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- Introducció: La complexitat de l'atenció a Urgències en hospitals terciaris 

requereix en ocasions la divisió en àrees específiques, sovint ateses de forma 
inicial per Metges Adjunts d'Urgències. 

 
- Objectiu: Conèixer les característiques del pacients que acudeixen a urgències 

d'urologia d'un hospital de tercer nivell. 
 

- Materials i mètodes: Estudi descriptiu restrospectiu dels pacients que consulten 
a urgències d'Urologia d'un hospital de tercer nivell, en horari laborable (durant 
l'atenció per part del Metge Adjunt d'Urgències) durant 4 mesos. 

 
- Resultats: Es recullen 301 episodis, amb edat mitja de 57 anys (DE±18.1), un 

74.9% d'homes. Destaca la baixa comorbiditat amb una mitjana en l'índex de 
Charlson de 3, els principals motius de consulta van ser el dolor còlic (28.7%) 
l'hematúria (16%) i el dolor testicular (13.7%) Respecte la necessitat de 
terciarisme, només un 45.2% pertanyien al nostre centre, únicament un 27.6% 
van requerir de valoració per l'especialista d'urologia, 16.3% tècnica invasiva i 
14.6% prova d'imatge (un 75% d'aquests ecografia urològica). Un 23.3% 
havien consultat a urgències ?3 dies (el 74.2% per motiu relacionat) i un 14.3% 
van reconsultar en <72h. L'estada a Urgències va ser <12h en un 86%. La 
mortalitat a 30 dies fou nul·la. Un 9% van ingressar al servei d'Urologia i un 
4.3% va requerir cirurgia urgent. 

 
- Conclusions: Destaca la diversitat de motius de consulta, amb una taxa no 

menyspreable de consulta prèvia i reconsulta precoç, pel que s'haurà d'avaluar 
la necessitat de crear circuïts o protocols per certes patologies específiques. Es 
posa de manifest la baixa necessitat de valoració per l'especialista en Urologia i 
la gran autonomia del Metge Adjunt d'Urgències, reforçant la seva importància 
en les urgències de qualsevol centre. 

  
 

 


