
[:espera a Urg~ndes creix
tot i el pla contra el coHapse
[] temps fins ser at~s a I11ospitai es multiplica per 3,5 en hivem i és tres homs més
de ]’habitual, malgmt have£ més metges. Hs pacients s’estan 8 homs al centre

ARTUR ZANÓN
20 MINUTOS PLA D’URG~’NCIES

Els pacients han d’esperar
més de dues hores per ser ate-
sos en lJrgOncies durant l’hi-
vera, quan hi ha grip. En can-
vi, durant la resta de l’any,
aquest temps és quatre cops
menor. Aquesta disparitat de -
mostra que el reforq de met-
ges durant les setmanes de
més demanda (PIUC) ~mo
acunsegueix contenir el de-
tefiorament~~ de les lJrg~ncies.

Ho afirma l’estudi Quant/-
ficació de la sobrec~rrega hi-
vernal en Ur@ncies, elaborat
per sis metges d’Urg~ncies de
l’Hospital Clínic i al qual ha
üngut accés 20 minutos.

En situació normal, un
usuari espera 33,8 minuts
abans que l’atenguin i pas-
sen 5.04 h des que entra fins
que surt ja visitat. En canvi, les
setmanes de més demada, el
temps d’espera arriba a 121,5
minuts (3,6 cops més) iel d’es-
tada a les Urgbncies, a 8.14 h
(tres homs més, un 63% més).
I hi ha més xifres: els pacients

que marxen, farts d’esperar, i
no són atesos són un 4,9% (la
resta de l’any són un 2,2%).

Oscar Miró, coantor de
l’estudi, desmunta,tbpics,:
les causes delcol-lapse no són
niepidbmies de gfip, nihiper-
ffeqüentació, ni consultes per
malalfies poc complexes.

Saturació del servei
En realitat, el nombre de pa-
cients només augrnenten d’un
6,8% durant l’hivem. I els que
d’aquests necessiten ingressar
en són un 37%, quan la resta
de l’any en són un 29%. La
pressió assistencial no aug-
menta en extmm.Arabé, com
que dumnt tot l’anyles Urgen-
(les operen alm’axim, unpetit
augment de demanda acaba
per desbordar el servei.

<,Hs hospitals no poden co-
brir la major demanda per
l’augment de població.A més,
costa trabar personal a Urg~n-
ciesielcompmmís és menor:
no hiha especialitat d’Urgbn-
cies i es prefereix exarcir del
que s’ha estudiar., conclou.

Excel.lent a infermers i metges
Elbacte (rinfermeña (4,53 sobre 5) i dels metges (4,52) s~n els 
par&mebes que millar puntuen els usuadsdesprésde passar per
Urg~.ncies. Tamb(~ es mostren satisfets per com se’ls resol el
problema (4,26). L’organització general (3,58), peR), és I’apartat
amb pitjor percepci6, tant en períodes crítics com en tempo-
rades uermels. La qualificació de la qualitat global és d’un 4,22.

El Pla Integral d’Urg~neles
de Catalunya (PlUC) dura
quatre meses, fins al 31 de
mar~. Augmenta la capaci-
tat dels hospitals catalans
per atendre 14000 pedents
més del que sef’m possibie
e. circums~ncies emrmals.

AN/~.ISI PIONERA
IN~ ~ I~ESllUDI
El períede d’a~lisi abasta
des de maig del 2004 fins al
febrer del 2006. ~ el pñmer
que posa n¿meros precisos
i, segons els autors, és
~able a la real]tat que
viuen la resta d’hospitals de
refeKmcia a Catalunya.

Les cues són inevitables
per6 no per casos greus
Salut aposta per petits can-
vis en cada hospital. Sense
c(üestionarles conclusions de
l’estudi, el coordinador del
PIUC, Josep Maria Argimon,
considera que la variació del
<~perfd, del pacient que va a
Urgbncies en hivern explica
la major satnració del servei.

,Són més complexos,
més grans, més greus i estan
més temps en Urgbncies>>,
subratlla Argimon.

Llavors, las cues són ine-
vitables? <*No és evitable l’es-
pera, perb, sobretot, per als
que no requereixen atenció
immediata,, va respondre.

Segons Argimon. la mi-
llora de l’assistbncia passa
per tres aspectes. El primer,
la desviació dels pacients
menys greus als ambulato-

3%
DELS PACIENTS

tornen al servei d’[lrg~n-
cies abans que passin 72

hores de rebre I’aha
del’hospital

ris, on reben una .atenció
satisfactbrim>.

El segon, conscienciar-se
que és l’hospital sencer, ino
només Urg~ncies, el que fa
front a la major demanda
(ealen més unitats de curta
estada, unitats de preingrés
i prioritzar els ingressos).

I el tercer, subcontractar
llits per a estades més llar-
gues o malalts subaguts.
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