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>Un traumatisme es defineix com una lesió tissular per agents mecànics, generalment 
externs. Un politraumatisme es aquell on hi ha lesions múltiples produïdes en un 
mateix accident i que almenys una d’elles es potencialment de risc vital. 
> Evaluar quin tipus de pacient es atès al box de politraumatismes d’un hospital de 
tercer nivell. 
> L’estudi es quantitatiu descriptiu i observacional. Entre els mesos de novembre 2015 
a gener 2016, ambos inclosos, es va recogir de forma sistemàtica els pacients que van 
venir a urgències al box de politraumatismes. En concret, es van recogir les següents 
variables: edat, sexe, motiu de consulta (caiguda, accident de tràfic o agressió) i 
ingesta prèvia d’alcohol. 
> Durant el període d’estudi, vam recogir les dades de 309 pacients. D’aquests, 213 
(69%) van consultar per caiguda (amb o sense traumatisme craneocefàlic), seguit 
d’accidents i agressió, tots dos amb un 15,5%. 
El 59,2% eren homes davant del 40,8% de dones. Dels 309 pacients, 126 (40,8%) 
eren persones majors de 70 anys, i del total usuaris 42 persones (13,6%) estaven sota 
la influencia de l’alcohol. 
> Al valorar les dades obtingudes hi ha dos dades destacables, una es la ingesta 
d’alcohol, independenment del motiu de consulta un 13,6% del pacients estaven sota 
la influencia de l’alcohol, segons la OMS existeix una relació causal entre la ingesta 
d’alcohol i els traumatismes, trastorns comportamentals entre altres. 
L’altra dada son les caigudes, en concret en els majors de 70 anys, un fet en continu 
augment i freqüent a causa de: la inestabilitat de la marxa, polifarmàcia, canvis visuals 
i auditius entre altres. Si ho comparem amb les estadístiques nacionals diuen que 1/3 
de les persones de més de 65 que viuen a casa seva cauran al menys un cop l’any i 
aproximadament un 40% ingressarà a l’hospital, per tant, podem afirmar els resultats 
obtinguts. 


