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Estructures del SAAS (i)

UCI 
Total 32 llits (a la primera onada es van ocupar 19 llits per COVID) 

• 12 llits UCI estable (2a planta), 

• 10 llits UCI ampliada (1a planta), 

•   5 posicions a (CMA) Cirurgia Major Ambulatòria dotades per cures d’UCI + 3 per semi-
crítics, 

•  5 llits REA (reanimació) 

(Possibilitat d’habilitar l’espai d’Hospital de Dia per 10 llits d’UCI) 

Hospitalització: posicions adaptables en funció de necessitats i comptant que si la pressió                 

és molt alta es redueix l’activitat quirúrgica programada i això deixa molts llits lliures i allibera personal. 
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CSS EL CEDRE: preparat per convertir llits de Convalescència i Sub-aguts en llits per malalts COVID 
fins a un màxim de 10 llits.  

CENTRE INTERMEDI DE CONTROL (CIC): s’ha re-obert en data 6/12 en horari de tarda i fa 10-12 
visites dia. 

URGÈNCIES: actualment acudeixen uns 10-15 malalts al dia amb sospita COVID en els quals es 
confirma la malaltia en un 80% aproximadament.  

El Servei d’UCIAS va ser re-estructurat després de la segona onada per facilitar visites nivell 4-5 que és 
on es veuen ara amb més seguretat els malalts amb sospita COVID.  

 

Estructures del SAAS (ii)
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RESPIRADORS: 
Total 35 + 12 equips d’anestèsia: 

• 21 de màximes prestacions (4 al final de la seva vida útil) 

• 14 de prestacions parcials  

Entre la 1a i la 2a onada de la pandèmia es van comprar 20 respiradors. 

FARMÀCIA: es va fer una compra important de Remdesivir.     

 

Material
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Personal contractat de nou durant l’any 2020:    84,82 (FTE)     954.380€ 

  Metges                              16,22 FTE 
  Infermers/eres-Auxiliars-Tècnics  59,10 FTE 
  Personal de suport     9,50 FTE 

Personal que vam mantenir contractats l’any 2021: 47,75 FTE       488.585€ 

  Metges       2,00 FTE 
   Infermers/eres-Auxiliars-Tècnics  37,75 FTE 
  Personal de suport     8,00 FTE 

Personal mantingut per la contractació de l’any 2022: 33,50 FTE         84.941€ 

  Metges       1,00 FTE 
  Infermers/eres-Auxiliars-Tècnics  27,05 FTE 
  Personal de suport     5,00 FTE 

Nou personal contractat per Covid



© Govern d’Andorra – 2021

Fases del Pla de contingència i recursos associats

Fase 0 

Fase I 

Fase II 

Fase III 

Fase IV 

Fase V

                UCI                                 Hospitalització 
   llits Covid i no-Covid                         llits Covid 

          12          23 

           16                                            23

           20   (es limita CMA)                     44

           25                                            54

           30                                           54 (+ 10 CEDRE)

           40 (Hospital de Día) 
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Moviments de personal per fases- UCI

        UCI   Plantilla estable: 7,75 Metges i 30,5 Infermers/eres i auxiliars  

Fase 0:  Plantilla estable de intensivistes 
     Plantilla estable de infermers/eres i auxiliars 

   Fase I: Plantilla estable de intensivistes 
                   Increment de 8 infermers/eres i auxiliars 

   Fase II: S’incorporen 1-2 anestesistes                                                                                                       
               Increment de 10 infermers/eres i auxiliars 

      Fase III: S’incorpora un tercer anestesista                                                           
                                Increment de 16 infermers/eres i auxiliars 

         Fase IV: S’incorpora 1 metge de UCIAS                                                                                             
                                                 Increment de 20 infermers/eres i auxiliars 

            Fase V: S’incorpora 1-2 metges d’especialitats mèdiques                                                                 
                                                                 Increment de 20 infermers/eres i auxiliars
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 Hospitalització Covid: 

   Fase 0:          1 Metge de Medicina Interna 
                 10 Infermers/eres i auxiliars 

  Fase I:            2 Metges de Medicina Interna + 0,5 especialista 
                   16 Infermers/eres i auxiliars 

  Fase II:         2-3 Metges de Medicina Interna + especialista + geriatres 
                    32 Infermers/eres i auxiliars 

   Fase III:       2-3 Metges de Medicina Interna + especialista + geriatres + UCIAS 
                                        48 Infermers/eres i auxiliars 

   

Moviments de personal per fases- Hospitalització Covid



© Govern d’Andorra – 2021

Condicionants d’aquest moment comparant amb la 1a onada

✓ A la primera onada vam disposar de 39 metges i infermers cubans. 

✓ Dificultats per trobar metges i infermers per nova contractació. 

✓ Donem suport al centre de vacunació proporcionant infermeres i administratius. 

✓ A la primera onada vàrem tancar consultes externes, hospital de dia, centres de 
primària, i Pas de la Casa. Al confinar el país va baixar dràsticament l’activitat 
d’urgències, també per que no hi ha haver grip. Tot això va permetre re-dirigir personal 
cap a estructures COVID. Ara, es manté l’activitat ambulatòria, de primària, i d’hospital 
de dia. El Pas de la Casa està obert i les urgències estan amb alta ocupació. 

✓ Al CEDRE es van evacuar a un hotel tots els residents amb certa autonomia. 



Letalitat (morts per número de casos infectats)

Europa:  1,85 
España:  1,63 
França:   1,43 
Andorra: 0,67

Morts per 1 M d’habitants

USA:  2.470 
Italia:  2.243 
UK:  2.148 
España: 1.895 
França: 1.850 
Portugal: 1.843 
Andorra:  1.717 
Alemania: 1.285

Font: Worldometer© Govern d’Andorra – 2021

 Letalitat socio-sanitari

             CEDRE               
               14,4% 
   
  Dades internacionals 
     30-35%

Resultats de la gestió de la pandèmia
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Resultats de la gestió de la pandèmia

In comparison to neighboring regions though, universal testing might have enabled more 
targeted containment measures and early detection of cases with associated quarantine 
requirements, helping save lives and livelihoods. On the health front, despite the very high 
prevalence of COVID-19 cases per capita, fatality rates are among the lowest in the world 
as hospital capacity and protective equipment were quickly scaled up in response to the 
pandemic. 

Andorra Economic Outlook – March 2021
Andorra has been significantly impacted by the pandemic, but the 

health crisis was managed well with universal testing and revamped 
hospital capacity.

April 8, 2021


