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INTRODUCCIÓ: 
Pacient correctament identificat: és aquell que és portador d’un braçalet identificatiu validat 
pel centre que contingui almenys 2 identificadors consensuats per  a la confirmació de la 
seva identitat per part dels professionals en els moments que sigui necessari (NPSA 2007)” 
 
“Tots el professionals del centre son responsable de la identificació del pacient”. 
 
El fet que el pacient porti el braçalet d’identificació NO ÉS SUFICIENT, és necessari que el 
personal del centre hospitalari apliqui el protocol de verificació de la identitat del pacient, 
cada vegada que hagi de realitzar-li un procediment.. 
 
 
OBJECTIU:  

 Garantir que tos els pacients vagin correctament identificats. 

 Augmentar la seva seguretat. 
 
 
 
ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 Unitats d’hospitalització 

 Urgències 

 Unitat de cures intensives,  

 Bloc Quirúrgic i CMA 

 Hospital de Dia 

 Diàlisis 

 Gabinets:  digestiu, urologia, pneumologia, cardiologia..... 

 Diagnòstic per la imatge, proves invasives 

 Hemodinàmia cardíaca i vascular 
 
 
 
PROFESSIONALS IMPLICATS:  

 Auxiliar d’infermeria 

 Infermera 

 Metge 

 Zelador 

 Administratives 
 
 
 
MATERIAL: 

 Braçalet identificatiu 

 Etiqueta adhesiva (Hem d’evitar transferir les dades per garantir la seguretat) 
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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT: 
 
Informar al pacient i família:  
Sobre la importància de la identificació per garantir la 
seva seguretat, així com d’avisar al personal 
d’infermeria si el braçalet es trenca o deteriora per 
reemplaçar-lo de seguida. 
  
Moment de col·locar el braçalet al pacient:  
(Circuit de verificació de la identitat del pacient, annex) 
 
Unitats d’hospitalització: 
L’auxiliar d’infermeria, col·loca el braçalet en el moment d’ingrés a la 
unitat d’hospitalització, UCI, Urgències(Veure Protocol d’Acollida al 
Pacient hospitalitzat PNT / PG / 001). 
 
Serveis especials com: 
Bloc Quirúrgic, CMA, Gabinets, Hospital de dia, Diàlisi, Hemodinàmia, 
es col·loca abans de realitzar qualsevol procediment. 
 
Àrea Materno neonatal: Identificació específica mare nadó (Procediment 
identificació de la mare i el nadó núm. PNT / PG/ 001.3    ) 
 
Dades que han de constar en el braçalet: 
Etiqueta Adhesiva d’identificació o mínim els dos identificadors consensuats a l’hospital  

 Nom i cognoms del pacient  

 Data de naixement 
 
On s’ha de col·locar el braçalet: 
Al canell del costat dominant del pacient (comprovant que estigui 
adequadament subjecte). Es pot col·locar en el turmell (en cas de cirurgia o 
per evitar que se la treguin).  
Si no es pot posar en cap de les extremitats, es col·loca en l’empenya,  

1. Netejar la zona de l’empenya amb alcohol 70º 
2. Adherir  un apòsit transparent sobre la pell 
3. Col·locar l’etiqueta d’identificació sobre l’apòsit 

 
Excepció: 
 
Urgència vital: Es una situació justificada el retard de la identificació, quan es troba en perill  
la seguretat del pacient. 
 
Si un pacient refusa portar braçalet o se’l treu, s’informarà del risc potencial que suposa el 
fet de no portar-lo, al pacient, familiars i/o cuidadors. Es registra a l’Aplicatiu Gacela.Care 
dins de l’evolutiu d’infermeria. 
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Com hem de realitzar la verificació de la identitat del pacient (Identificació Positiva) 

(Veure annex  circuit per verificar la identitat del pacient) 
 
1. Verificar els 2 identificadors registrats en el braçalet: 

 Nom i cognoms del pacient. 

 Data de naixement 
 
2. Comprovar la coincidència de dades entre la documentació clínica i el braçalet 

identificatiu. 
 
3. Corroborar les dades amb el pacient i/o família/cuidador en el moment de la 

verificació, facilitant que el pacient verbalitzi el nom i cognoms i la data de 
naixement. 

 
Excepció: 
Si el pacient, família/cuidador, no poden verificar la data de naixement per problemes de 
comunicació, el professional, ha de comprovar el núm. de pacient en el  braçalet  i en el 
registre Gacela(núm. Historia) o SAP(numero de pacient) 
 

 Els professionals han de verificar la identitat del pacient abans de realitzar 
qualsevol procediment/activitat. (identificació positiva del pacient) 

 

 Verificació de la identitat amb pacients amb trastorns mentals i/o dèficits 
cognitius;  

 És especialment important aportar-li tranquil·litat i explicar-li el motiu del braçalet 
 d’identificació, tant a ell com als seus familiars/cuidadors. Si es impossible, registrar 
 la incidència a l’evolutiu d’infermeria, i quan observem que el pacient esta més 
 tranquil  intentar-ho un altre vegada. 
 

Hem de fer la verificació de la identitat del pacient abans de: 
 

1. Administrar qualsevol medicació 
2. Obtenir mostres de sang o d’altres fluids corporals 
3. Realitzar transfusions de sang o hemoderivats 
4. Realitzar qualsevol intervenció quirúrgica o procediment diagnòstic per la imatge 
5. Confirmar l’èxitus 
6. Transferir o traslladar al pacient a un altre servei 

 
1 - Administrar qualsevol medicació: 

 Abans d’administrar el fàrmac assegurar-se de la regla dels cinc correctes:  
1. Fàrmac correcte: comprovar com a mínim dues vegades el medicament i abans  

d’administrar-lo.  
2. Dosi correcta: comprovar sempre la dosi pautada amb la qual s’està preparant. 
3. Via correcta.  
4. Hora correcta.  
5. Pacient correcte: verificar la identitat del pacient (identificació positiva).  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=pautada
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 Comprovar que el pacient no és al·lèrgic a la medicació que li anem a administrar. 
 

 Tractament amb fàrmacs de risc: 
 Es especialment important comprovar la prescripció mèdica i verificar que el 
 tractament sigui el prescrit. (veure  procediment de normes d’administració de 
 medicaments). 
 
2- Obtenir mostres de sang o d’altres fluids corporals 

 Verificar la identitat del pacient 

 Identificar les mostres, etiquetes amb el codi de barres impreses  

 Confirmar l’extracció en el programa informàtic de l’hospital SAP 
 
3 - Realitzar transfusions de sang o hemoderivats 

 Validar les proves creuades amb el pacient i la petició de sang 

 Comprovar les dades a qui va dirigida la transfusió 
 
4 - Realitzar qualsevol intervenció quirúrgica o procediments terapèutics/ diagnòstics  

 El professional que rep al malalt verifica la identitat i si no duu el braçalet 
d’identificació és responsabilitat seva de col·locar-lo. 

 
5 - Verificar  la identitat del pacient èxitus 

 Quan preparem el cos per mostrar-lo a la família, és molt important que la infermera 
validi el braçalet amb les seves dades (procediment atencions postmortem 1.2.2) 

 
6 - Transferir o traslladar el pacient a un altre servei: 

 Si un pacient ha de ser traslladat a un altre servei o departament, la verificació de la 
 seva identitat s’ha de fer abans de la sortida pel personal responsable del pacient. El 
 servei o departament que rep al pacient també ha de verificar-ne la identitat. 

 
Reposició del braçalet: 
 
El braçalet identificatiu s’ha de tornar a posar al pacient quan es presenta qualsevol de les 
següents circumstàncies pel reemplaçar-lo immediatament. 
 

 Trencament 

 Deteriorament  i/o dades  il·legibles 

 Dades equivocades 

 Per necessitat assistencial: impediment de realitzar el procediment en l’extremitat que 
porta el braçalet 

 Si detectem que el pacient no porta braçalet 

 Pacient que s’ha tret el braçalet  

 Pacient que no s’ha pogut identificar a urgències per que un retard en l’atenció posa 
en perill la seguretat del pacient ( exemple: ictus)  
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.Retirada del braçalet: 
A l’alta hospitalària: 
Es recomana al pacient, família/cuidador que es retiri el braçalet d’identificació quan estigui 
fora de l’hospital. 
 
 
Circuit d’identificació del pacient en altres àrees 
 
Servei d’urgències:  
El pacient que acudeix al servei d’urgències el personal administratiu li entrega les etiquetes 
i el braçalet d’identificació. 
 
Triatge: El professional que rep el malalt, verifica la identitat del pacient, informa i col·loca el 
braçalet abans de realitzar qualsevol procediment/activitat. 
 
Nivell 4 i 5: La infermera verifica la identitat del pacient i col·loca el braçalet abans de 
realitzar qualsevol procediment/ activitat. 
 
Nivell 1, 2, 3: L’auxiliar verifica la identitat del pacient, informant de la importància de la 
identificació i col·loca el braçalet. La infermera verifica la identitat del pacient quan realitza la 
valoració a l’arribada i abans de realitzar qualsevol procediment/ activitat. 
 
Pediatria: El professional que rep al nen verifica la identitat sempre davant dels pares/tutor  
quan passi al box pediàtric per realitzar-li qualsevol procediment.  
 
Traumatologia: El professional que rep al malalt en el box, verifica la identitat del pacient, 
informa i col·loca el braçalet abans de realitzar qualsevol procediment/activitat. 
 
Pacients atesos a urgències als que se’ls realitzen proves en altres serveis:  
La  infermera responsable del pacient, verifica la identitat del pacient abans del trasllat, així 
com el professional que el rep per procedir a realitzar la prova. 
 
Pacients amb alteració de la consciencia o desorientats: 

 Quan rebem el pacient a urgències, sense família, es competència de l’auxiliar 
despullar al pacient al box i  buscar algun document que l’identifiqui,  per entregar a 
secretària.  

 L’administrativa imprimeix les etiquetes d’identificació del pacient. 

 L’auxiliar  col·loca al pacient el braçalet d’identificació.  

 L’auxiliar  notifica a atenció a l’usuari per que avisin a la família.  

 Quan la família arribi, la infermera verifica la identitat del pacient; sigui a urgències o 
en el servei on estigui (UCI, intermitjos...) 

 
Si no tenim dades personals (DNI, carnet conduir en cas de robatori) se’ls assigna un 
numero de pacient provisional amb el nom “DESCO” fins que la policia investigui el cas, i 
ens faci arribar les dades i avisa a la família. 
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REGISTRE: 
 

 Àrees d’hospitalització: a l’evolutiu d’infermeria Gacela Care, Acollida en les activitats:  
 Braçalet identificació: col·locar 
 Braçalet identificació: comprovar 

 Unitats de crítics i Urgències: en els registres d’infermeria format paper  

 CCEE, Gabinets, Hospital de Dia, Bloc obstètric, Bloc quirúrgic i serveis de suport: SAP 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
Aliança per a la Seguretat dels Pacients  a Catalunya, Procediment Operatiu per a la 
Identificació Inequívoca de Pacients. Recomanacions per a centres Sanitaris.  
 
J. Morís De la Tassa, E. Fernández de la Mota, Carlos Aibar Remón, S. Castan Cameo, J. 
M. Ferrer Tarrés .Medicina clínica, ISSN 0025-7753, Vol. 131, Nº. Extra 3, 2008 (Ejemplar 
dedicado a: La seguridad del paciente: una estrategia prioritaria para el Sistema Nacional de 
Salud español) , pags. 72-78  
 
 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=345924
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2423261
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=551001
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2423263
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2423265
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2423265
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2426
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2426&clave_busqueda=216781
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CIRCUIT PER VERIFICAR LA IDENTITAT DEL PACIENT

PACIENT
Se li ha de fer:
Procediments Terapèutics,
Diagnòstics, Quirúrgics

El personal administratiu:
Imprimeix les etiquetes i les 
entrega al pacient

Ingrés:
• Urgències
• Programat

Verificació de la identitat del pacient:
• Verifica les dades : nom i cognoms i  data de naixement
• Comparar les dades de la documentació clínica amb el braçalet 

identificatiu
• Corroborar les dades amb el pacient o familiar

El pacient porta el braçalet durant tota l’estada a l’hospital

ALTADomicili Trasllat
Èxitus

Retirar
Braçalet

Mantenir
Braçalet

i
Verificar

El professional que rep al pacient col.loca el braçalet

 


