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1.	  Capio	  Sanidad.	  Introducción	  

 
 
Estem presents, a través de 17 centres hospitalaris y 11 residències , a part de centres d’ atenció 
a persones amb discapacitat , i amb diferents contractes de gestió, en 4 Comunitats Autònomes. 

Contem amb més de 10.000 professionals que atenen en les nostres centres.  

Tenim una llarga tradició en la coll.laboració amb les Administracions Sanitaries, on ocupem una 
posició destacada amb 3 hospitals sota el modelo de colaboración público-privada (PPP), y 
diferents acords de concertació d’activitat. 

Sumem una amplia experiència en la gestió i prestaciói integral de serveis al pacient privat, 
asegurado y mutualista a través de nuestros centros. 

Els nostres equips professionals traballen en xarxa i en equips multidisciplinaris donant un servei 
de qualitat, i adaptant-nos a la demanda de cada zona on ens trobem. 

GRUP	  	  IDCSALUD	  



Madrid 
 
- idcsalud Fundación Jiménez Díaz  
- Hospital Universitario Infanta Elena 
- idcsalud Hospital Sur 
- idcsalud Clínica Alcalá de Henares 
- Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) 
- Hospital Público de Collado Villalba 
- Clínica La Luz 

Extremadura 
  
Centros en Cáceres 
 - idcsalud Hospital Virgen de Guadalupe 
  
Centros en Badajoz 
- idcsalud Clideba  
- idcsalud Hospital Santa Justa 
- idcsalud Policlínico Clideba Merida 

Barcelona 
 
- idcsalud Hospital General de Catalunya 
- idcsalud Hospital Universitari Sagrat Cor 
- idcsalud Clínica del Vallès 

Castilla La-Mancha 
 
Centros en Toledo 
- idcsalud Hospital Tres Culturas 
- idcsalud Hospital de Talavera  
  
Centros en Cuenca 
 - Residencia de Discapacitados San 
Clemente 
  
 Centros en Albacete 
- idcsalud Hospital Albacete 
- idcsalud Residencia Alcabala  
- idcsalud Residencia La Manchuela 
- Residencia El Jardín 
- Residencia de Discapacitados La Piedra 
Encantada  
 
 Centros en Ciudad Real 
- idcsalud Hospital Ciudad Real 
- idcsalud Clínica Alcázar 
- idcsalud Policlínico Puertollano 
- idcsalud Residencia Dulcinea 
- idcsalud Policlínico Valdepeñas 
- CRDP Guadiana II  

GRUP  IDCSALUD 



 

  En Barcelona, idcsalud gestiona tres hospitals de forma integral: 

  idcsalud Hospital General de Catalunya. Es unode los centros pioners en 
Catalunya, tant en actividad como en qualitat assistencial i punter en 
tecnología. Cubreix totes les especitats mèdiques i quirúrques amb acords de 
col.laboració amb l´administració sanitaria pública i ocupant una posició de 
lideratge en la seva relació amb asseguradores . 

  A septiembre de 2011 el Grup idcsalud reforça el seu posicionament en Catalunya 
amb la firma d’un acord de gestió per als propers 30 anys , en gestionar dos hospitals 
de la mutualidad Quinta de Salud la Alianza en Barcelona:  

 

  idcsalud Hospital Sagrat Cor, situat en el centre de l’ área metropolitana de Barcelona, forma part de la red pública sanitaria en 
Cataluña (SISCAT). Es hospital Universitari docent i aten patologíes d´ alta complexitat d’ acord  a la complerta cartera de serveis 
medics-quirúrgics de que dispossa.  Es un refent històric en la sanitat catalana, de tradició privada i pública al mateix temps. 

  idcsalud Clínica del Vallès, localitzada en Sabadell i prop de idcsalud Hospital General  de Cataluña, el que permet crear sinergies en 
la regió . Es de recent construcció obrint les seves portes en 2010 i amb llarga cartera de serveis tant médics com quirúrgicos i amb 
servei d’ urgències 24 horas.  

4.	  Capio	  Sanidad	  en	  Cataluña	  IDC  A  CATALUNYA 



4.	  Capio	  Sanidad	  en	  Cataluña	  ELS  NOSTRES  VALORS 

RESPECTE   I  CONFIANÇA 
 
 
Centrats en l’ Atenció  al Paciente  i al Cliente, mai no oblidem la nostra raó de ser. 

Confiança, només podrem assolir els nostres objectius si l’entorn confia plenament en la 
nostra capacitat  i voluntat. 

Respecte i Empatía, el nostre treball ha de caracteritzar-se per la sensibilitat, la implicació 
i el respecte per la integritat de la persona. 

Innovació , cerquem treballadors amb inciativa pròpia que trobin nous camins de 
desenvolupament i millorin les nostres arees i actiivitats. 

Beneficiossos per a la Societat,  aspirem a mantenir relaciones estables i satisfactories 
amb els nostres clients , per a que el nostre treballa aporti majors beneficis a la societat.  

 
 
 



4.	  Capio	  Sanidad	  en	  Cataluña	  

INFERMERA REFERENT DE SEGURETAT DEL PACIENT 

  La Direcció d’ IDC a Catalunya l’any 2009 va apostar per la figura de la infermera referent en Seguretat  amb uns primer objectius bàsics: 

-Aconsseguir que les cures infermeres fossin més segures i de millor qualitat. 

-Millorar els resultats dels indicadors de Seguretat  referits a la pràctica infermera amb la aportació de propostes de millora. 

- Treball conjunt i coordinat amb la infermera de control de la infecció. 

-Suport a les infermeres asisstencials  pel que fa a problemes i riscos relacionats amb la Seguretat del Pacient: 

•  Formació per a l’aplicació de práctiques segures 

•  Enllaç amb les infermeres gestores de cures. 

-Iniciació en la cultura de seguretat fet que ens va portar a la comprensoó de la mportància de la notificació dels errors, fundamental 
per a detectar problemes dels sistemes i establir accions de millora o aplicar barreres. 

-Informaciótrimestral amb l’Equip de Direcció d’ Infermería dels resultats dels indicadors de Seguridad. 

  Mesura del nivell de cultura de Seguridad Questionari (Versión española del Hospital Survey on Patient Safety Agency for    Health Care 
Research and Quality (AHRQ)) 

 

 

El que os volem explicar millor :  PLA DE SEGURETAT DEL PACIENT 



                      L. Mata , C. Sagrera, A. Cruz, Mª L. Ruiz 



SEGURETAT DEL PACIENT LINIA ESTRATÈGICA des de 2009. 
2012 TRES REALITATS DIFERENTS, UNA ÚNICA VISIÓ: 

 
Aprofitar Sinergies dels tres centres, i de les persones 
  
Oportunitat que dona la complementarietat  Publica  Privada ,  
Pertanyer a un grup d’implantació nacional. 
Desenvolupar la Cultura de Seguridad Corporativa a idc Catalunya… 
Avançar  i comparar-nos. 

	  



Infermera de cures intensives que passa a ser 
Infermera Referent de Seguretat del Pacient 

Adhesió a projectes OMS i Aliança per a la Seguretat del Pacient 
Formació en pràctiques segures 
Grups de treball 
Coordinació amb  control infecció , vigilància de la transfusió i errors de la medicació 
Seguiment d’indicadors amb Qualitat assistencial i Feed Back amb els serveis 

2009 

2010 
Incorporació d’indicadors específics de Seguretat del Pacient 
Primer QC de Seguretat del Pacient 
Diferents treballs multidisciplinaris de Seguretat del Pacient 
Avaluació cultura de Seguretat “ survey on patient safety culture” 
Implantació sistema de notificació caigudes i errors medicació 
Observadors de caigudes 
Projecte Bacterièmia Zero 



Implantació del Comitè de Seguretat del Pacient multidisciplinari 
Seguiment de les notificacions i anàlisi de casos 
Adhesió al projecte Pneumònia Zero a UCI 
Seguiment dels indicadors de seguretat 
Adaptació de materials d’ ús mèdic a la Seguretat del Pacient 

2011 

2012 
Sistema de Notificació d’ EA d’idc Sanidad (Capio) en el Portal de Seguretat 
Increment de les notificacions i anàlisi de casos. 
Inici del seguiment de les propostes de millora 
Avaluació de Cultura de Seguretat “ survey  on patient safety culture” 
Incorporació de dos centres al grup idc a Catalunya : Sagrat Cor Hospital Universtari i Clínica del Vallès 
 
Inici de la transversalització de la Seguretat del Pacient per als tres centres amb la incorporació 
d’una Infermera Referent a idc Sagrat Cor 



Infermera Referent de Seguretat del Pacient Sagrat Cor 
Juliol – Agost 2012: Plans funcionals 
Juliol – Setembre : entrevistes i enquestes per coneixer nivell conneixement i seguretat  
Setembre : Definició linies treball, estructura portal seguretat, inicii transversalitzacio indicadors 
Octubre – Desembre 2012 : Adhesió Projecte Unitats Funcionals SP, Projecte Conciliació medicació i 
Implantació LVQ cirurgia segura. Estructuració EFQM, Formació i difusió a comandaments i responsables. 
Pla Estrategic de funcionament dels Comités Clìnics de Seguretat del Pacient idc Catalunya 
Preparació Acreditació Centres Aguts , com a procès transversal. 
Transversalització de procediments. 
 
Sistema de notificació EA 
Comité Clínic de Seguretat del Pacient idc Sagrat Cor 
Enquesta situació Cultura de Seguretat del Pacient 
QC de Seguretat del Pacient de cada centre amb indicadors, sistema de recollida i fonts d’informació 
consensuats. 
Superació  Acreditació Centres Aguts 

2012 

  2013  



Infermera Referent de Seguretat del Pacient Sagrat Cor 
Anàlisi de Situació Basal de la Seguretat del Pacient  en Sagrat Cor en EFQM 
Sagrat Cor Privat i concertat, mixte 
Clínica del Valles es de recient inauguració, traslació iniciatives transvsersals 
 
ELABORACIO DEL PLA FUNCIONAL per a Sagrat Cor  i la seva cartera de serveis 
ANALISIS DE SITUACIÓ de la Seguretat del Pacient als tres centres (DAFO) 
Identificació de elements crítics. 
REVISIÓ I SELECCIÓ DE TOTS EL INDICADORS A RESPONDRE,  la seva definició operacional,font 
i sistema d’avaluació, responsabilitats… 
 
PLA DE TRANSVERSALITZACIÓ  de la SEGURETAT DEL PACIENT als tres centres 
Alineació amb els objectius del Grup 
Incardinació canvis estructura organitzativa i canvis en la gestió de la seguretat del pacientt. 

 
 

2012 



Pràctiques segures, Gestió de riscos, Notificació… 



La Seguretat del Pacient es un dret reconegut a nivell internacional, la Seguretat del 
Pacient es reconoguda com a prioritat dins el Sistema sanitari espanyol i català… 



Planificació i cronograma de transversalització de la SP 

 
FASE II (Ene.13 a Ago.13) 

 

 Comités de seguridad 

Revisión y estandarización de indicadores y su definición operativa. 

 · Cuadro de mando (QCSP) con QC Dirección , y de las areas. 

  · Elaboración y consenso de protocolos* Reuniones CSP 

   · Líneas colaborativas (OMS)** 

    · SISTEMA DE NOTIFACION 

•                                                                                   Inicio gestión riesgos. 

     · Briefings de seguridad… 

     

   

      

ASP:	  Higiene	  de	  manos,	  Iden2ficación	  de	  pacientes,	  Protocolo	  cirugía	  segura	  y	  prevención	  de	  caídas	  	  

 

 FASE I (Set.12 a Dic.12) 

Detección situacional y Cultura SP 

Establecimiento  referentes, y responsables  

   de seguridad por aéreas. Detección situación  . 

  · Plan Funcional. Objetivos   Consenso indicadores  

 
FASE IV (2014) 

 

· Implantación y puesta en marcha de FASE 4 

 Consolidacion de Cuadros de Mando . 

                       Obtención resultados /Benchmarking 

  Planes de mejora transversales 

• Rondas de seguridad … 

 

 

    

      

 
FASE III (Abr.13 a Dic. 13) 

 

·                                                                      Cultura de SP: y comunicación  
2012 2013 2014 MEJORA CONTINUA  

PUNT IMPORTANT: Implicació directa de tots els estaments, des de la Direcció del centre fins als professionals assistencials. 



DEBILITATS: 
  Diferents nivells cultura de seguretat e implementació d’objectius en els tres 

centres. Afecta a tots els punts que valorem. 
  Poca implantació de cultura de Seguretat en HUSC i CldV 
  Baixa implantació  tots tres centres de la notificació. 
  Diferents nivells d'Informatització: nul.la en HUSC. 
  No existència d'Història Clínica informatitzada única. 
  No s'avalua el cost de la NO seguretat. 
  Diferències en els conceptes emprats i la organització dels centres: variabilitat 

en les estructures de gestió. 
  Nivell millorable de formació en Seguretat. 
  Poques estratègies de reconeixement en Seguretat 

AMENACES: 
  Context econòmic. 
  Resistència natural al canvi. 
  Competència per destacar en l’àmbit sanitari. 
  Dificultat per fer comprensible per la ciutadania que fem un treball de canvi de 

model en un moment en què l'Estat del Benestar  s’en resent. 

FORTALESSES: 
  Aposta decidida de la Direcció Estratègica 
  Capacitat motivadora i de tracció de l'estructura directiva i referents. 
  Alt nivell dels professionals de l'organització. 
  La Seguretat afecta a tots: professionals i usuaris. 
  En temps d’ajustament pressupostari és un valora afegit: liderar canvis i 

transmetre la Seguretat del Pacient com a valora fonamental per millorar la 
gestió. 

  Capacitat de ser visibles en un ampli territori. 
  Capacitat per avançar en estar ben informats 
  Clarament identificats en la complementarietat públic privada. 
  La complementarietat ens permet aprofitar més sinergies. 
  Procés organitzatiu de transversalització en marxa, que facilita planificar i 

incloure aquest projecte. 
 

 
 
 
 
 
 
OPORTUNITATS: 
  Grup idc posicionat de gran expansió en àmbit nacional i implantant a 

Catalunya. 
  Clars representants de la complementarietat i col . laboració públic privada. 
  Grup reconegut pel seu interès en la Qualitat com a valor. 
  Propers a tots els àmbits que aposten per la Seguretat, que és un element 

essencial per a la OMS 
 

ANÀLISI DAFO 
Transversalització de la Seguretat del Pacient 	  

	  
	  



ANÀLISI SITUACIÓ BASAL  i  tres centres 
Transversalització de la Seguretat del Pacient 	  

	  
	  



Indicadors de Seguretat del Pacient 

Mateixa	  definició	  opera@va.	  
Numerador	  i	  Denominador	  

Freqüencia	  i	  Fonts	  d’	  Informació	  
coincidents	  

Metodología	  d’	  estudi	  
observació,	  o	  anàlisi	  	  idèn@cs.	  

Assegurar	  la	  
COMPARABILITAT	  

	  	  	  Caracterís@ques	  i	  Condicions	  



Transversalització i Desfragmentació 



Política  organitzativa i operativa de funcionament  

 
La Seguretat del Pacient es un procés tranversal per si 

mateix, que en la nostra organització a més s’ha 
transversalitzat, en incardinació total amb la política 
organitzativa i de gestió, dels centres de Catalunya. 

 
 
 
Les tasques i responsabilitats en Seguretat del Pacient han 

d’incardinar-se perfectament amb les tasques i funcions 
que cada responsable tingui a nivell d'àrea de treball i 
de coneixement sigui per jerarquia o per funcionalitat. 

Transversalització i Desfragmentació



GESTORES	  DE	  CURES	  
Comissions	  

CAPS	  D’	  ÀREA	  
Mèdic	  i	  Infermeria	  

	  
	  

COORDINADORS	  
ASISTENCIALS	  
Comissions	  	  

	  
	  

INDICADORS	  ASSISTENCIALS	  

	  
INDICADORS	  

MULTIDISCIPLINARIS	  DE	  	  
RESULTATS	  

	  

	  
INDICADORS	  ORGANIZATIUS	  

	  

 
OPERATIVA DE SEGURETAT DEL PACIENT SEGONS ÀREES, 

RESPONSABILITATS I TIPUS D’ INDICADORS 

INFERMERES REFERENTS DE SEGURETAT DEL PACIENT  USPT 



 
DESCRIPCIÓ DE LLOCS I RESPONSABILITATS respecte a la SP 



Selecció i redefinició dels Indicadors i fonts d’obtenció de dades,  
per donar resposta a tots els requeriments i institucions demandants d’informació. 

Assegurar la nostra pròpia comparabilitat. 



Condicions de cada Indicador 
 
 

I. Imprescindibles 

I.	  Recomanables	  

Tipus Indicador de Resultats  Àrees a les que afecta/inclouen  l’ 
Indicador 

 

Responsable del registre en 
forma , dates i freqüencia 

Responsables Finals en els que s’ 
incorpora el Resultat del Indicador 
al seu Quadre de Mandos  

Códics	  	  

Nom	  (	  i	  objectiu	  esperat	  )	  

Definició Operacional (N/D) 

Fonts	  d’	  Informació.	  	  

Sistema	  recollida	  	  
Freqüencia	  mesura	  	  

Aclaracions sobre Definició 
operativa, Metodología, Fonts…per 
assegurar comparabilitat 

Unitat	  de	  mesura	  



POLITICA ORGANITZATIVA TRANSVERSAL  
Seguretat del Pacient A IDC Catalunya  

MISSIÓ: 
Promoure la Seguretat dels nostres Pacients mitjançant el desenvolupament i millora dels 
sistemes de detecció i prevenció de problemes de Seguretat Assistencial i la coordinació de les 
diferents iniciatives que sorgeixin o es facin necessàries en els nostres centres. 

VISIÓ: 
Ser referents en el desenvolupament d'una cultura de Seguretat dels Pacients en els  nostres 
centres avançant en la gestió de riscos, a través del lideratge i suport a tots els professionals, la 
vigilància del risc i seguiment de les activitats posades en marxa, l'aplicació i difusió de 
coneixements relacionats, i l' increment de la notificació allunyant poc a poc el sentiment punitiu. 
 

• POLITICA ORGANITZATIVA I DE FUNCIONAMENT DE LA SEGURETAT DEL 
PACIENT A     IDC CATALUNYA:  

PLA estratègic que incorpora el Pla Funcional de la Seguretat, el Pla Funcional dels Comites 
Clinics de SP, la OPERATIVA de treball per preservar la transversalitat i comparabilitat. També les 
funcions i responsabilitats en relacio a la Seguretat del Pacient segons la estructura organitzativa i 
de gestio per processos establerta. 

 



Del QC en Seguretat del Pacient d’un centre de 2011 – 2012  altres 
centres en 2013,  fins a obtenir el QC Transversal de SP de 2014 



. 

QC 2014 TRANSVERSAL: 
43 INDICADORS: 

• 16 + 3 INDICADORS ASSISTENCIALS DE AREES I PROCESSOS 
• 3  INDICADORS ORGANITZATIUS GENERALS D’AREES I PROCESSOS 
• 6 RELACIONATS AMB CONTROL I PREVENCIÓ DE LA INFECCIÓ 
• 4 RELACIONATS AMB US SEGUR DE LA MEDICACIÓ 
• 3 RELACIONATS AMB US SEGUR DE LA SANG 
• 3 ES REFEREIXEN A TALLS SEMESTRALS OBSERVACIONALS:  

• Identificació activa de pacients 
• Higiene de mans en els 5 moments 
• Llistat de verificació quirúgica observació de tot el procès. 

• 5 PROPIS DE SEGURETAT DEL PACIENT I GESTIO DE RISCOS 



Que hem aconseguit junts? 

Hem complert tot el planificat.  
La continuació del treball iniciat des de la teoria, la planificació i organització estratègica 
del procés i el treball en equip ens han permès avançar, aprofitant les sinergies de les 
organitzacions i les capacitats dels professionals relacionats.  
La cultura de seguretat avança i és cada vegada més proactiva.  
A final de 2012 ja vam poder comparar alguns indicadors.  
Hem acabat 2013 tenint per 2014 el Quadre de comandaments de SP transversal, i l'Índex 
d'indicadors transversals que compleixen amb els requeriments d'IDC, Col · legis 
professionals, Ministeri de Sanitat, Departament de Salut de Catalunya, societats 
mèdiques. Les seves fonts s'han adaptat a les diferències en el nivell d'informatització 
dels centres.  
El 2014 avançarem en els projectes de millora transversals iniciats el 2013.  
Els Comitès Clínics de seguretat codificaran els riscos, gravetat, i àrees de millora amb el 
mateix sistema per facilitar el seguiment de les millores i la comparació. Afavorirà un 
increment de la cultura de la gestió del risc i l'aprenentatge des de la gestió de les 
notificacions. 



 
 

FASE II (Ene.13 a  Dic.13) 

 

 Portal de Seguridad HUSC  y sistema notificacion EA 

Comité Clínico de SP y Comité corporativo IDC. 
Estandarizacion indicadores de SP y de calidad de enfermeria. 

Adaptación de la organización asistencial y operativa de trabajo 

Cuadro de mando (QCSP) con QC Dirección. 

Estandarizacion de la sistema de recogida e introduccion de datos de seguimiento de 
indicadores y cortes observacionales 

Elaboración, consenso y transversalizacion de protocolos. 

Preparación acreditacion de SP de manera transversal.  

Reuniones CSP, seguimiento notificaciones, gestion de riesgos, implantación acciones 
de mejora. 

Plan de Seguridad HUSC i transversal adaptado a PUF DS. 

                                               Seguimiento objetivos. 

   Líneas colaborativas (OMS)  

                                                    Planes de mejora especificos,y formacion.                                                       
Encuesta cultura seguridad  2013   HUSC   

Rondas de seguridad transversales y con el equipo directivo 

     

                                                                                    
      

ASP:	  Higiene	  de	  manos,	  Iden2ficación	  de	  pacientes,	  Protocolo	  cirugía	  segura	  y	  prevención	  de	  caídas	  	  

 

 FASE I (Set.12 a Dic.12) 

Enfermera referente SP en HUSC 

Detección situacional SP encuesta y DAFO. 

Organización según modelo EFQM   

Cartera de servicios. Plan Funcional HUSC. 

Plan Estratégico de transversalizacion, 

Plan Funcional Comités Clínicos de SP     

Establecimiento  referentes, y responsables de SP por areas. 

 Plan Seguridad y proyecto Unidades Funcionales SP (PUF) 

Establecimiento objetivos anuales y consenso indicadores y su definición 

 

       

 
 

FASE III (2014) 

 

·∙	  Implantación y puesta en marcha de FASE 3 de TSP 

 Consolidacion de Cuadros de Mando transversales . 

                       Obtención resultados /Benchmarking 

  Planes de mejora transversales 

Rondas de seguridad 

Briefings de seguridad 

                    Transversalización del seguimiento riesgos 

                                                               y notificaciones. 

                            Codificacion riesgos, eventos, acciones  

de mejora y su seguimiento para su transversalizacion. 

                            

	  

    

      
2012 2013 2014 

MEJORA CONTINUA  

Pla Estratégic de Transversalització de SP 2012-2014 



 
      Thank you very much 
 
                                 Ich danke Ihnen sehr 
 
 

 Merci beaucoup 

                       Grazie mille 

Muito obrigado          Děkuji moc 

                                      Hvala ti puno 

            Diolch yn fawr iawn i chi 

 
Moitas grazas 

                                    Eskerrik asko 

    Muchas gracias 

Moltes gràcies  


