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INTEGRACIÓ DE DADES DELS APARELLS DE PRESA DE SIGNE S VITALS 
A LES UNITATS D’HOSPITALITZACIÓ D’ATENCIÓ ESPECIALI TZADA DE 
L’HOSPITAL SANTA CATERINA. 

La presa de signes vitals és una tasca que sempre ha tingut un pes important 
en l’activitat assistencial de les infermeres de les unitats d’hospitalització 
d’atenció especialitzada. Aquesta tasca és molt important per al control de 
l’evolució del pacient i ocupa un temps considerable en les tasques diàries de 
la infermera. Un cop mesurats els signes vitals s’han de registrar (en paper o 
informàticament) fet que també requereix un temps i una concentració 
important per tal de no cometre errors. 

En el nostre centre disposem de registres informàtics d’infermeria des del 
febrer del 2009. Fins ara la infermera i l’auxiliar transcrivien els signes vitals 
mesurats a l’aplicatiu informàtic manualment. Això podia produir errors (ja sigui 
per introduir unes dades incorrectes o equivocar-se de pacient). Aquests dos 
supòsits comprometen la seguretat del pacient i vam creure important tenir-los 
en compte. 

Amb la necessitat de renovació de l’aparatatge  per la presa de signes vitals al  
nostre centre vam tenir la possibilitat d’adquirir uns monitors que ens permetien 
integrar les dades preses des de l’aparell directament a l’aplicatiu informàtic 
d’infermeria (actualment PROCÈS D’INFERMERIA SAP) sense necessitat de 
transcriure-les manualment. Les variables clíniques que s’integren directament 
són la tensió arterial, freqüència cardíaca, saturació d’oxigen  i temperatura. Als 
monitors també es pot afegir manualment des del capçal del llit del pacient la 
freqüència respiratòria, la glucèmia, la diüresi, el número de deposicions, el 
pes, la talla i el dolor (escala EVA). 

Al març del 2017 vam posar en funcionament la integració de dades dels nous 
monitors de mesura de signes vitals. En els seus inicis vam tenir diverses 
dificultats tècniques tant amb els braçalets identificadors que ens permeten la 
lectura de les dades del pacient, com amb la xarxa wifi del nostre centre. 
Aquests problemes en aquests moments estan resolts i els problemes tècnics 
que tenim són propis de qualsevol altre suport de tipus informàtic. 

A dia d’avui la mesura de signes vitals a les plantes d’hospitalització d’aguts del 
nostre hospital és un procediment senzill i àgil i ha fet disminuir  el temps que 
es dedicava a aquesta tasca permetent dedicar més temps a altres tasques del 
pla de cures dels pacients. També s’eviten possibles errors de transcripció, ha 
augmentat la identificació dels pacients amb braçalet identificadors i la 
satisfacció del personal és molt bona. 

 


