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INTRODUCCIÓ: 
Amb el canvi normatiu que regula la col·locació de dispositius DEA en llocs públics, 
creiem rellevant explorar si en els casos indicats s'han fet ús, i per tant, han permès 
agilitzar i millorar l'atenció al pacient en l'àmbit extrahospitalari adscrit. 
OBJECTIUS: 
1-Quantificar les situacions en què ha estat emprat el DEA en actuacions urgents 
extrahospitalàries. 
2-Conèixer les condicions en què s'ha portat a terme el maneig del dispositiu. 
3-Valorar el perfil d'agent actiu en la urgència que ha executat el procediment. 
METODOLOGIA: 
Estudi descriptiu en l'àmbit d'Atenció Primària on s'ha dut a terme una revisió de les 
històries clíniques dels casos amb codi d'activació per 061 (PCR externa) en el 
període d'un any d'ubicació dels aparells DEA en diferents punts de la nostra població. 
Variables:Utilització DEA extern, perfil professional(bomber, policia, mosso d'esquadra, 
socorrista , sanitari, d'altres...)formació/adiestrament en el maneig dels DEA, efectivitat 
DEA (si/no),diagnòstic i co-morbilitats, edat i sexe,circumstàncies episodi de PCR (fent 
esport, treballant,etc) 
RESULTATS: 
S'han comptabilitzat quatre situacions de PCR en què s'ha utilitzat el DEA, d'aquests , 
tres homes i una dona, tres fent esport i un passejant,la utilització dels DEA en dues 
ocasions va ser portada a terme per personal sanitari , i les altres dues per membres 
de la Policia; dels quatre episodis només un va tenir un fatal desenllaç sent exitus 
posteriorment. 
CONCLUSIÓ: 
Valorem que malgrat no han estat nombroses les situacions en què s'ha utilitzat el 
DEA, el fet de formar a diferents perfils de professionals en el maneig del dispositiu i/o 
divulgar l'actuació en cas d'aquest tipus d'urgència supera el cost econòmic 
invertit.Pels professionals esdevé un recurs útil per millorar i gestionar l'atenció urgent 
al pacient. 
	


