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EL DOLOR REQUEREIX UN TRACTAMENT ESPECÍFIC
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ATENCIÓ MULTIDISCIPLINAR DEL DOLOR
Des d’aquestaUnitatderivaremalspacientsquan, per l’estudietiològiccalgui un suport
per partd’altresespecialistes o el tractamentsimptomàtic no siguiprouefectiu
El tractament del dolor cal que siguimultidisciplinari i, en la Clínica de Ponent, amb la
comunicació entre elsdiferentsespecialistespodremoferiralsnostrespacients una solució
integral al seu problema de dolor crònic.

OBJECTIU:

Oferir al pacientafectat de dolor crònicunaavaluació integral iunaterapiaespecífica.
1.Primeravisitaamb la clínica del Dolor: Anamnesi, exploraciófísica I revisió de les proves
complementariesaportades. Avaluació del dolor mitjançantelsqüestionarisvalidats per cadapatologia
en concret.
2.Petició de més proves complementariessiesconsiderenindicades o
derivacióal’especialistacorresponent per filiar la causa del dolor.
3.Exposició del platerapèuticproposatambelsseusrisci alternatives exposats de
manerapersonalitzada.
4.El-laboració d’un informe.
5.Seguiment del tractament (siguifarmacològic o intervencionista)
aplicantelsdiferentsqüestionarisd’avaluació del dolor.
6.Avaluació del resultatassolitireavaluació.
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En general, qualsevoltipus de dolor
crònicque no ha respost a la
terapiaconvencional.
Quan el dolor escronifica,
intervenenmecanismes de plasticitat

Dolor generalitzatsecundari a poliartrosiquerequereixitractamentfarmacològic

neuronal, sensibilització central

complexambopiacis, rotació o associaciód’opiacis.

iperifèricaquerequereixen un
tractamentespecificipersonalitzat.

Tractamentsespecífics per pacientsafectats de fibromialgia.
Pacientsambartrosilocalitzadaque no responalsfàrmacshabitualsni a les
infiltracionsarticulars.

Pròtesi de genolldoloroses
Epicondilitis
Pancreatitis crònica
Fascitis plantarque no respon a la terapia habitual
Síndromes de dolor miofascial
Síndromes de dolor

regional complex.

Dolor neuropàtic (neuralgiespostherpètiques, neuralgies del trigèmin,
dolorsneuropàticslocalitzats, dolorsneuropàticsgeneralitzatssecundaris a diabetes,
cicatriusdoloroses, quimioterapia…)

Dolos a nivell de columna lumbar,dorsal o
cervical:Dolorsfacetaris, dolorsradiculars, síndromes de
cirurgiad’esquenafallida..

Dolorspelvicscrònics.
Dolor oncològic
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TÈCNIQUES QUE ES REALITZEN
Infiltracionsmiofascials de punts gatell I radiofreqüènciadelsmateixos, musculars (psoas, quadrat lumbar..)
Infiltracionsintrarticulars (genoll, maluc..), radiofreqüènciaintraarticular
Infiltracionsinterfascials
Rizòlisi lumbar, dorsal I cervical
Infiltracionsforaminals I radiofreqüènciapolsadaforaminal
Infiltracionsintercostals I radiofreqüència intercostal
Infiltracionsperidurals
Tractamentambradiofreqüènciapolsadasobrenerviperifèric
Bloqueigpudendos
Tractamentambradiofreqüència bipolar
Tractamentambtoxinabotulínica
Tractamentsendovenososambfàrmacsneuromoduladors
Iontoforesi
Infiltracions I radiofreqüènciasobreganglisprofundsistemanerviósvegetatiu (gangli de Walter, celiac, estelat)
Terapia neural
Neuroestimulació central iperifèrica
Bombes intratecals

Totes aquestestècniquesesrealitzensota control ecogràfic o ambescopiasegons el tipus de tècnica a realitzar.

