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En el seu esforç per consolidar 
i difondre el coneixement 
aconseguit en aquests anys 
d’experiència, Comtec ha 
editat la col·lecció de llibres 
“La gestió de la qualitat en 
els serveis assistencials”, a la 
qual pertany aquest exemplar.

Els títols de la 
col·lecció “La 
gestió de la qualitat 
en els serveis 
assistencials” són 
els següents:

1. Fonaments de la qualitat 
assistencial

2. Models de certificació i 
acreditació per a centres 
assistencials

3. Millora contínua i 
indicadors de gestió 
assistencial

4. Gestió per processos en 
l’àmbit assistencial

5. Gestió de riscos per a la 
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La manca de seguretat del pacient és un problema mundial de salut pública que afecta els 
països de tot nivell de desenvolupament, doncs el risc és inherent a la majoria de les activitats 
clíniques. Això converteix la seguretat del pacient en un aspecte cabdal en la qualitat dels 
serveis assistencials: el usuaris i familiars volen sentir-se segurs i alhora els professionals 
sanitaris i els gerents volen oferir una assistència sanitària segura, efectiva i eficient.

Tanmateix, els esdeveniments adversos derivats dels serveis assistencials es poden 
controlar i prevenir mitjançant sistemes de gestió de riscos per a la seguretat del pacient 
que controlin la probabilitat que ocorri un incident en una organització. La norma 
UNE 179003, aplicable a qualsevol organització que faci prestació de serveis sanitaris, 
estableix els requeriments per un sistema de gestió de riscos per a la seguretat del pacient,  
promovent la seguretat dels pacients i la millora contínua de la pràctica assistencial.

Per tant, un servei assistencial que disposa d’una certificació UNE 179003 per part d’una 
entitat independent genera confiança tant als usuaris com als professionals de la salut pel 
que fa al compromís de l’entitat respecte la seguretat del pacient.

Els continguts d’aquest llibre s’estructuren en quatre parts. En la primera part es 
contextualitza la seguretat del pacient i es resumeixen les principals polítiques desplegades 
a nivell mundial, estatal i català. En la segona, s’introdueix el lector a la norma UNE 
179003 per a la gestió de riscos per a la seguretat del pacient i al seu procés de certificació. 
En la tercera i quarta part es presenten els requeriments de la norma UNE 179003 en dos 
blocs: primer els requeriments vinculats al procés de gestió del risc i després els relatius a 
l’estructura d’un sistema de gestió que recolzi aquest procés de gestió del risc.

Comtec Quality, s.a. està format per un equip especialitzat en serveis de consultoria d’estratègia i 
excel·lència, sistemes de gestió i operacions amb 20 anys d’experiència. La seva especialitat és el sector 
salut i benestar i ha treballat tant en Atenció Primària, Hospitalització d’Aguts, Atenció Sociosanitària i Salut 
Mental com en investigació i docència, entre d’altres. Ajuden a millorar la gestió i el desenvolupament de les 
organitzacions amb l’objectiu de potenciar la millora dels seus resultats. En el seu esforç per consolidar i difondre 
el coneixement aconseguit en aquests anys d’experiència, Comtec ha editat la col·lecció de llibres “La gestió de 
la qualitat en els serveis assistencials”, a la qual pertany aquest exemplar.

Pau Negre Nogueras és soci i director 
executiu de Comtec Quality, s.a., llicenciat 
en Administració d’Empreses per la 
Universitat Internacional de Catalunya i 
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presentacions i articles per a diversos 
llibres i revistes.

Eva Bistuer és consultora de Comtec 
Quality, s.a., diplomada en Administració i 
Direcció d’Empreses Màster en Gestió de 
la Qualitat, Innovació i Millora, auditora 
en cap de sistemes de gestió de la qualitat 
i avaluadora del model EFQM. Disposa 
d’experiència en gestió de la qualitat, 
millora contínua, gestió per processos 
i gestió de riscos per a la seguretat del 
pacient. Les seves especialitats són la salut 
en general i la salut mental en particular.

Àngela Barbero és consultora de Comtec 
Quality, s.a. i diplomada en Infermeria, 
Disposa d’àmplia experiència a l’àmbit 
assistencial com a infermera, a més 
d’experiència al camp de la seguretat 
del pacient i a la gestió de la qualitat de 
productes i processos sanitaris. La seva 
especialitat és la seguretat del pacient.
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Els riscos per a la seguretat del 
pacient

tot sovint, llegint el diari o veient les notícies, arriba informació sobre 
esdeveniments adversos ocorreguts durant una actuació sanitària (“un cirurgià 
opera el maluc esquerre en lloc del dret”, “administren penicil·lina a un pacient 
al·lèrgic i li causa un xoc anafilàctic”, “condemnat un hospital per la mala gestió 
d’un part complicat amb resultat de mort”, etc.). aquestes accions tenen greus 
conseqüències sobre la salut, poden requerir intervenció mèdica urgent i fins i 
tot poden desembocar en la mort del pacient. 

“Hi ha alguns pacients als quals no podem ajudar, però no n’hi ha cap al qual 
no puguem danyar” (Arthur Bloomfield, Departament de Medicina Interna, 
Universitat d’Stanford)

1
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1.1. Context

en el sector sanitari, el risc és inherent a la majoria de les activitats clíniques. 
Les dades aportades per la literatura científica consideren rellevant la freqüència 
amb què es produeixen esdeveniments adversos en un hospital, essent aquests 
evitables en molts casos. L’oMs estima que, a escala mundial, cada any, 
desenes de milions de pacients pateixen lesions discapacitants o moren com a 
conseqüència de pràctiques mèdiques o atenció insegures. Gairebé un de cada 
10 pacients pateix algun dany en rebre atenció sanitària i la càrrega econòmica 
derivada de l’atenció proporcionada sense mesures de seguretat suficients és 
aclaparadora. aquest fet és degut al fet que l’atenció insegura pot produir per 
exemple infeccions nosocomials, o discapacitats, que requeriran intervencions 
(tractament farmacològic, hospitalització…), les quals generaran despeses. La 
manca de seguretat del pacient és un problema mundial de salut pública que 
afecta els països de tot nivell de desenvolupament. 

L’OMS defineix de la següent manera la seguretat del pacient:

Seguretat del pacient:
Absència o reducció total, a un nivell mínim acceptable, del risc de patir un dany innecessari 
durant l’atenció sanitària.

OMS

en un context on la qualitat i la seguretat del pacient van adquirint rellevància tant 
pels usuaris i familiars, que volen sentir-se segurs, com pels professionals sanitaris 
i els gerents, que volen oferir una assistència sanitària segura, efectiva i eficient, 
cada vegada tenen un rol més important els diferents sistemes certificables que 
ajuden a establir un marc de referència i els requeriments per la qualitat dels 
serveis assistencials (iso 9001, eFQM, Models d’acreditació, etc.) un d’ells, 
publicat l’any 2010, està dissenyat específicament per l’establiment d’un sistema 
de gestió de riscos per a la seguretat del pacient: és la norma UNE 179003.
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1.2. polítiques sanitàries vinculades a la seguretat del pacient

1.2.1. organització Mundial de la Salut

els efectes secundaris no desitjats en atenció sanitària representen una causa 
d’elevada morbiditat i mortalitat a tots els sistemes sanitaris. segons el Ministeri de 
salut espanyol, la raó fonamental dels esdeveniments adversos és una complexitat 
creixent en el maneig dels pacients, en el qual interactuen factors organitzatius, factors 
personals dels professionals i factors relacionats amb la malaltia. els danys que es 
poden ocasionar als pacients en l’àmbit sanitari i el cost que suposen als sistemes 
sanitaris són d’una rellevància tan destacada que les principals organitzacions de 
salut, com l’organització Mundial de la salut (oMs), l’organització panamericana 
de la salut i el comitè de sanitat del consell d’europa, així com diverses agències 
i organismes internacionals, han desenvolupat estratègies durant els últims anys 
per tal de proposar plans, accions i mesures legislatives que permetin controlar els 
esdeveniments adversos evitables en la pràctica clínica.

L’oMs ha impulsat l’aliança Mundial per a la seguretat del pacient per tal de 
promoure, a escala mundial, esforços orientats a millorar la seguretat de l’atenció 
dels pacients de tots els estats Membre de l’oMs. L’aliança posa especial èmfasi 
en fomentar la investigació com un dels elements essencials per tal de millorar 
la seguretat de l’atenció sanitària. La majoria d’aquestes investigacions van 
encaminades a ajudar els professionals de l’àmbit sanitari i les instàncies normatives 
a entendre les causes complexes de la manca de seguretat en l’atenció i per poder 
trobar respostes pràctiques que previnguin possibles danys als pacients. així, les 
investigacions, que aporten informació i ofereixen eines que permetran adoptar 
mesures dirigides a aconseguir que l’atenció al pacient sigui més segura, inclouen:

• determinar els danys

• entendre les causes

• trobar solucions

• avaluar l’impacte
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Figura 1. Imatge de la portada del dossier de l’Aliança Mundial per la Seguretat del Pacient (OMS)
Font: OMS/IER/PSP/2008.02

1.2.2. Espanya

en l’àmbit estatal, el Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, en 
la seva responsabilitat per millorar la qualitat del sistema sanitari, com estableix 
la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, ha 
situat la seguretat del pacient al centre de les polítiques com a element clau 
de la millora de la qualitat, tal com reflecteix l’estratègia número 8 del Plan de 
calidad para el sistema nacional de salud (sns), que s’està desenvolupant des 
del 2005, coordinadament amb les comunitats autònomes. els seus objectius 
es divideixen en dues parts:

• Objectiu general de l’Estratègia en Seguretat del Pacient: millorar la seguretat 
dels pacients atesos als centres sanitaris del sns.

• Objectius específics: reflecteixen els objectius proposats al Programa de 
Seguretat del Pacient de l’OMS:

 - promoure i desenvolupar el coneixement i la cultura de seguretat del pacient 
entre els professionals i els pacients a tots els nivells d’atenció sanitària. 
implica el desenvolupament d’accions per millorar la informació i formació 
sobre seguretat dels professionals, pacients i ciutadans.

 - Dissenyar i establir sistemes d’informació i notificació d’esdeveniments 
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adversos per l’aprenentatge.

 - implantar pràctiques segures recomanades als centres del sistema nacional 
de salut.

 - promoure la investigació en seguretat del pacient.

 - promoure la participació de pacients i ciutadans a les polítiques que es 
desenvolupen en seguretat del pacient 

 - promoure la participació d’espanya i augmentar la seva presència a fòrums 
internacionals sobre seguretat del pacient.

el Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, dins del seu projecte 
per la seguretat del pacient, ha portat a terme una sèrie d’estudis epidemiològics 
d’esdeveniments adversos a nivell nacional:

• ENEAS: Estudio Nacional de Efectos Adversos en atención hospitalaria 
[eneas (2006)].

• APEAS: Estudio de Efectos Adversos en atención primaria [APEAS (2008)]._

ESTRATÈGIA 
DE 

SEGURETAT 
DEL PACIENT

Sistemes
Informació
Notificació

Pràctiques
segures

Investigació

Formació

Pacients

Cultura

Figura 2. Esquema de l’estratègia de Seguretat del Pacient del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Font: http://www.seguridaddelpaciente.es
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• EARCAS: Estudio de Eventos Adversos en Residencias y Centros Asistenciales 
sociosanitarios [earcas (2011)].

• SYREC: Incidentes y eventos adversos en medicina intensiva. Seguridad y 
riesgo en el enfermo crítico [sYrec (2007)].

cada estudi està centrat en una línia assistencial i aporta els resultats obtinguts 
en cada cas (tipus d’esdeveniments advers, gravetat, impacte, etc.) A la figura 3 
es mostren les portades dels estudis:

1.2.3. Catalunya

a catalunya, el departament de salut va determinar com una de les seves prioritats 
promoure i millorar la seguretat dels pacients, per la qual cosa va crear l’aliança 
per a la seguretat dels pacients a catalunya l’any 2005. en el marc de l’aliança, 
s’han promogut els projectes multicèntrics en seguretat dels pacients i s’han 
portat a terme diverses iniciatives per tal d’assolir resultats significatius en els 
aspectes referents a promoure la seguretat dels pacients a catalunya (mitjançant el 
desenvolupament i la millora dels sistemes de detecció i prevenció de problemes 
de seguretat assistencial i la coordinació de les diferents iniciatives) i contribuir 
a la implicació entre ciutadans, professionals, centres i administració perquè la 
societat pugui abordar aquests temes de manera positiva.

Figura 3. Imatge de les portades dels estudis ENEAS, APEAS, EARCAS i SYREC del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad
Font: http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/opsc_sp2.pdf
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/estudioapeas.pdf
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EARCAS.pdf
http://www.seguridaddelpacienteyenfermero.com/estudios.html
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L’any 2009, davant la necessitat d’alineació amb l’estratègia de seguretat dels 
pacients del pla de salut de catalunya, es va crear el servei de promoció de la 
Seguretat del i la Pacient, estructurat en dues unitats funcionals:

• La unitat Funcional de seguretat dels pacients, amb funcions de 
desenvolupament d’estratègies i realització de treball de camp (com, per 
exemple, auditories de seguiment de projectes).

• La unitat Funcional d’avaluació i recerca en Qualitat assistencial, amb les 
funcions de l’elaboració del quadre de comandament i del mapa de riscos, el 
disseny d’instruments de mesura de la seguretat, el “benchmarking”, l’avaluació 
dels projectes proposats i portats a terme i el desenvolupament del canal seguretat 
dels pacients i del programa anual de formació continuada en seguretat.

en el pla de salut de catalunya 2011-2015 s’han volgut promoure les polítiques 
de seguretat i de qualitat clínica. Aquest projecte estratègic proposa definir i 
implantar el pla de seguretat dels pacients a catalunya. un element considerat 
clau és la implantació d’unitats funcionals de gestió dels riscos assistencials 

ESTRATÈGIA SEGURETAT DEL PACIENT 2006-2013

Unitats funcionals 69 HA

Sistema de notificació 69 HA

Unitats funcionals EAP

Sistema de notificació EAP

Implicació ciutadans (CCPC)

2009: Servei Seguretat Pac.

Unitats funcionals 23 HA

2012: Consell Assessor SP

Activitats de difusió

Formació

Primers projectes

Projectes Col·laboratius

Formació/Jornades

Projectes Col·laboratius

Formació/Jornades/Canal Salut

sensibilització desenvolupament consolidació

2005 2008 2010 2012

Figura 4. Esquema de l’evolució estratègica a Catalunya (2006-2013) des del naixement de l’Aliança per la Seguretat dels Pacients
Font: http://seguretatdelspacients.gencat.cat/
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(unitats Funcionals de seguretat dels pacients), tant a l’atenció primària com a 
l’atenció especialitzada. un altre element estratègic ha estat la implantació d’un 
sistema de notificació d’incidents/esdeveniments adversos. 

Un dels projectes d’aquest pla de Salut (el Projecte 1.3) té específicament el 
següent objectiu: “Promoure les polítiques de seguretat i de qualitat clínica 
per actuar en dos fronts principalment. augmentar la seguretat dels pacients 
en els centres en què són atesos i reduir els problemes i incidents relacionats 
amb el medicament. addicionalment, es potencia l’autorització administrativa 
i acreditació de centres, i es crea un tercer esglaó com a reconeixement de 
l’obtenció de bons resultats (marca Q de qualitat en salut)”.

també, en el pla estratègic per a la seguretat dels pacients a catalunya 2014-2018, 
i amb la vocació de compromís, orientació al pacient i voluntat de millora contínua, 
s’han definit línies estratègiques en seguretat dels pacients en atenció sanitària que 
inclouen la promoció de la cultura de la seguretat dels pacients en els centres sanitaris, 
la promoció de bones pràctiques mitjançant projectes específics de seguretat dels 
pacients i avaluació i millora de l’estratègia de seguretat dels pacients.

Impuls de la cultura de la 
seguretat dels pacients

Promoció de la participació 
dels pacients

Formació a tots els actors

Avaluació de l'estratègia en 
seguretat dels pacients

Promoció de bones pràctiques 
mitjançant projectes específics 

de Seguretat dels Pacients

Comunicació d'aspectes 
relacionats amb Seguretat dels 

Pacients

Figura 5. Esquema de les línies estratègiques en seguretat dels pacients en atenció sanitària de la Generalitat de Catalunya
Font: http://seguretatdelspacients.gencat.cat/
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el maig del 2013, en el marc del servei de promoció de la seguretat dels 
pacients de la direcció General d'ordenació i regulació sanitàries del 
departament de salut, es va impulsar un Model de seguretat dels pacients 
mitjançant la implantació d'un sistema de notificació i gestió d'incidents comú 
a tots els centres. L'objectiu general d'aquest model és aconseguir l'excel·lència 
en seguretat dels pacients dels centres sanitaris i reduir tot el possible el risc 
d’esdeveniments adversos associats a l'atenció prestada, ja que a partir de les 
notificacions rebudes es poden conèixer quins són els punts febles del sistema, 
quins factors contribueixen a aquesta manca de seguretat i establir així mesures 
específiques de millora.

El sistema que s'utilitza és l'anomenat TPSC-Cloud, un sistema de notificació 
genèric per a tot tipus d'incidents relacionats amb la seguretat dels pacients, 
voluntari, confidencial, no punitiu, anònim, amb orientació sistèmica, amb 
anàlisi local dels casos i que permet l'aprenentatge i la implementació de millores 
en l'àmbit del centre sanitari. Des del maig de 2013 fins al mes d'octubre de 2014 
ha rebut un total de 4.256 notificacions d'incidents relacionats amb la seguretat 
del pacient.

a més, també existeix el consell assessor de la seguretat de pacients, creat 
l’any 2010. Aquest Consell té com a finalitat avançar en la millora de la seguretat 
dels pacients i permetre que les persones malaltes i les seves associacions, els 
professionals sanitaris, les patronals del sector sanitari i la mateixa administració 
puguin compartir, debatre, reflexionar i proposar conjuntament les mesures a 
adoptar per tal d’assolir una assistència sanitària més segura i de més qualitat. 
el consell s’adscriu a la direcció general competent en matèria de recursos 
sanitaris del departament competent en matèria de salut.

Les funcions del Consell Assessor de la Seguretat de Pacients són les següents:

•  informar sobre els projectes d’actuacions i les propostes normatives impulsats 
pel departament de salut i els ens dependents o vinculats que incideixin en 
aspectes de seguretat dels pacients.

•  afavorir la difusió i la instauració d’una cultura de seguretat entre els diferents 
agents del sector i promoure així una visió oberta entre la societat, els pacients 
i el sistema sanitari.
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• proposar el departament de salut i els ens dependents o vinculats objectius 
de seguretat per aplicar en els àmbits assistencials per fomentar canvis 
d’efectivitat provada en el sistema que potenciïn la seguretat dels pacients.

• impulsar el desenvolupament de diferents línies d’investigació que abordin els 
diferents aspectes de la seguretat clínica i atendre, si s’escau, les diferències 
entre homes i dones i les necessitats d’aquelles persones que per raó de la 
seva discapacitat intel·lectual o sensorial tenen limitada la seva capacitat de 
comunicació en relació amb la protecció de la seva salut.

• afavorir la difusió entre els pacients dels problemes de seguretat i fomentar-
ne la participació per facilitar un entorn a l’assistència de més seguretat.

• promoure la millora dels sistemes de mesura i avaluació de la seguretat i servir 
com a observatori per aconseguir les millors pràctiques en seguretat.

• proposar programes de formació i desenvolupament professional.

• promoure les tecnologies de la informació per millorar els processos de 
comunicació i formació en seguretat dels pacients.

• promoure i facilitar la cooperació i coordinació d’iniciatives de seguretat entre els 
diferents grups d’implicats (professionals sanitaris, institucions sanitàries i pacients).

• proposar estàndards de seguretat en els sistemes d’autorització i d’acreditació 
als òrgans competents del departament de salut.

• establir, d’acord amb les directrius del departament de salut, relacions amb 
altres comunitats autònomes i amb altres països, a l’efecte de posar en comú 
coneixements sobre els esdeveniments adversos i les seves causes.

• elaborar un informe anual d’activitats, que s’ha de presentar a la persona 
titular del departament de salut.

1.3. Resultats en la seguretat del pacient

com es pot comprovar, la seguretat del pacient és un tema cada vegada més 
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present en els plans estratègics de salut, tant a escala mundial i estatal com 
autonòmica. atesa la seva importància i els esforços que les diferents institucions 
estan realitzant per tal de millorar la seguretat del pacient en l’assistència 
sanitària, l’eurobaròmetre va realitzar una enquesta, des de l’11 de setembre 
fins al 5 d’octubre de 2009 als 27 Estats Membre, per tal de constatar quina 
era la percepció de la població europea pel que fa a la seguretat del pacient i la 
qualitat de l’assistència sanitària del seu país. en termes generals, l’enquesta 
estudia el grau en què els ciutadans senten que podrien patir algun dany durant 
l’assistència sanitària, incloent-hi fins a quin punt senten que podrien patir un 
esdeveniment advers específic i també en quina mesura se’ls informa de les 
mesures de seguretat tant al seu país com en l’àmbit europeu.

Algunes de les principals conclusions que es van extreure són les següents:

• Gairebé la meitat de les persones que van contestar sentien que podien patir 
algun dany durant l’assistència sanitària al seu país.

• Més del 25% de les persones que van contestar afirmaven que ells mateixos o 
algun membre de la seva família havien experimentat un esdeveniment advers 
durant l’atenció sanitària. en canvi, la majoria d’aquests esdeveniments no 
van ser denunciats.

• Gairebé un terç de les persones que van contestar no sabien quin organisme és 
responsable de la seguretat del pacient al seu país.

• en cas de patir algun dany durant l’assistència mèdica al seu país, la majoria de 
les persones que van contestar afirmaven que demanarien consell a un advocat 
i que esperarien una investigació dels fets i una compensació econòmica.

pel que fa a la percepció de seguretat del pacient, la percepció de la probabilitat 
de patir algun dany durant l’assistència sanitària (hospitalària o no hospitalària) 
varia als diferents països europeus. els ciutadans grecs (83%), xipriotes (81%) 
i letons (75%) sentien que el risc era molt major que els ciutadans austríacs 
(19%), finesos (27%) i alemanys (31%). En el quart lloc de la llista es troben els 
ciutadans espanyols (35%).

a espanya, almenys 6 de cada 10 persones pensen que no és probable patir 
algun dany. aquesta valoració positiva és fruit de l’esforç que s’està portant 
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a terme per millorar la seguretat del pacient mitjançant les campanyes, plans 
estratègics de salut, etc.

Malgrat els bons resultats obtinguts, aquests també han de servir per donar un 
espai de reflexió respecte a les millores que encara resten per fer al sistema sanitari. 
segons dades de l’estudi eneas (estudio nacional sobre los efectos adversos 
ligados a la hospitalización), es van confirmar un 71.5% d’esdeveniments 
adversos (accident i/o incident, considerant tots els tipus d’esdeveniment advers, 
també els inevitables o els relacionats amb la patologia). L’estudi conclou que 
un 42.8% d’aquests esdeveniments adversos podrien ser evitables. L’estudi, a 
més, determina que un 31.4% dels esdeveniments adversos van tenir com a 
conseqüència un increment de l’estada hospitalària i en un 66.3% dels casos es 
va precisar la realització de procediments addicionals.
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Figura 6. Gràfica de resultats de l’Informe de 2010 de l’Eurobaròmetre respecte la percepció de probabilitat de patir algún 
dany durant l’assistència sanitària
Font: Special Eurobarometer, Comissió Europea
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Pel que fa a Catalunya, el sistema de notificació i gestió d’esdeveniments 
adversos tpsc cloud va recollir durant el 2013 (de juny a desembre) un total 
de 1.249 notificacions d’incidents. Els resultats van ser els següents:

• La línia assistencial on es van notificar més incidents va ser l’hospital d’aguts 
(73.3%), i on menys se’n van notificar va ser a centres de salut mental (2.6%).

• L’àrea on més incidents es van notificar va ser l’Àrea d’hospitalització 
(72.1%), seguida per l’Àrea quirúrgica (9%). Les àrees que menys incidents 
van notificar van ser l’Oficina de farmàcia, l’Àrea d’hospitalització a domicili 
i l’ambulància (totes tres amb un 01%).

• El tipus d’incident més notificat van ser caigudes i altres incidents (40.1%), 
seguit per incidents relacionats amb la medicació (22.3%). els incidents que 
menys es van notificar van ser els relacionats amb l’oxigen i altres gasos 
medicinals.

 A les següents gràfiques es detallen aquests resultats:

Figura 7. Gràfica de línies assistencials on es van registrar els incidents recollits al TPSC Cloud l’any 2013.

Font: http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/publicacions/memories/mems_2013_dgrs/DGORS2013.pdf
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Figura 8 Gràfica d’àrees on es van registrar els incidents recollits al TPSC Cloud l’any 2013.

Font: http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/publicacions/memories/mems_2013_dgrs/DGORS2013.pdf

els resultats obtinguts al tpsc cloud s’han d’analitzar amb cura, atès que 
podrien estar esbiaixats donat el caràcter voluntari de la notificació en aquesta 
plataforma (per exemple, pel registre d’errors de medicació, hi ha 120 centres 
registrats al programa com a centres notificadors, però el 98% de les notificacions 
rebudes durant el 2013 han estat realitzades només per 10 d’aquests centres). 
Cal, doncs, realitzar una anàlisi rigorosa i avaluar la fiabilitat dels resultats. 

Figura 9. Gràfica de tipus d’incident registrat al TPSC Cloud l’any 2013.

Font: http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/publicacions/memories/mems_2013_dgrs/DGORS2013.pdf
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En el seu esforç per consolidar 
i difondre el coneixement 
aconseguit en aquests anys 
d’experiència, Comtec ha 
editat la col·lecció de llibres 
“La gestió de la qualitat en 
els serveis assistencials”, a la 
qual pertany aquest exemplar.

Els títols de la 
col·lecció “La 
gestió de la qualitat 
en els serveis 
assistencials” són 
els següents:

1. Fonaments de la qualitat 
assistencial

2. Models de certificació i 
acreditació per a centres 
assistencials

3. Millora contínua i 
indicadors de gestió 
assistencial

4. Gestió per processos en 
l’àmbit assistencial

5. Gestió de riscos per a la 
seguretat del pacient

6. Lean Healthcare

7. Eines per a la gestió de la 
qualitat assistencial

Rambla Catalunya 39, 2n 1a 
08007 Barcelona 
Tel. 934874656

info@comtecquality.com
www.comtecquality.com

La manca de seguretat del pacient és un problema mundial de salut pública que afecta els 
països de tot nivell de desenvolupament, doncs el risc és inherent a la majoria de les activitats 
clíniques. Això converteix la seguretat del pacient en un aspecte cabdal en la qualitat dels 
serveis assistencials: el usuaris i familiars volen sentir-se segurs i alhora els professionals 
sanitaris i els gerents volen oferir una assistència sanitària segura, efectiva i eficient.

Tanmateix, els esdeveniments adversos derivats dels serveis assistencials es poden 
controlar i prevenir mitjançant sistemes de gestió de riscos per a la seguretat del pacient 
que controlin la probabilitat que ocorri un incident en una organització. La norma 
UNE 179003, aplicable a qualsevol organització que faci prestació de serveis sanitaris, 
estableix els requeriments per un sistema de gestió de riscos per a la seguretat del pacient,  
promovent la seguretat dels pacients i la millora contínua de la pràctica assistencial.

Per tant, un servei assistencial que disposa d’una certificació UNE 179003 per part d’una 
entitat independent genera confiança tant als usuaris com als professionals de la salut pel 
que fa al compromís de l’entitat respecte la seguretat del pacient.

Els continguts d’aquest llibre s’estructuren en quatre parts. En la primera part es 
contextualitza la seguretat del pacient i es resumeixen les principals polítiques desplegades 
a nivell mundial, estatal i català. En la segona, s’introdueix el lector a la norma UNE 
179003 per a la gestió de riscos per a la seguretat del pacient i al seu procés de certificació. 
En la tercera i quarta part es presenten els requeriments de la norma UNE 179003 en dos 
blocs: primer els requeriments vinculats al procés de gestió del risc i després els relatius a 
l’estructura d’un sistema de gestió que recolzi aquest procés de gestió del risc.

Comtec Quality, s.a. està format per un equip especialitzat en serveis de consultoria d’estratègia i 
excel·lència, sistemes de gestió i operacions amb 20 anys d’experiència. La seva especialitat és el sector 
salut i benestar i ha treballat tant en Atenció Primària, Hospitalització d’Aguts, Atenció Sociosanitària i Salut 
Mental com en investigació i docència, entre d’altres. Ajuden a millorar la gestió i el desenvolupament de les 
organitzacions amb l’objectiu de potenciar la millora dels seus resultats. En el seu esforç per consolidar i difondre 
el coneixement aconseguit en aquests anys d’experiència, Comtec ha editat la col·lecció de llibres “La gestió de 
la qualitat en els serveis assistencials”, a la qual pertany aquest exemplar.

Pau Negre Nogueras és soci i director 
executiu de Comtec Quality, s.a., llicenciat 
en Administració d’Empreses per la 
Universitat Internacional de Catalunya i 
PDG (Programa de Direcció General) per 
l’IESE Business School, és Màster Europeu 
en Total Quality Management i Màster 
en Gestió de la Qualitat en l’Empresa per 
la UPC, així com avaluador acreditat i 
llicenciatari d’EFQM pel Club Excelencia 
en Gestión. Disposa d’una dilatada 
experiència en el camp de la consultoria 
d’estratègia i d’excel·lència, els sistemes de 
gestió de la qualitat, la gestió per processos, 
la gestió d’operacions i la millora contínua, 
en l’àmbit sanitari, sociosanitari i de la 
dependència. Ha impartit classes en la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), la Universitat de Barcelona (UB), 
la Universitat de Girona (UdG), a la Unió 
Consorci Formació (UCF) i la Associació 
Catalana d’Establiments Sanitaris 
(ACES). També ha realitzat nombroses 
presentacions i articles per a diversos 
llibres i revistes.

Eva Bistuer és consultora de Comtec 
Quality, s.a., diplomada en Administració i 
Direcció d’Empreses Màster en Gestió de 
la Qualitat, Innovació i Millora, auditora 
en cap de sistemes de gestió de la qualitat 
i avaluadora del model EFQM. Disposa 
d’experiència en gestió de la qualitat, 
millora contínua, gestió per processos 
i gestió de riscos per a la seguretat del 
pacient. Les seves especialitats són la salut 
en general i la salut mental en particular.

Àngela Barbero és consultora de Comtec 
Quality, s.a. i diplomada en Infermeria, 
Disposa d’àmplia experiència a l’àmbit 
assistencial com a infermera, a més 
d’experiència al camp de la seguretat 
del pacient i a la gestió de la qualitat de 
productes i processos sanitaris. La seva 
especialitat és la seguretat del pacient.



LA GESTIÓ DE LA QUALITAT EN ELS SERVEIS ASSISTENCIALS

Gestió de riscos per a la 
seguretat del pacient

5

5

L
a 

ge
st

ió
 d

e 
la

 q
ua

lit
at

 e
n 

el
s s

er
ve

is
 a

ss
is

te
nc

ia
ls

G
E

ST
IÓ

 D
E

 L
A

 S
E

G
U

R
E

TA
T 

D
E

L 
PA

C
IE

N
T

En el seu esforç per consolidar 
i difondre el coneixement 
aconseguit en aquests anys 
d’experiència, Comtec ha 
editat la col·lecció de llibres 
“La gestió de la qualitat en 
els serveis assistencials”, a la 
qual pertany aquest exemplar.

Els títols de la 
col·lecció “La 
gestió de la qualitat 
en els serveis 
assistencials” són 
els següents:

1. Fonaments de la qualitat 
assistencial

2. Models de certificació i 
acreditació per a centres 
assistencials

3. Millora contínua i 
indicadors de gestió 
assistencial

4. Gestió per processos en 
l’àmbit assistencial

5. Gestió de riscos per a la 
seguretat del pacient

6. Lean Healthcare

7. Eines per a la gestió de la 
qualitat assistencial

Rambla Catalunya 39, 2n 1a 
08007 Barcelona 
Tel. 934874656

info@comtecquality.com
www.comtecquality.com

La manca de seguretat del pacient és un problema mundial de salut pública que afecta els 
països de tot nivell de desenvolupament, doncs el risc és inherent a la majoria de les activitats 
clíniques. Això converteix la seguretat del pacient en un aspecte cabdal en la qualitat dels 
serveis assistencials: el usuaris i familiars volen sentir-se segurs i alhora els professionals 
sanitaris i els gerents volen oferir una assistència sanitària segura, efectiva i eficient.

Tanmateix, els esdeveniments adversos derivats dels serveis assistencials es poden 
controlar i prevenir mitjançant sistemes de gestió de riscos per a la seguretat del pacient 
que controlin la probabilitat que ocorri un incident en una organització. La norma 
UNE 179003, aplicable a qualsevol organització que faci prestació de serveis sanitaris, 
estableix els requeriments per un sistema de gestió de riscos per a la seguretat del pacient,  
promovent la seguretat dels pacients i la millora contínua de la pràctica assistencial.

Per tant, un servei assistencial que disposa d’una certificació UNE 179003 per part d’una 
entitat independent genera confiança tant als usuaris com als professionals de la salut pel 
que fa al compromís de l’entitat respecte la seguretat del pacient.

Els continguts d’aquest llibre s’estructuren en quatre parts. En la primera part es 
contextualitza la seguretat del pacient i es resumeixen les principals polítiques desplegades 
a nivell mundial, estatal i català. En la segona, s’introdueix el lector a la norma UNE 
179003 per a la gestió de riscos per a la seguretat del pacient i al seu procés de certificació. 
En la tercera i quarta part es presenten els requeriments de la norma UNE 179003 en dos 
blocs: primer els requeriments vinculats al procés de gestió del risc i després els relatius a 
l’estructura d’un sistema de gestió que recolzi aquest procés de gestió del risc.

Comtec Quality, s.a. està format per un equip especialitzat en serveis de consultoria d’estratègia i 
excel·lència, sistemes de gestió i operacions amb 20 anys d’experiència. La seva especialitat és el sector 
salut i benestar i ha treballat tant en Atenció Primària, Hospitalització d’Aguts, Atenció Sociosanitària i Salut 
Mental com en investigació i docència, entre d’altres. Ajuden a millorar la gestió i el desenvolupament de les 
organitzacions amb l’objectiu de potenciar la millora dels seus resultats. En el seu esforç per consolidar i difondre 
el coneixement aconseguit en aquests anys d’experiència, Comtec ha editat la col·lecció de llibres “La gestió de 
la qualitat en els serveis assistencials”, a la qual pertany aquest exemplar.

Pau Negre Nogueras és soci i director 
executiu de Comtec Quality, s.a., llicenciat 
en Administració d’Empreses per la 
Universitat Internacional de Catalunya i 
PDG (Programa de Direcció General) per 
l’IESE Business School, és Màster Europeu 
en Total Quality Management i Màster 
en Gestió de la Qualitat en l’Empresa per 
la UPC, així com avaluador acreditat i 
llicenciatari d’EFQM pel Club Excelencia 
en Gestión. Disposa d’una dilatada 
experiència en el camp de la consultoria 
d’estratègia i d’excel·lència, els sistemes de 
gestió de la qualitat, la gestió per processos, 
la gestió d’operacions i la millora contínua, 
en l’àmbit sanitari, sociosanitari i de la 
dependència. Ha impartit classes en la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), la Universitat de Barcelona (UB), 
la Universitat de Girona (UdG), a la Unió 
Consorci Formació (UCF) i la Associació 
Catalana d’Establiments Sanitaris 
(ACES). També ha realitzat nombroses 
presentacions i articles per a diversos 
llibres i revistes.

Eva Bistuer és consultora de Comtec 
Quality, s.a., diplomada en Administració i 
Direcció d’Empreses Màster en Gestió de 
la Qualitat, Innovació i Millora, auditora 
en cap de sistemes de gestió de la qualitat 
i avaluadora del model EFQM. Disposa 
d’experiència en gestió de la qualitat, 
millora contínua, gestió per processos 
i gestió de riscos per a la seguretat del 
pacient. Les seves especialitats són la salut 
en general i la salut mental en particular.

Àngela Barbero és consultora de Comtec 
Quality, s.a. i diplomada en Infermeria, 
Disposa d’àmplia experiència a l’àmbit 
assistencial com a infermera, a més 
d’experiència al camp de la seguretat 
del pacient i a la gestió de la qualitat de 
productes i processos sanitaris. La seva 
especialitat és la seguretat del pacient.


