèsic local.  
Indicacions: arítmies ventriculars, sobretot en l´IAM, per toxicitat digitàlica o cateterisme. Intubació. 
Dosis:  
Intubació: 1mg/kg ev bolus lent. 
Antiarítmic: preferiblement diluït amb SF 0,9%.  
Adult: bolus 1-1,5mg/Kg lent seguit de 0,5mg/Kg cada 2-5 minuts fins a 3mg/Kg. 
Nens: bolus 0,5-1mg/Kg repetibles als 5 minuts. 
Contraindicacions: Bloqueig AV, ACxFA, síndromes de preexcitació (WPW) i insuficiència cardíaca. 
Efectes secundaris: més freqüents en persones grans i a dosis altes. Hipotensió, bradicàrdia, bloqueig AV i depressió 
respiratòria.  
 
Mepivacaina:  
3% i 2% 
Indicacions: anestèsia per infiltració i per bloqueig nerviós perifèric.  
Dosis: infiltració: 5-6mg/Kg. Bloqueig nerviós perifèric dosis màxima sense vasocontricció: 4-5mg/Kg.  
Efectes adversos: la injecció e.v. accidental pot provocar arítmies greus, hipotensió i depressió respiratòria severes. 
Àdhuc aturada cardíaca.  
 
TRACTAMENT DELS EFECTES ADVERSOS DELS MEDICAMENTS D´ALT RISC MÉS UTILITZATS A L´ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
EFECTES ADVERSOS DE LA INSULINA 
La sobredosis d’insulina accidental pot induir com a efecte secundari potencialment greu una hipoglicèmia. Aquesta es 
defineix a l´adult com a glicèmia capil.lar <40mg/dL.  
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Si el pacient està conscient: preferible fer servir la via oral. 
Administrar 20g d´HC d’absorció ràpida (líquids ensucrats) i posteriorment HC d’absorció lenta 20-40g (3 galetes o 
torrades). 
 
Pacient inconscient. 
Al domicili: glucagón 1 ampolla 1mg via intramuscular.. Completar amb HC d’absorció ràpida i lenta una vegada 
recuperada la consciència.  
 
A l´ambulatori: posar via venosa: 
1- Glucosmon al 50% 2,5 ampolles de 20ml en bolus lent. O 5-7 ampolles al 33% de 10 ml.  
2- SG 10% 100-200ml en 10 minuts.  
3- Completar am HC d´absorció  ràpida i lenta una vegada recuperada la consciència.  
4- Deixar infusió de SG 5-10% 500cc/4-6h en funció de la resposta i causa de la hipoglicèmia.  
Indicat  derivar a Hospital per a control durant 6-12 amb glicèmies cada 3-4 hores.  
 
 
 
EFECTES ADVERSOS DE LA ADRENALINA /EPINEFRINA 
L’efecte secundari de l’adrenalina com a taquicarditzant dura només uns 15 minuts. És per això que habitualment 
s’usa en bomba de perfusió.  
Si es produeix una taquicàrdia secundària, a no ser que el pacient estigui hemodinàmicament inestable o sigui na 
taquicàrdia maligna, no es necessitarà fer tractament. Observarem el pacient fins que recuperi una freqüència 
correcte.  
 
EFECTES ADVERSOS DE L´AMIODARONA 
L´amiodarona pot produir bradicàrdia. Actualment el seu ús d’urgència habitual és en la parada cardiorespiratòria i en 
ACxFA ràpides. Com en el cas anterior el seu efecte és curt en el temps pel que també és un fàrmac que després del 
bolus inicial s´ha d’aplicar una perfusió en bomba per a mantenir el seu efecte.  
Això dóna una certa tranquil·litat als professionals en el seu ús, així, les bradicàrdies que pugui produir com a efecte 
secundari, si el pacient es troba hemodinàmicament estable no caldrà tractar-les. Si es troba hemodinàmicament 
inestable el tractament pot fer-se amb noradrenalina o dopamina.  
 
EFECTES ADVERSOS DEL MIDAZOLAM, DIAZEPAM 
El midazolam  és una benzodiacepina, i com a tal pot produir depressió respiratòria si s’administra en dosis elevada o 
per elevada susceptibilitat del pacient.  
L’antídot és el flumazenil (anexate) , que s’administrarà en bolus en el rang de 0,2 a 0,3mg o en SG 5% o SSF, repetir 
cada minut (màxim 2mg).  
Nens petits 0,01-0,03 mg/Kg/dosis.  
 
EFECTES ADVERSOS DELS OPIACIS:  CLORUR MÒRFIC, PETIDINA (DOLANTINA) 
Depressió respiratòria o coma.  
Tractament: naloxona bolus endovenós:  
Adults i nens: 0,01mg/Kg vía e.v. lenta. També via s.c. o i.m. 
Nounats: 0,1mg/Kg via e.v. lenta. També vía s.c o i.m.  
Perfusió continua: 5-10micrograms/Kg/h.  
 
EFECTES ADVERSOS DE LA DIGOXINA: 
La bradicàrdia produïda per la intoxicació per digoxina es pot tractar amb lidocaína (veure més amunt).  
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Doc47 Llistat contingut magatzem farmàcia 
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Doc48 Full revisió caducitats i incidències magatzem farmàcia 
 

DATA 
 
 

NOM REVISIÓ 
CADUCITATS 
(Signatura) 

INCIDÈNCIA DATA 
COMUNICACIÓ 
INCIDÈNCIA 

DATA 
RESOLUCIÓ 
INCIDÈNCIA 

GENER      

      

FEBRER      

      

MARÇ      

      

ABRIL      

      

MAIG      

      

JUNY      

      

JULIOL      

      

AGOST      

      

SETEMBRE      

      

OCTUBRE      

      

NOVEMBRE      

      

DESEMBRE      
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Doc49 Auditoria als magatzems de farmàcia dels centres de la DAP ICS Girona 
 

 
    SI NO 

Durant la visita al magatzem, estan presents i ens acompanyen:   

• Director/a del centre   

• Adjunt/a Direcció del centre   

• Responsable del magatzem   

Accés al magatzem. Porta d’entrada:   

• Senyalitzada amb el rètol de magatzem   

• Tancada amb clau   

• Situat al mateix lloc que s’indica als plànols del centre   

Primera impressió del magatzem:   

• L'aspecte visual i l’ordre del magatzem són correctes   

• Tota la medicació està guardada i ordenada en un únic espai, separada dels 
altres productes i materials sanitaris 

  

• Existeix sistema regulador de temperatura ambient que garanteix la 
correcta conservació dels medicaments 

  

• Termòmetre amb memòria de mínims i màxims i registre setmanal   
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Aspectes observats en la visita al centre  

Marcar una creu a la columna “SI”  si estem d’acord amb la informació descrita o a la columna “NO”  si estem en desacord. 
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Doc50 Registre d’una reacció Adversa medicamentosa (RAM) a l’ECAP 
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Doc51 Codis CIE-10 i descripció relacionats amb reaccions adverses medicamentoses 

Drogues, medicaments i substàncies biològiques causants d’efectes adversos en el seu ús terapèutic 
 
Y40  Efectes adversos d’antibiòtics sistèmics. 
Y41 Efectes adversos d’altres antiinfecciosos i antiparasitaris sistèmics. 
Y42  Efectes adversos d’hormones i els seus substituts sintètics i antagonistes, no classificats en altra part. 
Y43  Efectes adversos d’agents sistèmics primaris. 
Y44  Efectes adversos d’agents que afecten primàriament als constituents de la sang. 
Y45  Efectes adversos de drogues analgèsiques, antipirètiques i antiinflamatòries. 
Y46  Efectes adversos de drogues antiepilèptiques i antiparkinsonianes. 
Y47  Efectes adversos de drogues sedants, hipnòtiques i ansiolítiques. 
Y48  Efectes adversos de gasos anestèsics i terapèutics. 
Y49  Efectes adversos de drogues psicotròpiques, no classificades en altra part. 
Y50  Efectes adversos d’estimulants del sistema nerviós central, no classificats en altra part. 
Y51  Efectes adversos de drogues que afecten primàriament el sistema nerviós autònom. 
Y52  Efectes adversos d’agents que afecten primàriament el sistema cardiovascular. 
Y53  Efectes adversos d’agents que afecten primàriament el sistema gastrointestinal. 
Y54  Efectes adversos d’agents que afecten primàriament l’equilibri hídric i el metabolisme mineral i de l’àcid úric. 
Y55  Efectes adversos d’agents que actuen primàriament sobre els músculs llis i estriat i sobre el sistema 
 respiratori. 
Y56  Efectes adversos d’agents tòpics que afecten primàriament la pell i les membranes mucoses, i drogues 
 oftalmològiques, i otorrinolaringològiques. 
Y57  Efectes adversos d’altres drogues i medicaments, i els no especificats. 
Y58  Efectes adversos de vacunes bacterianes. 
Y59  Efectes adversos d’altres vacunes i substàncies biològiques, i els no especificades. 
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Doc52 Distribució de mostres gratuïtes 

Reial Decret 1416/1994, de 25 de juny, pel que es regula la publicitat dels medicaments d’ús humà 
CAPITOL III 
Publicitat dirigida a les persones facultades per prescriure o dispensar medicaments 
Secció 4ª 
Mostres gratuïtes 
 
 
Article 16. Distribució de mostres gratuïtes 
 
1. El lliurament de mostres gratuïtes es realitzarà, amb caràcter excepcional i exclusivament a les persones 

facultades per prescriure medicaments. 
 
2. Únicament podran elaborar i per tant subministrar mostres gratuïtes d'especialitats farmacèutiques i 

medicaments fabricats industrialment, que reuneixin els següents requisits: 
a) Que la seva fórmula estigui constituïda per una substància o substàncies actives medicinals que, per ser 

novetat en el camp terapèutic, precisi el previ coneixement de les persones facultades per prescriure. 
b) Que, tot i no tractar-se d'una substància medicinal de les referides en l'apartat anterior, la seva preparació o 

forma farmacèutica, dosi per unitat o concentració, forma d'administració, siguin noves o estiguin dirigides a 
l'administració per via diferent de les utilitzades i suposi a més, un avantatge terapèutic respecte d'aquelles. 

c) Que, tot i ser conegudes farmacològica i terapèuticament les substàncies medicinals, s'haguessin descobert 
accions farmacològiques noves i per tant tinguin una nova indicació terapèutica. 
 
3. El lliurament de mostres gratuïtes es realitzarà d'acord amb les següents condicions: 
 Un màxim de 10 mostres de cada medicament per any i persona facultada, i durant un temps màxim de dos anys 
comptats des de la data d'autorització del medicament. 

a) Cada subministrament de mostres haurà de respondre a una petició formulada per escrit, datada i signada, 
que procedeixi del destinatari. 

b) Els laboratoris que subministrin mostres hauran de mantenir un sistema adequat de control. 
c) Les mostres hauran de ser idèntiques a la presentació més petita del medicament comercialitzat. 
d) Cada mostra ha de portar la menció “Muestra gratuita. Prohibida su venta”, i suprimit o anul·lat el cupó-

precinte del medicament. 
e) Cada lliurament de mostres ha d'adjuntar un exemplar de la fitxa tècnica, juntament amb la informació 

actualitzada del preu, condicions de l'oferta del Sistema Nacional de Salut, si escau, i, quan sigui possible, 
l'estimació del cost del tractament. 

 
4. El sol·licitant o, si escau, el titular de l'autorització requerirà de la Direcció General de Farmàcia i Productes 

Sanitaris autorització per a elaborar i subministrar mostres gratuïtes. 
 
5.  No obstant el que estableix el paràgraf a) de l'apartat 3, en autoritzar un medicament la Direcció General de 

Farmàcia i Productes Sanitaris podrà ampliar el nombre de mostres per any d'aquells medicaments que el seu 
especial interès terapèutic ho aconselli. 

 
6. No podrà subministrar mostra alguna de medicaments que continguin substàncies psicotròpiques o estupefaents, 

d'acord amb el que defineix els convenis internacionals i aquells medicaments que puguin crear dependència o 
generar problemes de salut pública per raó del seu ús inadequat, ni de les especialitats farmacèutiques que 
determini el Ministeri de Sanitat i Consum, d'acord amb el que preveu l'article 22.4 de la Llei del Medicament. 
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Doc53 Auditoria política de mostres d’especialitats farmacèutiques 
 

Data de l’auditoria  

Hora  

ABS  

Número de la consulta  

Professional auditat  

Personal present en l’auditoria i càrrec  

 

 SÍ NO 

1. Consulta mèdica i d’infermeria   

Disposa d’espai habilitat per guardar les mostres.   

L’espai habilitat està tancat amb clau.   

La clau està correctament custodiada.   

2. Especialitats farmacèutiques presents a la consulta   

Absència de presentacions amb format de venda al públic.   

Absència de mostres gratuïtes a la consulta mèdica.   

Absència de mostres gratuïtes a la consulta d’infermeria.   

Data d’autorització del producte, o nova indicació, inferior a 2 anys.   

Número d’envasos de cada mostra no superior a 10.   

Presència de la llegenda “Muestra gratuita. Prohibida su venta” als envasos.   

Supressió del cupó-precinte de l’envàs.   

Mateix número d’unitats posològiques que l’envàs més petit comercialitzat.   

Presència del prospecte a cada envàs.   

Mostres conservades d’acord a les especificacions del fabricant.   

3. Composició de les mostres   

Absència de psicòtrops o estupefaents en la seva composició.   

4. Documentació requerida   

4.1. Article 16, secció 4ª, capítol III del Reial Decret 1416/1994   
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Còpia del document de petició de mostres per part del professional al laboratori.   

Disposició de la fitxa tècnica de cadascuna de les mostres subministrades.   

4.2. Requeriments de la DAP Girona   

Es disposa de document sobre criteris d’equitat emprats.   

El Comitè d’Ètica Assistencial Hospital-Primària de la DAP Girona ha validat els criteris 
d’equitat. 
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Doc54 Diagrama de flux de pacients polimedicats 
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Doc55 Accés a historial farmacoterapèutic (prescripcions/dispensacions) 
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Doc56 Plantilla per avaluar els tractaments: indicació, adequació, efectivitat, seguretat i adherència 
 

 
 
 Comentaris: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Hi ha algún problema de salut que hauria de ser tractat farmacològicament i no ho està?: ______________________________________________________________________________________ 
 


