


} Grup reconegut el 23/03/2018

} De 10 a 19 + 1 membres
◦ Medicina
◦ Infermeria
◦ Tècnics

} Presència a:
◦ H. de Viladecans
◦ H. de Sant Pau
◦ H.Bellvitge
◦ H.del Mar
◦ H. Arnau de Vilanova
◦ H. Duran i Reynals
◦ SEM



1. Promoure el consens entre els diferents professionals implicats en el

maneig dels pacients amb dolor.

2. Realització de documents científics de consens entre professionals de la

medicina d'urgències i emergències i amb altres especialistes relacionats

amb el tractament del dolor.

3. Facilitar i impulsar la realització d'estudis de recerca en el camp del dolor

en el camp de les urgències i emergències.

4. Constituir un grup de referència.



} Creació d’un logotip del grup

} Participació en l’estudi Nacional sobre la situació actual i maneig del dolor
en els serveis d’urgències d’Espanya. “ Estudio de evaluación y manejo
del dolor agudo en servicios de urgencias hospitalarios e intervención
educativa: Estudio EDURG17" (A. Borobia i al)



} Presentació de la guia del Manejo del dolor en los SUH
elaborada pel grup SEMES Dolor.

} Propostes de treball pel XXVI Congrés Nacional Català
d'Urgències i Emergències. Lleida.



TAULA RODONA sobre Fake news al voltant del dolor (1h de durada) 

• No donar analgèsia als dolors abdominals per no dificultar el  diagnòstic (20 min) Dra. 
Sílvia Minguez. Hospital del Mar 

• No es pot administrar Ketamina amb un pacient que ha patit en el TCE. (20 min) DUE 
Benito Pérez. SEM Barcelona ciutat. 

TALLER conjunt amb el grup de TÈCNICS sobre analgèsia dels primers intervinents.

• " Inmobilitzacions i altres tècniques , un pas més en el control del dolor del malalt
traumàtic "(1 h de durada)   Daniel Vergara Borque i Toni Nieto

COMUNICACIÓ:

• Metoxiflurà, un nou analgèsic inhalat, ofereix una resposta millor i més ràpida que els
AINE intravenosos, en el tractament del dolor traumàtic.  Manuel Duran , Javier del 
Castillo i María Arranz 



} Creació d’una escala de valoració unificada del dolor,
escala d’adults i també si es possible una altre per a
nens



} Creació d l’Escala de Valoració Unificada
} Disseny d’estudi d’investigació
} Guia ràpida del maneig del dolor en català
} Seguir creixent

“L’art de la vida és l’art d’evitar el 
dolor”

Thomas Jefferson


