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Títol 

Disseny d’ una eina on-line per a l’ equilibri de les carregues assistencials  a les unitats 
d’ hospitalització. De la ficció a la realitat. 

Introducció Les constants innovacions en les practiques assistencials , la variabilitat de 
les cures d’ un malalt a l’altre i  l’ incorporació de les TIC’s a la  nostra organització , 
han estat els eixos conductors per iniciar un projecte per el disseny d’ una eina “on-
line” , validada per els professionals , per objectivar les càrregues de treball a les unitats 
d’hospitalització i conèixer el grau de complexitat de les cures en aquestes. 

La idea innovadora El projecte neix de la necessitat d’elaborar  una eina informàtica 
interna  , amb el consens dels professionals , que ens permeti conèixer les càrregues de 
treball i la complexitat de les cures , de forma “online” les 24 hores del dia els 365 dies 
de l’ any, ja que, no coneixíem cap sistema  que ens dones  aquesta informació. 
Aquest sistema haurà de facilitar la pressa de decisions,  adequar les dotacions  en 
base a les necessitats dels pacients i una distribució equitativa a les unitats segons els 
perfil de pacients amb un mapa de complexitat de les cures.  

Com hem transformat la idea en acció A finals del 2016, es constitueix un grup de 
treball liderat des de la Direcció d’Infermeria amb la participació  d’ infermeres , 
auxiliars d’ infermeria , coordinadors de les  unitats i un equip de suport  format per 
professionals de l’ àrea de planificació i Seguretat del CSI i de la Direcció de Sistemes 
d’Informació.  Aquest grup determina quines variables es donen a les unitats d’ 
hospitalització i  que es registrin en el nostre sistema informàtic originen  una càrrega 
assistencial avaluable. Aquestes variables identificades es van classificar  en 5 grans 
grups ( lligades a pacient/organització de l’ unitat , lligades a la dependència, a les 
cures d’ alta complexitat , a les  activitats lligades a la vigilància i control i  activitats de 
suport pacient/ família ). Cada activitat quedaria emmarcada en un dels  grup , 
desprès de diverses reunions de consens ( M. Delphi )  a cada variable se li assigna un 
valor de l’ 1 al 4 en funció del temps de dedicació i la complexitat de l’ atenció. 

Quin resultats hem obtingut Aquest valors es varen traslladar a una eina  informàtic ( 
Qwiev® ) . El resultat  es  que disposem d’ una eina “online” amb la totalitat  de les 
variables identificades  i amb el valor corresponent , coneixent la situació de les Unitats 
d’Hospitalització  amb un instrument validat per  l’ organització, essent una eina  fiable, 
de fácil maneig , útil i acceptat per tot l’ equip.  ( figura  I ) Per altre banda, es disposa 
d’ una mapa de llits  visual ( figura  II ) on es visualitza de forma àgil la situació de la 
complexitat de l’ unitat i dels seus pacients amb tres graus de complexitat de les cures  
( alt; mig; baix) 

Conclusions Es disposa d’ una eina validada internament per els professionals i la 
Direcció mitjançant un sistema àgil i flexible. Una  eina d’ ajut per a la presa de 
decisions.  S’ obre un camí per la distribució de pacients ( agrupadors ) en funció de la 
complexitat de les cures i per tant un equilibri de les càrregues amb les dotacions 
necessàries. Una vegada s’ han identificat les variables , i han estat validades , estem 
treballant en la fase II del projecte per determinar el temps per cada 
activitat/intervenció identificada.    



 
 

 

 

 Figura 1  

• Exemple de la situació  de les Unitats a les 08:00 del mati 
• El sistema dona l’ informació a les 24 -8-12-13-15-21  
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Figura 2 

• Exemple del Mapa de complexitat de les unitats d’ hospitalització  a les 08:00 
del mati. 

 


