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Introducció: 
Durant les diferents onades de la pandèmia, atesa l'elevada activitat de les unitats de 
suport vital bàsic, es van donar les condicions idònies per a utilitzar recursos del 
transport sanitari no urgent (TSNU) per tal de disminuir els temps de trasllat de 
pacients, que després de revaloració sanitària complien els criteris d'aquest servei. 
 
Objectiu: 
Analitzar els transports que van realitzar les ambulàncies de TSNU en serveis 
inicialment primaris, però catalogats com no urgents després de revaloració mèdica. 
 
Metodologia: 
Estudi descriptiu transversal fet al servei prehospitalari de Catalunya durant l'any 2021. 
Els criteris d'activació de la unitat de TSNU van ser els trasllats catalogats per la 
consultoria sanitària com a prioritat 3 (servei que es pot demorar 3 h) i sense 
necessitat d'assistència durant el trajecte. Es van excloure els serveis a la via pública, 
els pacients amb previsió d'alteració de la valoració ABCDE i els agitats psiquiàtrics 
amb necessitat de contenció. Es van recollir el nombre de desplaçaments duts a 
terme, la necessitat de llitera o cadira i la d'oxigenoteràpia. Les dades s'han descrit en 
valors absoluts i percentatges. 
 
Resultats: 
Durant el 2021 van realitzar 7.669 trasllats, amb un pic màxim al juliol de 803 pacients 
(10,5%), coincidint amb la cinquena onada. El 31,6% van precisar llitera, el 7,8% van 
ser transports Covid+ i el 3,8% van necessitar oxigenoteràpia. No es van registrar 
complicacions in itinere. 
  
Conclusions: 
Les ambulàncies de TSNU s'han requerit per a serveis identificats inicialment com a 
primaris oferint al pacient el recurs apropiat i maximitzant d'aquesta forma l'eficiència. 
Aquestes unitats es podrien utilitzar puntualment com a reforç del servei urgent, 
dotant-les amb el material adequat als serveis assumits i, totalment, amb professionals 
TES. 


