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Introducció:
Davant la futura implantació al territori del CODITOX hem volgut fer un estudi dels
pacients que acudeixen al servei per intoxicació d'algun tipus de substància amb
l'objectiu de determinar els tipus d'intoxicacions més habituals i els antidots que
hauríem de disposar al Servei d'Urgències (SU) i al propi centre hospitalari.
Objectius:
Conèixer els tipus d'intoxicacions més freqüents al territori.
Garantir la seguretat clínica dels pacients atesos al servei.
Assegurar els estocs i reposicions dels antídots segons recomanacions CODITOX.
Metodologia:
Es realitza un estudi quantitatiu dels pacients visitats amb diagnòstic d'intoxciació. La
recerca es porta a terme durant el període de gener a desembre de 2015. L'anàlisi es
separa per grups segons edat, gènere, tipus de tòxic i destí a l'alta.
Per portar a terme l'estudi s'elaboren gràfics descriptius segons la classificació i els
resultats obtinguts.
Resultats
Una vegada realitzat l'estudi ens adonem que la incidència més alta de la patologia es
produeix en cap de setmana o en dia festiu (39'4% del total).
La freqüència és lleugerament més alta en dones (53%) que en homes (47%).
El grup d'edat més afectat és entre 46 i 60 anys (23%).
Convé destacar que la intoxicació més freqüent al nostre servei és per etanol (26'5%
dels casos totals). El segueixen les benzodiazepines (11'5%) i les intoxicacions per
gasos (8'8%).
El 5% dels pacients se va fugar del servei.
Conclusions:
Al nostre territori encara estem pendents del desenvolupament del CODITOX.
L'etanol és la substància que més intoxicacions dóna, degut segurament a la facilitat
per accedir a ell per a la majoria de població.
El grup de població més afectat, al contrari del que es podia pensar, no és la gent jove,
si no la gent de mitjana edat.
El percentatge de pacients fugats és major que en qualsevol altra patologia.

