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Taxonomia utilitzada i definicions operatives

Efecte advers
Tot accident imprevist i inesperat identificat en el moment de la consulta, que ha causat lesió i/o
incapacitat, que es deriva de l’assistència sanitària i no de la malaltia de base del pacient.
Per determinar que l’esdeveniment advers és degut a l’assistència, els revisors han de puntuar en
una escala de 6 punts (1 = no evidència o evidència petita; 6 = evidència pràcticament segura) el grau
de confiança que tenen que l’efecte advers pugui ser degut a l’assistència sanitària i no al procés
patològic. A priori consideram un punt de tall de ≥ 2 per considerar-ho com a positiu.

Efecte advers evitable
Per determinar que l’esdeveniment advers és evitable, els revisors han de puntuar en una escala de
6 punts (1 = no evidència o evidència petita; 6 = evidència pràcticament segura) el grau de confiança
que tenen que l’efecte advers podia ser evitable. A priori consideram un punt de tall de ≥ 4 per
considerar-ho com a positiu, d’acord amb l’experiència, la informació contenguda en el manual
operatiu i el consens del període de formació.

Efecte advers greu
Ocasiona la mort, incapacitat residual en el moment de l’alta mèdica o requereix una intervenció
quirúrgica.

Efecte advers lleu
Lesió o complicació que no té les conseqüències de l’efecte advers greu ni de l’efecte advers
moderat .

Efecte advers moderat
És l’efecte advers que ocasiona una estada hospitalària d’almenys 1 dia (grau 2) o requereix atenció
al servei d’urgències o en una consulta d’especialitat (grau 1).

Error de medicació
Efecte que es pot evitar i que és causat per l’ús inadequat d’un medicament, cosa que produeix una
lesió al pacient mentre la medicació està sota control del personal sanitari o del pacient o consumidor.

Error mèdic
Acte d’equivocació o omissió en la pràctica dels professionals sanitaris que pot contribuir a fer que es
doni un esdeveniment advers .

Incident
Esdeveniment aleatori imprevist i inesperat, relacionat amb l’atenció sanitària, que no produeix dany al
pacient. També es pot definir com un esdeveniment que, en circumstàncies diferents, podria haver
estat un efecte advers o com un fet que, no descobert o corregit a temps, pot implicar problemes
per al pacient.
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Infecció relacionada amb les cures sanitàries
Infecció que es desenvolupa en un pacient que rep atenció sanitària a qualsevol dels establiments on
es presten cures sanitàries: centres de salut (atenció primària), hospital d’aguts (infecció nosocomial),
hospital de crònics, residències d’ancians, ambulatoris, centres de diàlisi, cures domiciliàries, etc., i que
està relacionada amb l’atenció (no estava en el període d’incubació ni present en el moment de
l’atenció). Per classificar-la cal aplicar els criteris de definició de cas elaborats pels CDC.54-56

Intoxicació accidental per fàrmacs
Ingesta de productes tòxics potencials (fàrmacs) de manera accidental quan superen la dosi màxima
terapèutica, fins i tot si intenten mitigar un símptoma i per això se n’ingereix una quantitat excessiva
(sobredosificacions), sense la intervenció de cap professional sanitari.

Reacció adversa a medicaments
Alteració i/o lesió produïda quan els medicaments s’empren de manera apropiada (són difícilment
evitables).

Reintervenció
Procediment quirúrgic repetit en un període inferior a 30 dies i motivat per causes relacionades amb la
intervenció anterior (p. ex., dehiscència de sutura després d’extirpar un quist pilosebaci).

Esdeveniment advers
Conjunt d’incidents i efectes adversos.

Per ampliar aquest glossari podeu consultar la pàgina web <psnet.ahrq.gov/glossary>, de Agency for Healthcare Research
and Quality.

