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Introducció:
El dolor és un dels principals símptomes que atenem els serveis d’urgències i
emergències prehospitalàries però tenim poques dades sobre la seva epidemiologia.
És per això que, aprofitant una base de dades que registrem des de 2006, hem volgut
veure’n l’epidemiologia bàsica per valorar com tractem el dolor i possibles escenaris de
millora.
Objectiu:
Determinar les característiques dels pacients amb dolor atesos per un servei
d’emergències prehospitalàries.
Metodologia
Anàlisi retrospectiu d’una base de dades registrada entre els anys 2006 i 2016. Les
variables avaluades van ser: gènere, grup d’edat, etiologia i els fàrmacs utilitzats.
Resultats
Dels més de 13000 pacients atesos pel SEM entre els anys 2006 i 2016, un 20% va
rebre tractament pel dolor.
El 65% van ser homes i l’edat mitjana va ser de 60 anys (± 20).
El principal tractament analgèsic utilitzat van ser els mòrfics (97%) que en un 27% es
va combinar amb altres procediments (sedació, drenatges, cardioversió, IOT...).
El principal motiu de consulta per dolor va ser l’etiologia cardíaca (65%), i es van
utilitzar mòrfics en un 13%. Pel què fa a l’etiologia traumàtica l’ús de mòrfics va arribar
fins al 42%.
Conclusions:
El dolor és un dels principals símptomes tractats en el medi extrahospitalari i és tractat
de forma eficaç.
Els principals motius de dolor que es tracten són els coronaris i traumàtics, sent els
opiacis el tractament més utilitzat, Cl. Mòrfic en el cas dels coronaris i Fentanest en el
cas dels traumàtics, com ja és conegut.
Si comparem resultats obtinguts en 10 anys i resultats obtinguts en treballs en
períodes molt mes curts, 1 any per exemple, els resultats són molt similars.

