
	

	

	

		
	
	
ANÀLISI DESCRIPTIU DE L’ACTIVITAT EN L’UNITAT 
D’ATENCIÓ CONTINUADA ONCOHEMATOLÒGICA 
 
 

Carolina Tudela,Carolina Tudela, Laia Llobera, Daniela Buccione, Laura Magallón, Maria del 
Carmen Ortega, Neus Robert 

 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

 
 

 
 
INTRODUCCIÓ 
El augment de la prevalença de pacients oncohematològics i la necessitat freqüent de 
atenció urgent, ha generat una demanda de creació d’unitats d’atenció urgent 
especialitzades per a aquests pacients, a fi de optimitzar-ne el maneig i reduir les 
consultes a urgències generals. 
 
OBJECTIU 
Anàlisi descriptiu de l’activitat en la Unitat d’Atenció Continuada Oncohematològica 
(UACO) METODOLOGIA 
S’ha recollit les dades clíniques, motiu de consulta, exploracions i procediments 
realitzats, diagnòstic final i destí dels pacients atesos a la UACO durant un any. (13 
novembre 2017 – 12 novembre 2018) 
 
RESULTATS 
S’ha realitzat 2698 visites, 51% homes, mitjana d’edat 62.6 anys. El 79% de les visites 
han estat presencials, 38% per demanda del propi pacient, 17% derivats de Hospital 
de Dia, 11% de CEX de Oncologia Mèdica i 5% d’urgències. Un 76% d’oncologia 
mèdica, essent les neoplàsies de pulmó (15%), mama (14%) i colorectal (9%) les més 
freqüents, 49% metastàsics. Les malalties hematològiques han suposat un 21% de les 
visites. Els motius de consulta més freqüents han estat: dolor (18%), febre (15%), 
toxicitat gastrointestinal (11%) i dispnea (10%). Els diagnòstics a l’alta les 
exacerbacions del dolor (18%), febre no neutropènica (8%), infeccions respiratòries 
(11%) i toxicitat gastrointestinal (11%). El 89% han estat alta a domicili, 8% han 
requerit ingrés i 2% trasllat a urgències. Els motius de derivació a urgències eren per 
inestabilitat hemodinàmica i/o respiratòria (15%), necessitat de valoració per 
especialistes (26%), control evolutiu (19%) i consultes fora d’horari d’atenció (24%). 
 
CONCLUSIONS 
La UACO s’ha creat per tractar les complicacions relacionades amb la neoplàsia i el 
tractament oncoespecífic, amb una valoració més especialitzada per a optimitzar 
l’atenció i reduir els ingressos i les consultes a urgències. Tot i així, la col·laboració 
amb la Unitat d’Urgències i la Unitat de Hospitalització és clau per al maneig òptim 
d’aquests pacients. 
 
 
	


