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Introducció
El dolor és una percepció subjectiva desplaent acompanyada d’una reacció emocional
del mateix tipus. Gran part de les actuacions dels serveis d’urgències estan
relacionades amb el dolor però tenim poques dades sobre l’epidemiologia i el
tractament que utilitzem avui dia.
Objectiu
Determinar les característiques dels pacients amb dolor atesos per un servei
d’emergències així com el seu maneig, amb la finalitat de conèixer la situació basal i
establir una línia de treball de millora.
Metodologia
Anàlisi retrospectiu de les dades dels registres dels pacients majors de 18 anys atesos
per una base SEM l’any 2015. Les variables avaluades van ser: gènere, grup d’edat,
etiologia, registre de l’EVA, constància de la millora del pacient, la forma de trasllat i
els fàrmacs utilitzats.
Resultats
Dels 1759 pacients atesos per aquest SEM durant l’any 2015, 574 van ser
susceptibles de tractament per dolor (33%) però l’EVA només es va recollir en la
meitat d’aquests casos. El 64,5% van ser homes i els grups d’edat més freqüents de
60 a 79 anys, i de 40 a 59 anys (33% cadascun). En el 55% dels casos l’etiologia del
dolor va ser cardíaca i el 45% dels trasllats van ser assistits. En un 28’3% dels
pacients no es van utilitzar fàrmacs analgèsics, i quan es van utilitzar els mòrfics van
suposar un 29% del casos.
Conclusions
Un terç de les activacions del SEM analitzat són per causes que impliquen dolor. En
un terç d’aquests pacients utilitzem mòrfics però en pocs casos tenim un registre
adequat per la seva monitorització i desconeixem si realment la persona ha arribat en
millors condicions a l’hospital respecte com l’hem trobada. Creiem que aquesta petita
explotació de dades justifica la realització d’un estudi més acurat sobre epidemiologia
del dolor, per a plantejar estratègies de millora.

