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Introducció: 
Segons la bibliografia actual, existeixen quatre indicacions de radiografia d’abdomen 
urgent. 
Actualment en els serveis d’urgències es realitza aquesta exploració de forma rutinària 
o per motius de consulta diferents als anteriorment esmentats. 
A la comissió de millora de la pràctica clínica d’un hospital comarcal, vàrem veure 
convenient revisar, i adequar si fes falta, les indicacions de les radiografies d’abdomen 
urgent al servei d’urgències i dissenyar un pla d’acció per millorar la pràctica clínica per 
tal d’ajustar-se a les recomanacions d’Essencial. 
 
Objectius: 
Estudi descriptiu de les sol•licituds de les radiografies d'abdomen a urgències. 
Intervenció dirigida a adjunts i residents al servei d’urgències per adequar les 
indicacions de les sol•licituds de les radiografies d’abdomen a les recomanacions 
Essencial. 
Avaluació de l’impacte de la intervenció 
 
Mètodes: 
Revisió de motius de sol•licitud de les radiografies abdominals al llarg d’una setmana 
aleatòria del 2017 a urgències, classificant-les per motiu de consulta de triatge. 
Fer accions i formació a adjunts i residents d’urgències per tal d'ajustar les indicacions 
a les indicacions establertes, segons projecte Essencial. 
Avaluar els resultats de la intervenció al cap d’un any. Analitzant les dades mitjançant 
SPSS 
 
Resultats: 
Els percentatges de radiografies sol•licitades varen disminuir en tots els grups 
analitzats, aproximant-se millor a indicacions recomanades. 
Al llarg dels darrers anys es mostra una lleugera tendència a la disminució de les 
sol•licituds de forma progressiva, amb un descens més significatiu al 2018. 
  
Conclusions: 
Tendència a disminuir el número de radiografies d'abdomen i l'adequació progressiva 
a les recomanacions. Dirigir la intervenció tant a adjunts com a residents ha afavorit els 
bons resultats. 
Promoure la cultura de la millora de pràctica clínica acaba revertint en positiu al servei 
on es posa en pràctica. 
	


