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DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGÍA 

Investigadors de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i del CIBERobn, Instituto de Salud Carlos III, han 
desenvolupat Dolortic.com, una solució integral per al dolor crònic. DolorTIC és una xarxa de tecnologies 
que permet interconnectar a tots els agents que participen en el tractament del dolor crònic (professionals, 
pacients, familiars, organitzacions, etc.). 

La plataforma del pacient integra diferents tecnologies desenvolupades per millorar la cura del pacient 
amb dolor crònic a diferents nivells: 

 App per al monitoratge diari del dolor. Una app que permet monitoritzar el dolor, la 

simptomatologia associada, l'aparició d'efectes adversos, l'ús de medicaments de rescat o fins i tot 
la falta d'adherència al tractament. 

 App per al monitoratge diari de l'activitat. Permet monitoritzar l'activitat del pacient i relacionar-la 
amb els seus patrons de dolor, 

 App de tractament POET (Pain Online Emotional Therapy). L'objectiu d'aquest programa és 
ajudar als pacients a disposar d'estratègies per manejar el dolor crònic i altres símptomes associats, 
amb la finalitat de millorar el seu estat emocional i la seva qualitat de vida. 

Totes aquestes eines poden usar-se de forma modular, és a dir, cada pacient pot utilitzar només aquelles 
que siguen beneficioses per al seu tractament. 

La plataforma del professional té com a objectiu facilitar al clínic una visió integral de les dades del pacient 
i del seu tractament en temps real optimitzant el temps que dedica al seguiment dels seus pacients. 

En aquesta plataforma es registren totes les accions de l'usuari, per posteriorment presentar-les en un únic 
informe, on es reben les dades i alarmes terapèutiques de les diferents Tics que conformen la xarxa 
DolorTic.com: 

• Monitoratge diari del dolor 

• Simptomatologia 

• Adherència al tractament 

• Uso de medicaments de rescat 

• Aspectes psicològics associats al dolor 

• Aparició d'efectes adversos 

• Monitoratge de l'activitat del pacient 

• Progressos relacionats amb el tractament psicològic online 

El sistema d'atenció integral no només resultaria útil per millorar l'atenció en els pacients i disminuir la 
sobrecàrrega en els professionals; a més, des del punt de vista científic, la xarxa obtindria una enorme 
quantitat de dades de forma eficient, que mitjançant Big Data podrien servir per plantejar reptes teòrics 
addicionals i millorar el coneixement que tenim sobre el dolor crònic, la seua etiologia, evolució, interaccions 
en el tractament, co-morbiditat i influència i correlació amb diferents constructes psicològics. Tota la 
informació generada s'emmagatzema de manera anònima i encriptada per complir amb les lleis en vigor en 
matèria de protecció de dades. 

SECTORS D’APLICACIÓ EMPRESARIAL 

La tecnologia és útil per als següents sectors: 

 Indústria farmacèutica i desenvolupament de medicaments més eficaços contra el dolor. 

 Hospitals i centres dedicats a l'atenció de pacients amb dolor crònic. 

 Assajos clínics i investigació en psicologia clínica. 

https://www.dolortic.com/
http://www.dolortic.com/
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AVANTATGES TÈCNICS I BENEFICIS EMPRESARIALS 

Els principals avantatges d'aquesta tecnologia són: 

 Facilita al professional una visió integral de les dades del pacient i del seu tractament en temps real. 
D'aquesta manera, pot prendre decisions o modificar el tractament basant-se en una avaluació 
detallada i diària de la simptomatologia de cada pacient. 

 Pot ajudar a detectar amb major rapidesa casos en els quals la medicació contra el dolor no està 
sent efectiva. 

 Pot ajudar a augmentar l'eficàcia del tractament, en permetre visualitzar la relació entre la 
simptomatologia i el tipus de medicació. 

 Ajuda als pacients a disposar d'estratègies per manejar el dolor crònic i altres símptomes associats, 
amb la finalitat de millorar el seu estat emocional i la seua qualitat de vida. 

 Permet obtenir un perfil comprensiu i individual de la vivència del dolor dels pacients amb dolor 
crònic i la seua influència en la vida diària. 

 En tractar-se d'una App es facilita la recollida de dades, doncs el pacient pot introduir la informació 
en el moment que està patint el dolor. 

ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DE LA TECNOLOGIA 

Aplicació informàtica totalment desenvolupada i llista per a la seua instal·lació i ús en dispositius Android. 
L'eina ha estat validada mitjançant estudis empírics. 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Programari registrat. 

COL·LABORACIÓ BUSCADA 

Acord de llicència. 

IMÁTGES RELACIONADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

César Viúdez Beltran 

Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT) 
Universitat Jaume I de Castelló 
Tel: +34 964387487 
e-mail: patents@uji.es 
Web:  http://patents.uji.es 
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