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INTRODUCCIÓ:
El BCIA és un sistema d'assistència cardíaca i de suport temporal per a la disfunció del
ventricle esquerre.
En la nostra regió sanitària els pacients portadors d'aquest dispositiu són tributaris de
trasllat a un altre centre hospitalaari de major especialització, per al seu tractament
definitiu. A Catalunya correspon a les unitats de soport vital avançat del SEM (Sistema
d'Emergències Mediques)realizar aquests trasllats.
Si bé existeixen unes pautes d'actuació i de control per aquest tipus de pacients a nivel
hospitalari, desconeixem si aquestes pautes són adequades en el nostre entorn.
OBJECTIUS:
-Analitzar l'activitat generada per pacients portadors de BCIA.
_ Conèixer l'opinió dels assistencials davant aquest perfil de pacients i constatar
l'efectivitat prehospitalària d'unes pautes d'actuació bàsiques i control d'aquests
pacients.
METODOLOGIA:
Estudi observacional descriptiu transversal
ES van analitzar tots els trasllats de pacients amb BCIA entre els anys 2007 i 2012 en
una regió de Catalunya.Es van realitzar entrevistes als assistencials per obtener
información mitjançant observació participant i posterior grup de discusió.
RESULTATS:
Les dades obtingudes provenen de les pautes d'actuació descrites i extretes dels
diferents trasllats. Van ser un total de 12 trasllats amb una mitja d'edat de 61 anys i un
66% d'homes; no es va registrar cap mort en els trasllats.
CONCLUSIONS:Durant el trasllat es varen detectar aspectos rellevants des de el punt
de vista de la seguretat del pacient. Els resultats de l'entrevista posa de manifest la
desconfiança en quant a la percepció de la seguretat y de la manca de coneixements
per efectuar aquest tipus de tarsllats, tant de mesures de control del pacient com de
manipulació de la consola.

