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Introducció 
A l’hivern augmenten els ingressos i calen més recursos estructurals i professionals 
per atendre la demanda. Les dificultats per a incrementar recursos son 1) disponibilitat 
de llits habitualment tancats que puguin ser utilitzats 2) aconseguir professionals 
experts que puguin ser contractats per períodes curts. En el nostre territori, l’hospital 
terciari (HT) no disposa de lllits tancats que puguin ser oberts durant el PIUC; l’hospital 
de segon nivell (HNT) proper disposa de llits però no aconsegueix trobar metges 
experts per un període curt. 
 
S’estableix una aliança territorial. El HNT habilita 16-18 llits, els dota d’infermeria. L’HT 
desplaça 2 facultatius per a l’assistència diària (dilluns a divendres). Cobertura de 
l’horari de guàrdia a càrrec del personal de guàrdia de l’HNT. Els pacients ingressen 
procedents de l’HT. L’equip de l’HT treballa integradament en l’HNT. 
 
Objectiu 
Avaluar els resultats de l’experiència en el període PIUC 2017-2018. L’experiència s’ha 
repetit en el PIUC 2018-2019. S’avalua també el que ja ha transcorregut del PIUC 
d’enguany. 
 
Metodologia 
Revisió retrospectiva de dades ( datawarehouse). Primer període PIUC 2017-2018 
(18/12/2017– 26/03/2018) . Segon període PIUC 2018-2019 (3/12/2018 – 31/1/2019) 
Resultats 
Primer període PIUC 2017-2018: 176 episodis (52.27% dones). Edat mitja 81.5anys. 
Estada mitja: 5.95d. Evolució: domicili/residència 85.79%, centre sociosanitari 6.25%, 
HADO 2.84%, exitus 3.97%, retorn HT 1.07%. 
Segon període PIUC 2018-2019: 115 episodis (61.7% dones). Edat mitja 83.2anys. 
Estada mitja: 4.5. Evolució: domicili/residència 85.2%, centre sociosanitari 3.47%, 
HADO 4.34%, èxitus 4.34%, retorn HT 2.6%. 
Ambdues organitzacions perceben un alt grau de satisfacció en els professionals per la 
experiència compartida.  
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	

 
 
Conclusions 
- La construcció d’aliances estratègiques en territori contribueix a optimitzar recursos 
estructurals i personals, que d’altra manera no haurien estat disponibles 
- Els resultats obtinguts han estat superiors als esperats 
- En l’experiència PIUC 2018-2019, fins a 31 de gener, s’ha constatat un increment 
d’altes respecte de l’anterior. 
 
 
	


