CARTERA DE SERVEIS CUAP STA COLOMA DE GRAMENET C/ MAJOR (24h)
Prestacions
1.

Triatge MAT (Sistema Andorrà de Triatge):
a. MAT IV y V
b. MAT III: Assumibles CUAP
2. Atenció a les urgències d’alta complexitat - Suport vital avançat: Valoració, detecció precoç, orientació diagnòstica i
estabilització inicial de qualsevol situació de risc imminent de mort, fins a l’arribada de les unitats de SVA del SEM
3. Administració de medicació oral, sublingual, tòpica i parenteral (intradèrmica, subcutània, intramuscular,
intravenosa). Bombes d’Infusió Continua per l’administració de drogues vasoactives en perfusió.
4. Atenció a patologia traumatològica lleu sense signes de fractura
5. Procediments urgents d’infermeria, garantint la continuïtat assistencial: Cures, sutures, embenatges i injectables.
6. Llits PCC /MACA: estada màxima 6h
7. Proves diagnostiques:
- Radiologia 24h
- Analítica:
 Hemograma
 Bioquímica
 GSV/GSA
 Marcadors Cardíacs: Troponina, Dimer D; NT-ProBNP
- ECG
8. Atenció als detinguts

Especialitats i procediments
VASCULAR
Lipotímia
Sincop No cardiogènic
Flebitis/ Tromboflebitis
CARDIOLOGIA
Crisis HTA o increment tensional agut
Dolor toràcic
Descompensació Insuficiència cardíaca sin criterios de gravedad
Dispnea sin criterios de gravedad
PNEUMOLOGIA
Dispnea sin criterios de gravedad + fiebre
Bronquitis aguda
Exacerbació MPOC sin criterios de gravedad
Crisis asmàtica sin criterios de gravedad
Simptomatologia respiratòria Sat O2>92%, valorar MPOC i si hi ha dolor toràcic
ORL
Vertigen
Otàlgia/Otitis
Hipoacúsia Sobtada
Odontàlgia

Infeccions ORL

Epistaxis.

Cossos estranys ORL sense obstrucció de la via aèrea
ENDOCRINOLOGIA
Hipoglucèmia, si aquest pacient presenta clínica neurològica i/o pèrdua de consciencia, consultar/valoració per derivació a
hospital de referència.
Hiperglucèmia, descartat prèviament signes de sospita compatible amb CAD i/o Coma Hiperosmolar.
PSIQUIATRIA
Tractament intoxicacions agudes /alcohol y altres sense intent d'autolisis
Intoxicacions etíliques excepte les que presentin:


Escala de Coma (GCS)<12



Sospita de coma etílic o poliintoxicació per estupefaents


Dispnea
Crisis ansietat sense risc de suïcidi (sempre que no impliqui risc de la integritat física per pacient i/o personal
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LOCOMOTOR
Traumatismes menors (encara que no siguin aguts). Excepte traumatismes d’alta energia i pacients tractats
amb anticoagulants. En aquest cas, no es traslladaran pacients que siguin tributaris d’activació del Codi PPT (Codi Pacient
Traumàtic Greu)
Contusió toràcica excepte aquella que associí dispnea.
Artritis

Àlgies

Contusions altres localitzacions.
Traumatismes de baixa energia prèvia valoració.
Traumatismes sense evidencia de fractura
DERMATOLOGIA/CIRURGIA
Cremades Primer grau, excepte cara, periné i mans.
Ferides Superficials, no greus i no penetrants, a cavitats, a valorar la possibilitat d’afectació osteo-tendinosa
i/o del paquet vàsculo-nerviós.
Infeccions cutànies
Lesions cutànies
Èczemes

Picadures

Pruuija

Herpes Zoster

Ungla encarnada
Abscessos
NEUROLOGIA
TCE lleu, sense pèrdua de coneixement prèvia, conscient i que no pren ACOs
Crisis convulsives post critiques en epilèpsia coneguda
Paràlisis facial
Cefalea/migranya
DIGESTIU
Dolor abdominal agut sense criteris de gravetat
Nàusees i vòmits
Vòmits/diarrees – dolor abdominal amb sospita de GEA, (no hi ha sagnat o sospita de hemorràgia digestiva).
Gastroenteritis aguda
Patòloga anal urgent : hemorroides i fissures
UROLOGIA
ITU
Hematúria coneguda
Retenció aguda d' orina
Còlic renal
INFECCIOSES
Síndrome febril sense focus
OFTALMOLOGIA
Conjuntivitis
Patologia ocular lleu
ALTRES
Atenció al pacient PCC (pacient crònic complex) / MACA (malaltia crònica avançada)
Atenció al pacient final de vida
Malestar general , sense una etiologia precisa i sense compromís vital pels pacients.
PROCEDIMENTS
Sondes urinàries, naso o oro gàstriques.
Injectables
Cures
Sutures Cutànies
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