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Introducció 
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). 
 
Objectiu 
Analitzar diferències de gènere en el cuidador del pacient amb càncer que realitza una 
visita urgent a la UACO i quines implicacions comporta a l'entorn social. 
 
Metodologia 
Àmbit: hospital oncològic monogràfic de 3r nivell. Període: desembre 2019. Disseny: 
estudi comparatiu descriptiu prospectiu. Tipus d'intervenció: Prèvia obtenció del 
consentiment informat signat, es passa una enquesta on s'avaluen aspectes referents 
al cas del pacient i cuidador, en referència a càrregues de treball i socials. Només s'ha 
permès una participació per pacient. S'han exclòs de l'estudi els pacients en situació 
clínica inestable, en situació d'últims dies i manca de presència del cuidador. Anàlisis 
estadístic: Epi-info 7.2 
 
Resultats 
Durant el període de l'estudi s'han atès un total de 228 visites urgents en el mes , 
d'aquestes s'han avaluat 121 casos i obtingut 71 entrevistes. 
Els pacients eren homes en 61% i 39% dones, amb una mitjana d'edat de 64+ 10. El 
72% dels casos tenien un tumor sòlid i la resta una malaltia hematològica. La majoria 
estava en curs de tractament oncoespecífic 67%. 
Hi ha un predomini significatiu (p=0.00) dels cuidadors femenins 73% en els pacients 
masculins.Hi ha una tendència no significativa (p=0.38) que les dones (41%) tinguin 
més càrrega familiar i limitació funcional vs els homes (26%). 
Molts cuidadors varen referir problemes de salut propis, en el 41% de les dones vs 
31% dels homes (p=0.64). El 27% de pacients femenins fan servir més el transport 
urgent no sanitari vs el 5% masculí (p=0.38). 
 
Conclusions: 
Hi ha diferències significatives de gènere en el perfil del cuidador que justifiquen 
estudiar accions per definir estratègies que facilitin la conciliació social i disminuir 
l'impacte de la visita urgent. 


