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ESCALA DE PRIORITZACIÓ DE TRASLLAT DEL PACIENT CRÍTIC 
en el context de la infecció pel Coronavirus SARS-CoV-2  (Covid-19) 

2 d’abril de 2020

Informació per a professionals   TAULA TRASLLAT INTERHOSPITALARI CECOS

PUNTUACIÓ -3 -2 -1 0 1 2 3

Edat >70a 50a-70a <50a

Centre Emissor UCI Sí UCI No

PaFi >100 100-75 74-50 <50

VMI No Sí Sí + 
Pronació

Xoc No Sí

Insuficiència renal No Sí

Comorbiditat(1) >1 1 Cap

Estat basal
(Escala de Rockwood)

>IV III II I

Donat l’increment de pacients crítics per Covid-19, es proposa configurar una escala de priorització de 
trasllat per aquest tipus de pacients, per tal d’optimitzar la gestió de la taula de Trasllat Interhospitalari 
(TIH) de CECOS i donar la millor resposta de sistema.

SCORE

El resultat SCORE és 
orientatiu. Individualitzar la 
valoració de cada pacient.
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NIVELL SITUACIÓ FUNCIONAL ACCIÓ RECOMANADA

Sana i en forma
Enèrgica, robusta, practicant esport habitual, sense patologies de base.

VMI

Saludable
Sense malalties ni símptomes de base, exercici ocasional.
No limitacions per ABVD VMI

Controlada
Persona amb problemes crònics ben controlats, sense limitacions funcionals i 
practicant exercici en forma de caminar

Segons edat:
<75a: O2. VMI

>75a: O2 alta concentració

Vulnerable
Persona amb problemes crònics ben controlats, sense necessitat d’ajuda en la vida 
diària però “més lenta i cansada”. Els símptomes limiten lleument la vida. O2 alta concentració

Fragilitat lleu
Persona que necessita ajuda per activitats complexes de vida diària (finances, 
desplaçaments, feines domèstiques, medicacions). Patologies cròniques avançades, 
símptomes persistents i ingressos per descompensació.

O2 alta concentració

Fragilitat moderada
Persona amb patologia crònica múltiple i/o estat de fragilitat que requereix ajuda 
per algunes activitats bàsiques de vida diària (dutxa, wc, vestit, deambulació, 
transferències) i per totes les instrumentals i avançades.

O2 alta concentració

Fragilitat greu – estat final de vida
Dependència per totes les activitats bàsiques de vida diària. Vida sofà – llit. O2 alta concentració
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(1) EPO GoldB-C-D; AVC amb clínica residual; IC NYHA ≥ 2; Malalties neurodegeneratives; Fibrosi pulmonar; 
Neoplàsies actives (no en remissió completa); Cirrosi hepàtica Child B-C


