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Introducció 
La saturació dels Serveis d’Urgències Hospitalaris (SUH) és un problema generalitzat, 
multidimensional i d’abordatge complex. Recentment, la societat americana 
d’Urgències (American College of Emergency Physicians) ha recomanat la 
implementació d’Unitats de Curta Estada per a pal.liar aquesta situació.  
 
Objectiu  
Descriure l’activitat de les Unitats de Curta Estada d’Urgències (UCEU) i valorar la 
seva utilitat per millorar la saturació dels SUH. 
 
Metodologia 
Estudi transversal basat en una enquesta sobre estructura, activitat i gestió clínica del 
subgrup d’UCE dependents del SUH de l’estudi REGICE (Registro de Unidades de 
Corta Estancia).  
 
Resultats 
Del total d’UCE del REGICE s’han inclòs en l’estudi 23 UCEU amb 14 llits de mitjana 
(rang 5-30) i una ratio metge/llits d’1:6 (rang 1:2-1:10). D’acord amb l’activitat 
registrada el 2011 s’han fet 25.568 ingressos que representaven del 6 al 16,3% del 
conjunt d’ingressos procedents dels SUH. L’edat mitjana dels malalts era de 67,2 ± 9,8 
anys i els diagnòstics més freqüents la insuficiència cardíaca aguda, l’exacerbació de 
la malaltia pulmonar obstructiva crònica i les infeccions del tracte urinari i respiratòries 
(GRD 127, 088, 321 i 541 respectivament). L’estada mitjana ha estat de 2,6 ± 1,1 dies 
(rang 1,2-5,3), la mortalitat no esperada del 0,59% (rang 0-2,68) i la taxa de reingrés 
als 30 dies del 6,7% (rang 0-14,6). 
 
Conclusions 
1.En termes relatius la implantació de les UCEU és baixa. 
2.Les UCEU són eficaces i segures d’acord amb l’estada mitjana global i per 
diagnòstics, la taxa de reingrés i la mortalitat. 
3.D’acord amb el seu volum d’activitat, absolut i relatiu, les UCEU es mostren com una 
eina útil per millorar els problemes de saturació dels SUH. 
4.Caldria fer estudis per valorar de forma precisa l’impacte de les UCEU. 
5.Si des de la SoCMUE s’aborda el tema de la saturació dels SUH caldria recomanar 
l’establiment d’UCEU. 


