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Introducció:
La sala de reanimació és aquella àrea on s’atenen els malalts amb nivell de gravetat 1
(emergència) o 2 (urgència), segons la valoració que es realitza al triatge amb el model
andorrà.
S'hi atenen a aquells pacients que requereixen atenció inmediata, que presenten
dificultat respiratòria severa, estat d’inconsciència, absència de signes vitals,
convulsions, etc….ja siguin adults o pacients pediàtrics.
La Sala de Reanimació està preparada per atendre dos pacients de forma simultànea
i, excepcionalment fins a tres.
Objectiu:
Conèixer els principals motius d'entrada a la sala de reanimació del nostre servei
d'urgències.
Metodologia:
Es va realizar un estudi descriptiu observacional retrospectiu dels pacients atesos a la
sala de reanimació d'urgències durant l’any 2016, analitzant una mostra total de 1815
pacients, que es va obtenir del llibre de registre d'activitat de la sala. Les variables
analitzades van ser: motius d’entrada, sexe, edat, torn de treball d'infermeria i
destinació del pacient.
Les dades recollides són analitzades i tractades mitjançant Microsoft Excel.
Resultats:
Els motius d'entrada més freqüents van ser els neurològics (22.7%), cardíacs (19.4%) i
respiratoris (13.2%). S'observa una major afluència d'homes (63.08%) respecte les
dones. Cal destacar la mínima incidència de pacients en edat pediàtrica (1.70%).
No hi ha diferències significatives entre el torn de treball de matí i tarda. La majoria es
van derivar a diferents àrees del mateix hospital mentre que 2,35% van ser derivats a
hospitals de tercer nivell i un 3,85% van ser èxitus.
Conclusions:
La patologia més atesa fou la neurològica probablement per la gran conscienciació per
part dels professionals i de la població general envers el Codi Ictus.
Aquest estudi ens serà de gran utilitat per l’organització de l'activitat assistencial de la
sala de reanimació.

