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Introducció:
Els serveis d’ urgència sempre han sigut molt freqüentats pels usuaris com a lloc de
resolució ràpida de les seves patologies , més del 75%, dels pacients acudeixen per
pròpia iniciativa.
Així doncs, aquesta demanda amb baix nivell de complexitat, pot ser resolta al CUAP
amb prou eficiència que pot ajudar a disminuir la pressió assistencial de les urgències
hospitalàries.
Objectiu:
L’objectiu del nostre estudi és avaluar les urgències de l’aparell locomotor ateses en el
nostre CUAP .
Metodologia:
Hem analitzat les visites registrades en e-CAP durant el mes de novembre centrantnos en la patologia òssia.
Es tracta doncs, d’un estudi descriptiu retrospectiu dels 4275 pacients atesos al CUAP
el mes de Novembre de 2015.
Resultats:
Amb una mostra n= 4275 visites, 916 van ser malalties de l'aparell locomotor incloent
traumatismes ( 21,42%). Es van realitzar 516 radiografies (56,33%). A l'alta es van
derivar a l'hospital 61 visites (0,06%), a mútues per accidents escolars, tràfics i
laborals 77 (0,08%), per a seguiment per traumatologia 29 (0,03%) i a atenció primària
o sense seguiment 836 ( 91.26%).
Conclusions:
CUAP son les sigles dels centre d’urgències d’atenció primària. El nostre, en particular,
disposa d’un servei de radiologia 13 hores al dia, material suficient per realitzar sutures
i tot tipus d’embenats incloent guixos per poder fer immobilitzacions funcionals i
primeres cures sense tenir que ser derivades a l’hospital les demandes de baixa
complexitat. El nostre personal està prou format per assumir aquesta mena de taxes.
Gràcies a això, tal com demostren els registres, hem pogut resoldre ad integrum el
91,26% de processos sent derivats a domicili o a atenció primària. Un 0,03% han sigut
derivats a hospital per reducció, reducció quirúrgiques, fractures greus, lesions
tendinoses o altres tipus de processos que requereixen altres exploracions
complementaries que no disposem en el nostre centre.

