
Pacient Vell 
consulta urgències

URGENT EMERGENT

ABCDMesures suport 
ttmt inicial

(A la vegada que inicio ttmt) 
SITUACIÓ BASAL  

DEL  PACIENT

Disposo  
V.G.I ó P.I.I.C?Si No

Aproximació rápida 
 a la situació basal:

surt al carrer i camina?

Si 

No

darrera  
sortida?

BBAA/dolor 
dispnea/astenia

Fa mesos

Setmanes 
Dies

Det. Funcional agut
(= Sg clínic de la mlt. actual)

Es vesteix, es dutxa sol i  
camina per casa?

Si 

Segueix una conversa, 
 coneix familia.

Si No 

Fa mesosSetmanes 
Dies

Det. Cognitiu agut
(= Sg clínic de la mlt. actual)

Han aparegut  
alteracions de la conducta  

darres dies?

Si 

On viu?

Contactar

No 

Nivel intensitat terapéutica  
a criteri mèdic  

mentres  
s’ esbrina  la situació 

basal del pacient

Nivel intensitat  diagnóstica 
 i terapéutica a criteri mèdic  

mentres  
s’ esbrina  la situació  

basal del pacient

De quina data? 
És en situació basal? 
(Atenció no sigui durant ingres/ Mlt.aguda)

Dx det. Cognitiu  
Ja estudiat

Funcional conservat

Funcional 
conservatCognitiu 

conservat

Des de quan?

Per Què?

Per Què?

Des de quan?

Constants 
Oxigen 

Via-> Sèrums 
Glicèmia 

Escalfar/refredar

Monitorització 
VMNI 
ECO  

SV control diuresis

Constants 
Oxigen 

Via-> Sèrums 
Glicèmia 

Escalfar/refredar

Monitorització 
VMNI 
ECO  

SV control diuresis
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V.G.I. = Valoració Geriàtrica Integral 
P.I.I.C=Pla Intervenció Individualitzat Compartit  

BBAA = Barreres Arquitectóniques 
DX= Diagnóstic  

Det. = Deteriorament

http://www.urgem.cat


Integrant la situació basal 
en el procés d’atenció
URGENT EMERGENT ABCDMesures suport 

ttmt inicial

Deteriorament Funcional agut
Com a Sg clínic de la malatia actual 

Deteriorament Cognitiu agut
Com a Sg clínic de la malatia actual 

Nivel intensitat terapéutica  
a criteri mèdic  

en funció situació  
basal del pacient

Nivel intensitat  diagnóstica 
 i terapéutica a criteri mèdic  

en funció situació  
basal del pacient

Situació Social
(per valorar ubicació final)

Caiguda no coneguda ó de baix impacte 
            Fractura pelvis /Fèmur 
            Aixafament vertebral 
            Signes de TCE 
            Rabdomiólisis 
Dispnea d’esforç que no sap explicar 
Dolor toràcic/equivalent anginós 
Astenia  
           Anèmia per sagnat ocult /Hemólisis 
           Hepatitis tóxics, infusa renal 
           Procés infecciós no febril 
           PMR (polimiàlgia reunmàtica) 
Pèrdua funcional per alteració cognitiva aguda

RAO (Retenció Aguda Orina) 
Impactació fecal/obstrucció 
Hipoxèmia /Insuf respiratòria (TEP) 
Hipercàpmia 
Infecció greu afebril/amb febrícula 
                Processos ORL 
                Meninigitis 
                Procés biliar/abdominal atípic 
                Cel.lulitis (periné, UPP, talons) 
HSA (Hemorràgia Subaracnoïdea) per TCE lleu/No conegut 
Status epilèptic no convulsivu 
Cop de calor 
Dolor origen no filiat 
                Neuràlgies per herpes no dx 
                Processos ORL no explorats 
                UPP no valorades 
                Luxacions espatlla/maxilar/ maluc 
                Crisis glaucoma 
Origen metaból.lic: Hipoglicèmia 
                                Alteracions Ions, (atenció Hipercalcèmia) 
                                Encefalopatia hepàtica 
Tóxics: Intoxicació per mórfics, digoxina, antipsicótics 
            Intoxicación per CO ó CO2 :  brasers , xemeneies…  

La  patología del pacient no requereix ingrés,  
però podem asegurar:  
            -Compliment del ttmt  
            -Cobertura de les ABVD  
             -Prevenció del deteriorament funcional o cognitiu  
                            durant el procés actual 

Cal conexió de recurs?
Enfermera enllaç —>MAP per control en 24/48h 
UFISS per valorar ingrés a CSS 
PADES per a fer visita /trucada en 24-48h si el coneixen 
Assistent Social per a suport a domicili 

Opcions per evitar re-ingrés: 
Avisar a primaria per visita precoç per MAP 
Visita precoç a  CCEE especialista 
Visita precoç Hospital de dia Pneumo/cardio /digestiu 
Visita precoç en el cas inmobilització COT per evitar deteriorament funcional 
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En cas d’ ingrés:
Heparina necessària?  
Cal retirar antiagregants o anticoagulants? 
Medicació habitual 
No pautar hipoTA si TA no controlada o diurètics altes 
dosis 
No pautar BZD cróniques si agitació / deprivació? 
Si retirada BZD o alcohol crónics valorar clometiazol  
Laxants/microenema si no deposició en 24 hores 
Indicar mobilització si és possible segons raó médica 
Fer constar Informació a  pacient  i la familia 

ABVD= Activitats Bàqiues Vida Diària 
MAP: Metge Atenció Primària 

CSS: Centre Socio Sanitari 
CCEE= Consultes Externes 

COT = Traumatologia 
BZD: Benzodiazepines 
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