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Introducció:

A causa del descens de l'activitat del transport sanitari no urgent (TSNU) com a
conseqüència de la pandèmia i de la desprogramació de l'activitat habitual, s'han pogut
realitzar serveis addicionals inicialment catalogats com urgents que després de la
reclassificació sanitària realment no ho eren.
Objectiu:

Analitzar l'impacte de la utilització d'unitats de TSNU per a un pacient que després de
revaloració sanitària ha estat catalogat com a no urgent, per oferir-li un recurs adequat
a les seves necessitats i no un de nivell superior.
Metodologia:

Estudi descriptiu transversal realitzat al servei prehospitalari de Catalunya durant l'any
2021. Els criteris d'activació de la unitat de TSNU van ser els pacients revalorats per la
consultoria sanitària com a no urgents sense afectació del patró ABCD. Es van
excloure els trasllats temps depenent, pacients psiquiàtrics agitats i/o agressius i els
serveis de via pública. Es van recollir el nombre de transports realitzats de forma
individual o col·lectiva, la franja horària de sol·licitud, l'origen i destí final. Les dades
s'han descrit amb números absoluts, percentatges, mitjana i desviació típica.
Resultats:

Durant el 2021 es van realitzar 3.804 trasllats per TSNU, amb una mitjana mensual de
317 (DE 24). L'origen d'activació més freqüent va ser des de CAP/CUAP (36%) i el
destí més habitual va ser hospitalari (82%). En un 60%, les ambulàncies van ser
ocupades amb més d'un pacient i la demora màxima va ser d'1,25h (DE 30 minuts).
No es van registrar incidències durant la prestació dels serveis.
Conclusions:
La utilització del TSNU per a realitzar serveis de baixa complexitat és factible, tal com
s'ha demostrat. S'hauria d'equipar aquestes unitats amb el material adequat per
atendre els pacients segons la norma.

