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Introducció

uEls errors de medicació son totalment 
previsibles, per això la importància d’evitar 
la seva ocurrència i les greus 
conseqüències que pot derivar.
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Objectius

u Desenvolupar/promoure estratègies i recomanacions 
dirigides a tot el personal d’atenció directa a l’usuari i 
personal de preparació de la medicació, amb la finalitat 
de prevenir o disminuir al mínim la possibilitat de 
cometre errades de medicació, ja sigui en la preparació 
i/o administració.
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Identificar els punts on s’origina l’error.

u Sobrecàrrega de treball
RRHH assegurarà l’assistència del personal qualificat per 
realitzar la tasca diàriament. Si aquesta detecta 
incidències, ho comunicarà a direcció.

u Prescripció ambigua
El metge realitzarà una prescripció clara i concisa                                                                          

u Error en la comprovació de 
caducitat de la medicació aguda.
El personal encarregat, tallarà els blisters de medicació de 
manera que quedi visible la data de caducitat.

u Falta de medicació
Si el personal de farmàcia detecta que pot faltar alguna 
medicació de forma urgent informarà a la infermera, que el 
demanarà a farmàcia.

u Distracció
El personal prepara la medicació en un lloc tranquil, 
intentant minimitzar qualsevol estímul extern per part de la 
resta del personal.

u Preparació per personal no habitual
La preparació de la medicació sempre la duran a terme els 
mateixos professionals ( dos torns).

u Equivocació en la 
preparació de medicació
Cada usuari té el seu calaix de medicació, de manera que 
no es pugui preparar sense que el resident la tingui 
prescrita. Errors entre usuaris.

Durant la preparació:
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u Error de l’hora de administració
Assegurar-se que la presa de medicació correspongui a la hora a 
la que està pautada.

u Problema en l’etiquetatge. 
(no es veu la dosis o el nom del medicament)
En cas de no estar segur que la mediació que està al caseller 
correspongui a la pautada, avisar a infermeria.

u Falta coneixement /identificació de l’usuari 
(personal no habitual)
No administrar cap medicació sense abans assegurar-se que la 
medicació que s’està administrant pertany a  l’usuari correcte.

u Distracció
A l’hora d’administrar la medicació, es mira la pauta, es comprova
la medicació y s’administra, mai es preparen mes d’una medicació
a la mateixa vegada.

u Sobrecàrrega de treball
En cas de detectar o que ens comuniquin una sobrecarrega de 
treball, que pugui provocar una errada de medicació, informar a 
direcció de manera que es pugui buscar una solució.

u Error en la comprovació de la pauta 
de la medicació aguda
Es comprovarà sempre la data  final en la medicació aguda.

u Falta de medicació
Si falta alguna medicació es comunicarà a la infermera, que 
comprovarà si n’hi ha. En cas de no haver-n’hi, serà el  Dr. del 
centre qui decideix si es substitueix per alguna altra o no es dóna.

u No consultar pauta de medicació
Imprescindible consultar la pauta abans de cada presa, i 
assegurar-se que la medicació que hi ha al caseller correspon 
amb la pautada. 

Durant la l’administració
Identificar els punts on s’origina l’error.
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El personal d’atenció 
directa que administra la 
medicació és qui signarà 
conforme el resident ha 
pres la presa 
correctament, la signatura 
ha de ser  intel·ligible.
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IMPORTANT REGISTRAR LES TRES POSSIBLES INCIDÈNCIES 

    Registre d’Incidències en la Preparació  de la Medicació 
Data Medicació Presa Incidència Identificació 

     

     

     

     

 
    Registre d’Incidències en la Administració de la Medicació 

Data Medicació Presa Incidència Identificació 
     

     

     

     

 
    Registre d’Incidències en la Preparació de medicació Per Faltar Medicació en Farmàcia  

Data Medicació Presa Incidència Identificació 
     

     

     

     

     

 
 

En cas de trobar-se amb una 
errada, es comunicarà a la 
infermera  i quedarà
registrada en el “registre 
d’incidències de la medicació ”, 
ja sigui un error en la 
preparació, en l’ administració o 
per manca d’ estoc d’un 
medicament. 
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Des de infermeria es 
registraran totes les errades de 
medicació, tant de preparació 
com d’administració, en un 
registre on es podrán 
visualitzar totes les errades 
d’un any. 
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Notificació dels 
errors de 
medicació
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Notificació dels 
errors de 
medicació
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La farmàcia
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Carros de medicació
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PROPERAMENT…
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Dispensació
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Moltes gràcies!
Elisabeth Pedrosa N. Col. 49201 

Neus Manzano N. Col 44365

D.U.I.  “Les Hortènsies”  
Centre residencial per a persones amb discapacitat


