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Introducció:
L’aturada cardiorespiratòria (ACR) intrahospitalària és un problema rellevant que des
de fa temps està centrant esforços d’accions de millora.
Per tal de garantir una atenció presencial continuada d’alta qualitat al pacient
oncohematològic i organitzar l’atenció urgent es crea la Unitat d’Atenció Continuada
Oncològica. UACO.
Per tal d’assegurar la millor atenció immediata la UACO coordina l’equip de suport vital
bàsic intrahospitalari que assegura una assistència capacitada i organitza a totes les
persones en menys de 3 minuts.
Objectiu:
Presentar els resultats del funcionament de l’equip de suport vital bàsic
instrumentalitzat (SVI) del nostre centre.
Metodologia:
Es tracta d’ un estudi descriptiu de tots els pacients atesos per l’equip de SVI del
centre durant el període de gener de 2012 a desembre de 2017 a l’Hospital oncològic
de 3er nivell mitjançant el programa Epi-Info 3.0.
Resultats:
S’han produït 47 derivacions de l’equip de SVI, en la majoria de casos eren pacients,
el 68% eren homes d’una edat entre 45-65 anys. El 66% estaven en àmbits
d’hospitalització on la majoria portaven menys de 2 dies ingressats, i el 23% en zones
comuns. L’equip de SVI va respondre en menys de 2 minuts en el 79% de les
activacions. El 55% es tractava d’una pre-aturada i un 40% d’una real. El 79% dels
casos es va finalitzar la RCP per recuperació clínica i el 11% van ser èxitus. En el
seguiment a 3 mesos el 53% estaven vius.
Conclusions:
L’equip de SVI del nostre centre té una capacitat de resposta molt ràpida assegurant
l’assistència immediata a totes les emergències del centre.
L’èxit de l’elevada recuperació dels casos es deu gràcies a l’activació en pre-aturada.
La coordinació de la UACO en el SVI redueix la derivació i activació als serveis
d’urgències de l’hospital.

