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Projecte: Althaia sense dolor

El dolor és una 
sensació/experiència
desagradable que 
generalment representa un 
signe d’alarma respecte a 
la integritat de l’organisme. 

El dolor pot ser provocat
per un traumatisme o una 
malaltia, i de forma 
general, per una 
inflamació.

DOLOR
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DOLOR
 Cada individuo aprèn el significat de la paraula 

dolor a través de l’experiència personal; te 
múltiples causes, diverses característiques i 
variades interrelacions amb aspectes psicològics i 
culturals.   Això fa que la definició sigui difícil i  
causa permanent de confusions.

 Fa que sigui difícil el maneig i la pauta.
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JUSTIFICACIÓ

 A través de diferents fonts de dades:

• Comissió del dolor (2005)

• Indicadors de qualitat d’infermeria

• Nº de queixes a UAU

• Benchmarking dels hospitals de la Unió, l’any 2011 
es va detectar que a Althaia, hi havia un alt 
percentatge de pacients que manifestava dolor. Un 
33% amb EVA MODERAT/INTENS



Proin laoreet vitae velit non vulputate. Curabitur pulvinar rutrum erat sed
faucibus. Suspendisse luctus sapien non turpis consectetur, sit amet lacinia ex
rutrum. Pellentesque in quam eu mi faucibus sagittis eu nec turpis.

Donec leo tortor, rhoncus sed consequat nec, commodo id felis. Integer laoreet
metus odio, et consequat arcu volutpat eu. Nullam eleifend ligula nec commodo
sollicitudin.

Vestibulum sed lacus egestas odio accumsan ullamcorper. Duis scelerisque
commodo lacus et rhoncus. Aliquam interdum in lectus et varius.

Praesent vehicula sodales suscipit. Donec ac lacus purus. Praesent laoreet, nulla
quis efficitur fermentum, tellus odio fringilla enim, vel malesuada erat lorem non
risus. Vestibulum ac lectus nec ex elementum porta. In cursus volutpat mi nec
posuere.

JUSTIFICACIÓ
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JUSTIFICACIÓ

Un control adequat del dolor 
millora l’evolució clínica del 

pacient i redueix l’estada
hospitalària i els costos.

Avui en dia te gran 
importància en l’àmbit 

sanitari i socioeconòmic

El dolor és un greu problema assistencial
que afecta directament a les persones i va 
en contra la seva dignitat. La NO adequada

avaluació, vulnera els principis ètics d’ 
autonomía del pacient



JUSTIFICACIÓ

TRIPLE WHAMMY ( B. Ferrell)

Infermeria
administra 
menys del 

prescrit

El metge
prescriu per 

sota del 
necesari

Els pacients no  
comuniquen tot
el seu dolor/no 
saben expresa´l
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Des de la Direcció assistencial, es demana a la 
comissió, executar un projecte de millora:

Althaia sense dolor

Liderat per dos professionals

INTRODUCCIÓ
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OBJECTIUS
Objectiu General del projecte

Generalitzar i consolidar la bona praxis en la 
valoració i maneig del  dolor en totes les unitats de 
l'Hospital (no només les quirúrgiques).

Objectius específics
1. Disminuir la prevalença.
2. Augmentar la tassa d’avaluació i identificació 

sistemàtica del dolor.
3. Incrementar les accions d’educació i formació del 

pacient                      
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METODOLOGIA

Consisteix en:
 Període: 2 anys
 Estudis transversals a totes unitats hospitalització 

dels 3 edificis Althaia.
 L’avaluació: revisió de la historia clínica del pacient
 Entrevista al pacient/família, una mostra de:                                 

Realitzada per dos professionals.

668 pacients
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METODOLOGIA

Unitat pilot
Traumatologia:

TALL PRE 
INTERVENCIÓ

TALL POST 
INTERVENCIÓ

TALL POST 
INTERVENCIÓ

TALL POST 
INTERVENCIÓ

TALL PRE 
INTERVENCIÓ

TALL PRE 
INTERVENCIÓ

TALL POST 
INTERVENCIÓ

i

i

Reste d’unitats
TOTAL: 18

ii

i Intervencions

CIRURGIA

GINE

Projecte: Althaia sense dolor



METODOLOGIA

 Registre i avaluació (mín. c/8h)
 Revaloració si EVA és > a 3
 Prevalença de dolor en el moment de l’avaluació
 Prevalença les últimes 24h
 Es demana si pacient o família  està  informat del 

maneig del dolor
 Grau d’ instauració analgèsica
 Efectivitat del tractament

S’ avaluen 7 indicadors clau:

Projecte: Althaia sense dolor



INTERVENCIONS (1)

 Tenir sempre present aquest símptoma en 
l’atenció al malalt, fer una valoració i un 
seguiment rigorós com a part de la rutina, per 
part de tot l' equip. 5ª CONSTANT EVA

EL NOSTRE 
LEMA
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INTERVENCIONS (2)
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 Realitzat formació, de curs on-line de 9 hores.



INTERVENCIONS (3)
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Sessions d’infermeria a les unitats,  sobre el 
dolor  i el seu control.

 Feed-back amb metge anestesista 
tema:  opiacis.

 Sessions informatives als metges.
 Sessions específiques per auxiliars.
 Instaurar de forma institucional escala          
Campbell, per a pacients amb deteriorament
cognitiu. 



Resultats
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Conclusions

 El lema, bona acceptació.

 Motivació per part dels professionals.

 S’ha après a avaluar/manejar correctament 
escales EVA,EVN, Campbell.

 Millor coneixement i compliment meticulós 
dels protocols existents.

 Al fer intervencions per unitats, millor 
efectivitat.

 Ens van considerar referents

Projecte: Althaia sense dolor



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2011 2014

Dades Bench-marking
Pacients amb dolor post-quirúrgic

Projecte: Althaia sense dolor

Resultats



• Benchmarking: 

Indicadormesurar els pacients amb dolor 
post-quirúrgic de moderat a intens, les 48h 
post-IQ.

• Compartir resultats d'avaluació de les cures 
infermeres i també les experiències de 
bones pràctiques
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Actualment: 2015







Difusió als mitjans de comunicació locals





Radio Manresa
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Xarxes socials
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Conclusions
S’ha demostrat que amb 
implicació en el projecte, 
ha fet avançar i millorar 
en la prevalença de dolor 
a l’Hospital.

Les infermeres s’han 
sensibilitzat en el 
maneig, sentint-se “les
principals gestores del 
control del dolor”
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Que esperar cuando estás esperando
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