
	
 
Taula rodona 3: PACIENT POLITRAUMÀTIC EN PARLEM? 
 
1. JUSTIFICACIÓ TAULA 

Els codis d’activació són una eina bàsica en la coordinació entre diferents 

nivells assistencials. S’orienta a l’atenció en patologies temps dependents que 

requereixin una organització complexa i deuen incloure uns criteris d’activació 

definits així com una guia d’actuació clara i estandarditzada, a l’igual que a 

l’elaboració d’un registre centralitzat que pugui generar informació adequada 

per aplicar accions de millora. 

Tot l’esmentat, per suposat, ha d’estar consensuat entre les institucions que 

estan implicades en la assistència als malalts. En aquest cas, al malalt 

traumàtic, pel tant la continuïtat assistencial és l’eix vertebrador. 

Tal com descriu la Instrucció 04/2011 del CatSalut a on es parla de l’Ordenació 

i configuració del model organitzatiu i dispositius per a l’atenció inicial a la 

persona  traumàtica greu (Codi PPT), el Sistema d’Emergències Mèdiques 

(SEM) es converteix en el principal gestor d’aquest codis per la seva capacitat 

d’interrelacionar-se amb els diferents agents i la seva presència al territori. 

Pel que fa a la incidència d’aquest codi , l’any 2017 és van activar aprop de 

10.000 casos sent  aquest el codi més actiu i prevalent. 

Una adequada aplicació del Codi PPT entre el SEM i els hospitals receptors, un 

altre pivot important, és la coordinació en el trànsfert amb els centres 

hospitalaris i la continuïtat en el mateix amb l’objectiu que el malalt rebi la millor 

atenció possible per part de la xarxa sanitària pública  catalana. 

2. OBJECTIU  

L’objectiu de la taula rodona és donar a conèixer les circumstàncies del Codi 

PPT en la seva implementació i la coordinació en el diferents nivells 

assistencials 

 



	
 

3. OBJETIUS ESPECÍFICS 

Donar a conèixer amb una visió global i territorial l’actuació sanitària en 

diferents situacions d’aplicació del Codi PPT fent especial èmfasis en la 

transferència  dels malalts en la entrada d’urgències dels hospitals 

Descriure un protocol de implementació del codi PPT en l’hospital Universitari 

Arnau de Vilanova (HUAV). 

 


