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Garantir una teràpia transfusional amb el mínim risc possible.

Col·laboració de tot el personal implicat, coneixedor de les seves 
responsabilitats en el procés transfusional. 

TRANSFUSIÓ SEGURA

Introducció



Per qué implantar un Checklist transfusional?

El Sistema d’Hemovilgilància del Regne Unit 

SHOT: Serius Hazards Of Transfusion, 

en el seu informe del 2012 indicava que:

el Checklist Transfusional seria una de les 

eines més efectives, si s'apliqués de 

forma rigorosa i a temps real...

Introducció



 El Llistat de Verificació (Checklist Transfusional) a la capçalera del pacient,

abans, durant i després de la transfusió, es proposa com una eina

efectiva en la millora de la seguretat del pacient.

ERRORS TRANSFUSIONALS

INCIDENTS QUASI-INCIDENTS

Error no detectat a temps i el 
component s’acaba transfonent

Error detectat a temps i el 
component NO es transfon

Introducció



Introducció

Activitat Servei de Transfusió



Introducció

Activitat Servei de Transfusió per serveis 2016





Els errors d’identificació durant l’administració dels components sanguinis a la capçalera del malalt van ser del 21,7%.





Introducció

El nostre historial d’Hemovigilància

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1r Trim. 2017

Reaccions transfusionals - -
1 

(probable) 
1 

(probable)
1 reacció 

transfusional
- -

1 reacció 
transfusional

-

Error de lliurament -
1 incident

fallida tècnica
- - - - -

1 incident 
sense efecte

-

Error d'administració a 
la capçalera

- - -
1 incident

identificació de 
pacient

- - - -

Quasi-incidents - 2 - - - 5 - - 1 



Checklist

Transfusional

Indicació 
mèdica

Sol·licitud de transfusió 
Consentiment Informat

Extracció de mostres 
pretransfusionals

Transport 
i recepció 

de les mostres Proves de 
Compatibilitat 

Preparació de 
l’hemoderivat

Lliurament de 
l’hemoderivat

Administració 
de la transfusió

PROCÉS 
TRANSFUSIONAL

Introducció



 Disminuir els errors en els processos de la transfusió.

 Implantar el Checklist transfusional de forma rigorosa i a temps real,
a la capçalera del pacient.

Objectius



 Estudi descriptiu transversal

 Període: entre juliol de 2014 i març de 2017

 Mostra: 676 actes transfusionals:

 578 Concentrats d‘hematies

 17 Unitats de plasma fresc congelat

 3 Pool de plaquetes

 Accions formatives de seguretat transfusional i de Checklist

Metodologia I



El CHECKLIST consta de 24 ítems amb 3 apartats:

 ABANS de la transfusió, 16 ítems

 DURANT la transfusió, 5 ítems

 DESPRÉS de la transfusió, 3 ítems

Metodologia II



 Registre dels errors transfusionals notificats al Sistema
d’Hemovigilància de Catalunya.

 Auditoria periòdica del compliment del Checklist.

 Resultats analitzats trimestralment pel Comitè de Transfusions.

Metodologia III



1

2

3



*Recordeu d’aplicar els 5 moments de la higiene de mans



*Recordeu d’aplicar els 5 moments de la higiene de mans



*Recordeu d’aplicar els 5 moments de la higiene de mans



Resultats I
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Resultats II



 El Checklist transfusional és una eina clau per a la disminució dels errors
transfusionals a la capçalera del pacient.

 Implicació dels profesionals en la seguretat transfusional.

 L’hemovigilància, el millor sistema per a la detecció, registre i anàlisi.

 Formació periòdica i capacitació del personal que transfon.

 Seguiment per part del Comitè de Transfusions.

 Auditories periòdiques de tot el procés transfusional.

Conclusions



Moltes gràcies per la vostra atenció

manel.panisello@grupsagessa.com


