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Tipus de sol·licituds analítiques en paper 
 

• General 

• Microbiologia 

• Múltiple (Dispensador de metadona, Hemodiàlisi, TAO) 

• D’altres ( antibiòtics, exploracions complementàries…) 

 

Sol·licituds analítiques d’hospitalització matí (extraccions realitzades pel personal de 

laboratori). 

 

Les sol·licituds analítiques d’hospitalització es poden realitzar en:  

1. Petició paper  

2. Petició electrònica (ETC) 

Orígens: Taulí, Sta.Fe, VII Centenari, Albada 

 

Sol·licituds analítiques en paper: 

 

Les sol·licituds analítiques arriben al laboratori d’urgències, pel tub pneumàtic, el dia 

anterior a l’obtenció de mostres a partir de la tarda i durant tota la nit, i es  deixen a la 

safata de rutina del laboratori d’urgències. L’administrativa de tarda, a partir de  les 16,30 h 

fins a les 20 h recull les sol·licituds analítiques, de recepció de mostres agafa el rotllo 

d’etiquetes  d’hospitalització i posa un  número de codi de barres per pacient.   

 

Un cop etiquetades,  es revisa que  totes les sol·licituds analítiques siguin escanejables i si 

hi ha alguna que no ho és es separa. 

 

Cas que vinguin dues o més sol·licituds analítiques grapades, s’han de separar i 

comprovar que totes les proves quedin sol·licitades amb una única petició. Una petició 

s’escanejarà i de les altres, és guardarà la imatge. Un cop finalitzat aquest  procés es 

tornaran a grapar les sol·licituds.  Un altre opció seria escanejar la sol·licitud “escanejable” 

i l’altre sol·licitud afegir-la manualment un cop s’hagi realitzat l’enviament al SIL. 

 

Prèviament a l’escaneig es comprova que no s’hagi utilitzat bolígraf vermell, que no hagi  

proves encerclades i que totes les sol·licituds analítiques tinguin com a mínim tres de les  

quatre marques  d’ajust visibles, en cas contrari l’escàner no les llegirà bé. 
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S’ha de tenir especial atenció amb les sol·licituds analítiques de Microbiologia, ja que s’ha 

de comprovar que estiguin ben complimentades, revisant que el metge hagi assenyalat la 

prova i la mostra. En cas contrari es retornarà la petició a Microbiologia. 

 

Les sol·licituds analítiques escanejables revisades es processen  a l’escàner, es verifiquen 

i es traspassen al SIL. 

 
A partir d’aquí, totes les sol·licituds analítiques ja existeixen al SIL. Es revisen una a una 

que totes estiguin introduïdes (Smartlis/Registre peticions). 

  

o Sol·licituds analítiques no escanejables: 

 

 S’entraran demogràfics i proves manualment al SIL (Smartlis/Registre peticions). 

 Es digitalitzarà la imatge amb l’escàner mòdul manual  

 

Un cop finalitzats aquests processos, es poden imprimir les etiquetes personalitzades que es 

graparan  a cada una de les sol·licituds analítiques  

 

Les sol·licituds analítiques que es generen a partir de les 20 h fins les 7 h del dia següent, el 

personal de nit  les deixa en una safata  al laboratori d’urgències. L’administrativa  l’endemà 

a les 7 h. recull les sol·licituds analítiques. Tot seguit les etiqueta i escaneja, i el personal 

d’infermeria s’emporta les sol·licituds analítiques amb l’etiqueta grapada,  per poder realitzar 

les obtencions de mostres. 

 

Sol·licituds analítiques en petició electrònica (ETC) 

 

Des de les unitats d’hospitalització realitzen les sol·licituds analítiques mitjançant l’Estació de 

treball clínic (ETC). 

 

L’emissió de llistats d’extraccions i d’etiquetes personalitzades es fa segons els 

procediments establerts. 

 

Sol·licituds analítiques que arriben pel tub pneumàtic des dels diferents àmbits de 
l’hospital 
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Des dels diferents àmbits de l’hospital (CCEE, HD, Hospitalització...) envien pel tub 

pneumàtic a Recepció de mostres sol·licituds d’analítiques generals i de Microbiologia 

acompanyades de les seves mostres corresponents. Després del seu etiquetatge (números 

seqüencials de codi de barres) per part del personal de Recepció de mostres, les sol·licituds 

analítiques es deixen a la safata per introduir-les al SIL. 

 

L’administrativa recull les sol·licituds analítiques i comprova que no hi hagi “cintes 

adhesives”  enganxades i  cas que estiguin  molt doblegades “les estira” amb les mans 

perquè entrin a l’escàner sense dificultats. A més, s’ha de revisar que no s’hagi utilitzat 

bolígraf vermell, que no hagi proves encerclades i que totes les sol·licituds analítiques 

tinguin com a mínim tres de les quatre marques d’ajust visibles, en cas contrari l’escàner no 

les llegirà bé. 

 

S’ha de tenir especial atenció amb les sol·licituds analítiques de Microbiologia, ja que s’ha 

de comprovar que estiguin ben complimentades, revisant que el metge hagi assenyalat la 

prova i la mostra. En cas contrari es retornarà la petició a Microbiologia. Es deixen a la 

safata de “Sol·licituds revisió Microbiologia”. 

 

A l’hora de l’escaneig de sol·licituds no cal fer una tria i separar la Microbiologia de les 

generals ja que el mateix sistema d’escaneig ho fa automàticament. A continuació 

s’escanegen, es verifiquen i es traspassen al SIL.  

 

o      Sol·licituds analítiques no escanejables: 

 

 S’entraran demogràfics i proves manualment al SIL. 

 Es digitalitzarà la imatge amb l’escàner mòdul manual (Smartlis/Registre peticions). 

 

Sol·licituds analítiques del Dispensador de Metadona 
 
Els dimarts, dimecres, dijous i divendres,  el mateix personal del Dispensador de Metadona 

porta al laboratori  les sol·licituds analítiques junt a les seves mostres ja (núm. seqüencials 

simples de codi de barres).  

 

Sol·licituds analítiques d’Unitat de Salut Laboral (USL): 
 

Hi ha dos circuits de sol·licituds analítiques: 
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• Programada 

Veure apartat sol·licituds analítiques programades CCEE. 

 

• Confidencials 

Número d’història que no identifica al pacient. S’introduiran manualment al SIL i es 

digitalitzarà la imatge amb l’escàner mòdul manual. 

 

Sol·licituds analítiques d’Hemodiàlisi 
 
Diàriament arriben sol·licituds analítiques pel tub pneumàtic o el mateix personal 

d’Hemodiàlisi  porta al laboratori les sol·licituds amb les mostres ja etiquetades. A 

continuació s’escanegen, es revisen i es traspassen al SIL 

 
 

Sol·licituds analítiques que arriben al laboratori els cap de setmana,  dies festius 
intersetmanals i laborables de 22 h a 7 h del matí 
 
Aquestes sol·licituds arriben pel tub pneumàtic d’urgències (001). S’etiqueten (números 

seqüencials de codi de barres) sol·licituds analítiques i mostres,  i s’envien les de 

Microbiologia a través del muntacàrregues a Microbiologia i les analítiques generals que 

s’han generat,  no urgents, es deixen les mostres a la nevera “NE4” i les sol·licituds a la 

safata de “Sol·licituds analítiques urgents per rutina”. 

 

El primer dia laborable, les sol·licituds analítiques ja etiquetades de Microbiologia les porten 

a la secretaria i les  sol·licituds analítiques generals, no urgents, es deixen a la safata de 

Recepció de mostres: 

 

• S’agrupen  per data de la sol·licitud. 

 

• Es revisa que totes les sol·licituds analítiques siguin escanejables i si hi ha alguna que no 

ho és, es separa. 

 

• Prèviament a l’escaneig es comprova que no s’hagi utilitzat bolígraf vermell, que no hagin 

proves encerclades i que totes les sol·licituds analítiques tinguin com a mínim tres de les  

quatre marques  d’ajust visibles, en cas contrari l’escàner no les llegirà bé. 
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• S’ha de tenir especial atenció amb les sol·licituds analítiques de Microbiologia, ja que s’ha 

de comprovar que estiguin ben complimentades, revisant que el metge hagi assenyalat 

la prova i la mostra correctament. En cas contrari es retornarà la petició a Microbiologia. 

S’han de deixar a la safata de “Sol·licituds per Microbiologia”.  

 

• Les sol·licituds analítiques escanejables revisades es processen  a l’escàner, es verifiquen 

i es traspassen al SIL. 

 
A partir d’aquí, totes les sol·licituds analítiques ja existeixen al SIL. Es revisen una a una que 

totes estiguin introduïdes (Smartlis/Registre peticions). 

 

o Sol·licituds analítiques no escanejables: 

 

 S’entraran demogràfics i proves manualment al SIL. 

 Es digitalitzarà la imatge amb l’escàner mòdul manual. 

 

Sol·licituds analítiques programades de CCEE (Extraccions realitzades pel personal de 

laboratori)  

 

Des de l’’1 de febrer del 2017, disposem el sistema Plexus per a la gestió de cues de 

pacients. 

 

El laboratori disposa de 11 consultoris d’obtencions de mostres per CCEE:  

 

 8 consultoris, a l’edifici UDIAT (núm. de l’1 al 8) per adults.  

 

 A partir de les 11:00 h fins a les 14:00 h, tres d’aquests consultoris realitzen 

obtenció de mostres per PCR i serologies. 

 

 1 consultori, a l’edifici Taulí, (núm. 16) per  Pediatria.   

 

     2 consultoris, al VII Centenari (núm. 22) majoritàriament  preoperatoris adults, i a partir 

d’enguany disposem del  cons. núm. 21. 
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• Des d’Admissions de CCEE  imprimeixen els  llistats de pacients (si són peticions manuals 

adjuntaran les seves corresponents sol·licituds analítiques) es recullen a l’edifici Taulí 

(Admissions) el dia anterior a l’extracció del pacient.  

 

• Aquestes  sol·licituds analítiques, des del 17 de juny del 2019, els metges les poden 

realitzar en petició electrònica  i també poden venir en petició de paper. 

 

• Es revisa el llistat de pacients, comprovant que disposem de les sol·licituds analítiques en 

format paper, les quals s’escanejaran, i si són informatitzades comprovarem que estiguin 

en el repositori de Smartils. Confirmarem que les proves sol·licitades es puguin realitzar el 

dia i hora d’extracció programat. A més, quan es sol·liciten proves com  per exemple el T. 

Xilosa,  si no disposem del pes s’ha de contactar telefònicament amb el pacient i 

comunicar-ho a infermeria  per la preparació de la medicació corresponent. 

 

• Revisió de les proves que només es realitzen en dies i hores determinades. 

 
Procediments sol·licituds analítiques electròniques: 

 

1. Fusions   (7:30 h) 

 

2. Passar les peticions informatitzades programades a “ACTIVADAS”    (7:30h) 

 

3. Recollida de mostra amb petició informatitzada 

        

4. Revisió de les sol·licituds analítiques programades per consultoris d’extraccions 
 

 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
 

• Petició electrònica de “no presentat”: 

 

SITUACIÓ: Arriba a la secretaria un full de petició electrònica amb programació per un dia 

determinat, i quan anem al repositori i busquem pel núm.de comanda, veiem que aquest ja 

està en estat “Activado”, amb un núm. de laboratori determinat, i amb una DATA antiga.  

SOLUCIÓ: 

1. Desbloquejar el núm. de Petició en CodeSystem 

2. Canviar data d’entrada de la petició en Smartlis.  
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3. Reenviar a CodeSystem. La petició quedarà en Code llesta per punxar en el llistat 

del dia corresponent. 
 

• Petició electrònica programada en HP-HCIS però no en el repositori de Smartlis:  

 

SITUACIÓ: Petició que apareix en els llistats de HP-HCIS de un determinat consultori 

programada amb data i hora, però que en el repositori de Smartlis, per la causa que sigui, el 

seu estat és “no programada” (com a DATA té la data de creació) 

 

SOLUCIÓ: 

1. Activar la petició en el repositori de Smartlis 

2. Canviar data de la petició en Smartlis 

3. Enviar a CodeSystem 

 

• Petició electrònica no programada amb les mostres extretes (hospital de dia):  

 
SITUACIÓ: Arriba a  la recepció de mostres un full de petició electrònica amb les mostres 

extretes. El més probable és que aquesta petició vingui d’Hospital de Dia i no estigui 

programada. 

 

SOLUCIÓ: A càrrec del personal de recepció de mostres 

1. Etiquetar la petició i les mostres amb un núm. 63 

2. Activació de la petició en repositori en versió manual 

 

 

Procediments sol·licituds analítiques en paper 
 

• Tots els consultoris d’extraccions utilitzen el sistema Code System. Les sol·licituds 

analítiques s’etiqueten amb codi de barres.  Si són analítiques preoperatòries no hi ha 

peticions adjuntes. Es posa una etiqueta de codi de barres al costat del nom de cada 

pacient en el mateix llistat i s’introdueix manualment al SIL (Smartlis/Registre peticions). 

 

• Es practiquen  puncions medul·lars. El llistat i les peticions es guarden en una carpeta a la 

secretaria. Des de admissions de CCEE ens imprimiran 6 etiquetes amb les dades 

demogràfiques del pacient. El dia anterior a la prova, les peticions s’etiqueten, s’entren al 

SIL i s’imprimeixen etiquetes personalitzades. 
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• Cas que vinguin dues o més sol·licituds analítiques grapades, s’han de separar i 

comprovar que totes les proves quedin sol·licitades amb una única petició. Una petició 

s’escanejarà i de  les altres es guardarà la imatge. Un cop escanejades es tornaran a 

grapar les sol·licituds analítiques. Un altre opció seria escanejar la petició “escanejable” i 

l’altre afegir-la manualment un cop s’hagi realitzat l’enviament al SIL. 

 

• Revisar una a una les sol·licituds analítiques que no tinguin grapes enganxades entre 

l’etiqueta de les dades demogràfiques i la petició, perquè entrin a l’escàner sense 

dificultats, que no s’hagi utilitzat bolígraf vermell, que no hagi proves encerclades i que 

totes les sol·licituds analítiques tinguin com a mínim 3 del 4 punts d’ajust visibles. 

 

• Tot seguit  s’escanegen, es verifiquen i es traspassen al SIL. 

 

A partir d’aquí, totes les sol·licituds analítiques ja existeixen al SIL. Es revisen una a una que 

totes estiguin introduïdes (Smartlis/cercar peticions) 

  

o Sol·licituds analítiques no escanejables: 

 

 S’entraran demogràfics i proves manualment al SIL. 

 Es digitalitzarà la imatge amb l’escàner mòdul manual. 

 

Un cop finalitzat l’escaneig de sol·licituds analítiques i posterior comprovació al  SIL, farem 

una cerca per comprovar que totes les  peticions tinguin el CIP entrat, per evitar errades 

d’identificació de pacients.  

 
Posteriorment farem l’enviament de les sol·licituds analítiques a Code System comprovant 

que l’enviament hagi estat satisfactori. 

 

Sol·licituds analítiques preferents  14 h i  17 h (extraccions realitzades pel personal de 

laboratori) 

 
1.- Paper  

 

Un cop realitzades les extraccions, infermeria porta les sol·licituds analítiques a la secretaria 

ja etiquetades i es pot procedir al seu escaneig, verificació i traspassament al SIL. 
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2.- Electrònica (ETC) 

 
Des de les unitats d’hospitalització realitzen les sol·licituds analítiques mitjançant l’Estació de 

treball clínic (ETC). 

 

L’emissió de llistats d’extraccions i d’etiquetes personalitzades es fa segons el procediment 

establert. 

 

Circuit preferent d’extraccions de CCEE a les 14 h. 
  
Les sol·licituds analítiques informatitzades “Preferents” les activarem cada dia laborable a 

les 13:30 h,  seleccionant en “Citacions” la prioritat: Preferent. 

Es genera automàticament el núm. 1992XXXX 
 

• El llistat i sol·licituds analítiques es recullen a Taulí el dia anterior a l’extracció del pacient, i 

es guarda a la safata de secretaria “Llistat d’extraccions 14h.” fins el dia programat. 

 

• Durant el matí és habitual que s’afegeixi alguna petició per a aquest circuit. 

 

• S’etiqueten les sol·licituds analítiques i en el cas dels preoperatoris, com no hi ha sol·licitud 

analítica, s’etiqueta en el mateix llistat de pacients, al costat del nom  (ex.: 1941) (núm. 

seqüencials codi de barres) i posteriorment les sol·licituds analítiques s’escanegen, es 

verifiquen i es traspassen al SIL. Els preoperatoris s’introdueixen manualment al SIL 

(Manual Smartlis). Es fa l’enviament a Code System perquè infermeria realitzi les 

extraccions. 

 

• Des dels diferents àmbits de l’hospital (CCEE, HD, Hospitalització...) envien pel tub 

pneumàtic a Recepció de mostres (101) fins a les 15,30 h.,  i al laboratori d’urgències a 

partir de 15,30 h. sol·licituds  d’analítiques generals i de Microbiologia acompanyades de 

les seves mostres corresponents. Després del seu etiquetatge (núm. seqüencial de codi de 

barres) per part del personal de Recepció de mostres i/o  personal tècnic del circuit 

preferent, les sol·licituds analítiques es col·loquen a les safates. 

 

• L’administrativa recull les sol·licituds analítiques i comprova que no hi hagi “cintes 

adhesives”  enganxades i  cas que estiguin  molt doblegades “les estira” amb les mans 
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perquè entrin a l’escàner sense dificultats, que no s’hagi utilitzat bolígraf vermell, que no 

hagi proves encerclades i que totes les sol·licituds analítiques tinguin com a mínim 3 del 4 

punts d’ajust visibles. 

 

S’ha de tenir especial atenció a les sol·licituds analítiques de Microbiologia, ja que s’ha de 

comprovar que estiguin ben complimentades, revisant que el metge hagi assenyalat la prova 

i la mostra. En cas contrari es retornarà la petició a Microbiologia. S’han de deixar a la safata 

de “Sol·licituds per Microbiologia”. 

 

• A l’hora de l’escaneig de sol·licituds analítiques no cal fer una tria i separar la Microbiologia 

de les generals ja que el mateix sistema d’escaneig ho fa automàticament. Tot seguit 

s’escanegen, es verifiquen i es traspassen al SIL. 

 

o Sol·licituds analítiques no escanejables: 

 

 S’entraran demogràfics i proves manualment al SIL.  

 Es digitalitzarà la imatge amb l’escàner mòdul. 

 

Sol·licituds analítiques que arriben des de Primària 
 
Les sol·licituds analítiques del Cap Can Rull es poden realitzar en:  

 
1. Paper: 

 

• Arriben al laboratori el mateix dia de l’extracció ja etiquetades (19) 

• Són sol·licituds analítiques no escanejables. 

• S’introdueixen al SIL manualment. 

•  Es digitalitzarà la imatge amb l’escàner mòdul manual. 

 

2. Electròniques (ETC): 

 

• Arriba la petició electrònica impresa. Es revisa una a una, ja que de vegades afegeixen 

alguna prova que s’ha d’introduir al SIL de forma manual. 

 

Sol·licituds analítiques que arriben des d’altres hospitals, centres i institucions 
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• Les sol·licituds analítiques ja etiquetades (núm. seqüencials) arriben a la secretaria des de 

Recepció de mostres o bé des de les àrees de treball corresponents.  

• S’ha de donar d’alta al pacient obrint un número d’història de l’hospital.  

• Són sol·licituds analítiques no escanejables per tant s’introdueixen al SIL manualment. 

(Manual Smartlis). 

• Es digitalitza la imatge a  través de l’escàner manualment. 
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