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Introducció:
La intubació orotraqueal amb sedació i relaxació (RSI) és el “Gold Standard” en el
maneig de la via aèria en emergències. Sabem que existeixen complicacions i efectes
adversos (EA) relacionats amb la RSI, alguns catastròfics, però la notificació i
documentació d’aquests és baixa. Tot i tenir un document de recomanacions (RVAD)
la variabilitat en l’execució de la RSI és molt alta. El consens actual de nombroses
guies (GL) internacionals és realitzar la RSI en emergències sota estàndards de
seguretat (SS) similars al quiròfan i proposen múltiples intervencions per aconseguirho, entre elles l’ús de checklists (CL).
Objectius:
Avaluar l’impacte d’una CL en reduir la variabilitat en la RSI (estandardització) en un
helicòpter medicalitzat (HM).
Avaluar l’impacte d’una CL en l’adherència a les RVAD i el compliment dels SS
disponibles en el medi prehospitalari actual.
Metodologia:
Sobre el marc de les RVAD es confecciona una CL per dirigir la RSI adaptada a un
equip de tres persones, es simula i es valida per utilitzar-la en serveis reals en un HM.
Es passa una enquesta als assistencials interrogant sobre el compliment de 33 ítems
de diferents categories (treball en equip, adherència a RVAD i SS) en la seva
experiència prèvia a la CL de RSI. Després de dos anys, un cop implantada
completament, avaluem amb la mateixa enquesta l’impacte de la CL en el compliment
dels mateixos ítems.
Resultats:
La percepció del compliment amb les RVAD i SS previ a la intervenció era baixa. L’ús
de la CL ha eliminat la variabilitat general. S’ha aconseguit millorar el compliment de
RVAD i SS arribant per sobre del 90% en 25 dels 33 ítems.
Conclusions:
L’ús d’una CL de procediment és efectiva per estandarditzar la maniobra de RSI i
augmentar l’adherència a les RVAD i els SS.

