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•  Cartells i Díptics  

•  Realització Vídeo 

•  Enquesta Bon Ús de la Sang i Seguretat 

•  IV Jornada per a la Seguretat dels Pacients  

•  Tarjeta de Butxaca 

•  Curs “Transfusió Segura” 

•  Informes d’Hemovigilància a Catalunya 

•  Recomanacions 

•  Actualitat 

ACTIVITATS i PROPOSTES 



La velocitat d’infusió dels 
components sanguinis ha d’ajustar-
se a les característiques clíniques 

dels pacients  

CARTELLS i DÍPTICS 



Realització VÍDEO 

http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/professionals/la_seguretat_en_imatges/ 



‒  Enquestes realitzades als anys 2010 i 2013 

‒  Adreçades a facultatius responsables de transfusió                                
del total de centres transfusors de Catalunya 

 
‒  Conèixer el grau de seguretat del procés de la transfusió                   

i el bon ús dels components sanguinis a Catalunya 

ENQUESTES 2010 i 2013 

ENQUESTA BON ÚS DE LA SANG I SEGURETAT DE LA TRANSFUSIÓ 



‒  Preguntes de l’enquesta: 

‒  Mesures de seguretat implantades al centre 

‒  Correcta identificació dels receptors 

‒  Qualitat a la prescripció i administració de la sang 

‒  Anàlisi del resultat de les respostes 

‒  Recomanacions per la millora de la qualitat i seguretat 

ENQUESTES 2010 i 2013 



IV Jornada per a la Seguretat dels Pacients  

‒  Jornada dedicada a la Seguretat en la transfusió 

‒  Presentació de l’Informe de 10 anys d’HV a Catalunya 

‒  Ponències sobre HV i Seguretat transfusional 

‒  Emissió del vídeo “L'estrany cas de Penny Allison” 

https://www.youtube.com/watch?v=eSGIW7TXvY8 



TARGETA de BUTXACA 



Bloc teòric 
‒  Conceptes bàsics en medecina transfusional 

‒  Efectes adversos i reaccions transfusionals 

Bloc pràctic 
‒  3 actes transfusionals supervisats 

CURS en LÍNIA “TRANSFUSIÓ SEGURA” 



INFORMES d’HEMOVIGILÀNCIA 



RECOMANACIONS 



‒  Els metges prescriptors i els professionals responsables 

de  l’administració de la sang i els components sanguinis han 

de  ser coneixedors de l’informe d’hemovigilància 

 

‒  Els professionals responsables de l’administració de la sang 

i els components sanguinis han de rebre la formació i   

     l’entrenament necessaris i suficients per fer posible  

     l’administració segura de la sang 

RECOMANACIONS 



‒  La inclusió d’una llista de verificació com a part del 

procediment d’administració segura de la sang pot contribuir 

     a minimitzar els nombrosos problemes d’identificació que   

     condueixen a transfusions errònies 

 

‒  La figura de l’infermer o infermera d’HV pot ser clau per 

corregir la majoria d’aquests problemes i per aconseguir que 

la transfusió sanguínia als hospitals sigui tan segura com els  

     components que avui dia transfonem 

RECOMANACIONS 



‒  El procés d’administració de la sang hauria de ser periòdicament 

auditat i els professionals responsables haurien de renovar la 

seva qualificació per poder exercir aquesta funció 

RECOMANACIONS 



‒  Enquesta Bon Ús de la Sang i Seguretat de la Transfusió 2017  

‒  Actualització del Manual d’HV (Revisió de fitxes i formularis) 

‒  Reaccions transfusionals 

‒  Errors en la transfusió de la sang i dels CS 

‒  Reaccions adverses en donació de sang 

‒  Efectes adversos relacionats amb la qualitat i la seguretat de la sang i els CS  

‒  Nou aplicatiu de recollida de dades 

ACTUALMENT... 




