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Variabilitat en la detecció d’incidències preanalítiques , en un centre 
d’atenció primària de la Gerència Territorial Metrosud (GTMS): Un repte 
per a la Seguretat del Pacient. 
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Introducció i Objectius: La identificació, el control i la disminució de les incidències 
preanalítiques són claus per a la seguretat del pacient, donat que en el 60-70% de les decisions 
mèdiques intervenen els resultats definitius d’aquestes proves. 
L’actuació deu començar generant en les organitzacions una política d’identificació d’incidències 
, la seva monitorització i el desenvolupament cap a la millora contínua per a la seva disminució. 
L’objectiu d’aquest estudi és mostrar el nombre i tipus d’incidències preanalítiques, detectades 
durant el procés d’extracció de sang i recollida d’altres mostres biològiques ,en un Centre 
d’Atenció Primària(CAP) de la GTMS. 
 
Material i mètode: Estudi descriptiu, de 20 mesos de durada(gener 2020 a desembre 2021, 
exceptuant els mesos de març a  juny del  2020, per pandèmia Covid) de les incidències 
registrades, en relació a les 6.740 sol·licituds d’analítiques  gestionades i les 20.660 proves 
sol·licitades. 
Les incidències les registra diàriament en el sistema informàtic la professional TCAI de l’equip, 
referent de la gestió  del procés  d’extracció analítica ,per a la  posterior  gestió de les mateixes 
i  comunicació amb el laboratori. 
En una segona fase de l’estudi , es definirien les accions de millora relacionades amb les 
incidències detectades. 
 
Resultats: S’han registrat 256 incidències i el major nombre han estat a les mostres biològiques 
no sanguínies, un total de 156 incidències ( 61%), de les quals un 52% han estat per no aportar 
mostra de sediment, un 19%  per no aportar femta, un 10% amb mostra insuficient, un 5% per 
no aportar orina de 24 h, un 5% per mostra insuficient, un 4%  per mostra incorrecte, un 3% que 
no aporten cap mostra sol·licitada, i un 2% que no aporten orina per microbiologia).                      
Les 100 incidències restants corresponen a les mostres de sang (39%), de les quals el 41% han 
estat per extracció difícil, el 31% s’han cursat en tubs pediàtrics i el  28% que han precisat 
comunicar incidència a laboratori. 
 
Conclusions: El nombre elevat d’incidències registrades i la seva variabilitat, ens indiquen la 
necessitat d’analitzar les causes i proposar accions de millora . 

 


