


• Els traumatismes són la principal causa de mortalitat i

discapacitat en persones entre 1 i 44 anys d’edat.

• El principal mecanisme responsable són les col·lisions de

vehicles de motor seguides de les caigudes.

Les morts derivades d’accidents de trànsit afecten

especialment els grups de població més jove, i representen

un 40% de les defuncions entre la població d’1 a 34 anys,

147 persones l’any 2009.

• Els accidents de trànsit de vehicles de motor ocasionen el

major nombre mitjà d’anys de vida perduts per defunció,

amb una mitjana de 33,4 anys de vida perduts per

persona.

Importància i magnitud dels traumatismes
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• A Catalunya l’any 2009 es van registrar 24.663 accidents de

trànsit que van comportar:

 30.730 ferits lleus

 2.062 ferits greus que van requerir hospitalització

 366 morts en la franja de les 24 hores

 411 morts als 30 dies

• Els accidents de treball amb baixa registrats a Catalunya

durant el 2010 van ser 104.754 accidents: 103.923 dels quals,

lleus; 767 greus, i 64 mortals. D’aquests, el 71% dels lleus, el 86,5

dels greus i el 98% dels mortals són homes.

• Estimem que a Catalunya hi ha com a mínim 2.900 pacients amb

traumatisme greu per any (inclou accidents de trànsit i de treball).

Importància i magnitud dels traumatismes

Ràtio: 1 mort  24 h  

x 5 ferits greus
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• El SEM va atendre l’any 2010 8.746 casos per causa

traumàtica: 7.904 en població de major de 15 anys i 842 en

menors de 16 anys.

• Els hospitals de la XHUP l’any 2009 van fer 50.000 contactes

hospitalaris relacionats directament amb traumatismes, 49.000

dels quals van ser produïts per accidents, amb una mortalitat

del 2%.

• Les afeccions traumàtiques osteoarticulars de les extremitats,

tant superiors com inferiors, representen aproximadament un

12% de la rehabilitació en atenció ambulatòria i un 7% en

atenció domiciliària, la qual cosa comporta més de 24.000

processos de rehabilitació ambulatòria o domiciliària per

any.

Importància i magnitud dels traumatismes

Impacte fort als serveis sanitaris
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 Els pacients amb trauma greu són els que presenten risc vital

(en perilla la vida) per la qual cosa requereixen atenció

immediata per salvar la vida i evitar seqüeles de les lesions.

 Quant al tipus de lesió dels pacients hospitalitzats per trauma

greu (1), es pot veure que:

 El 53% presenta lesions en les extremitats inferiors

 El 45%, lesions toràciques

 El 65%, traumatisme cranioencefàlic

 El trauma greu inclou tant el trauma de caràcter greu (tipus

de lesions o repercussió fisiològica) com el trauma

potencialment greu per raons biomecàniques, de comorbiditat

o d’edat dels pacients.

 Els pacients traumàtics greus són, com en altres situacions

d’urgència i emergència, “tempodepenents”

Característiques generals dels pacients traumàtics greus

(1) Estudio pre i post intervención colaborativa para la mejora de la atención hospitalaria inicial del paciente 

politraumatizado: Proyecto TRAUMACAT. 2009
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 Premisses en què s’ha de basar la resposta del sistema sanitari:

Objectiu del Departament de Salut:

Minimitzar la mortalitat, la morbiditat i les discapacitats 

potencialment evitables en els pacients traumàtics greus.

 RÀPIDA

 EFICAÇ

CONTINUADA

 INTEGRAL

 PRECISA

DURANT TOT EL 

PROCÉS 

ASSISTENCIAL

D’ACORD AMB LA 

COMPLEXITAT 

DELS PACIENTS

NOU  MODEL

Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus
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Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus

Antecedents

1. Implantació progressiva del Codi d’atenció als pacients

politraumàtics (Codi PPT) a la ciutat de Barcelona i l’entorn

metropolità.

2. Celebració de quatre jornades tècniques de treball amb

professionals assistencials per debatre els protocols clínics i

l’organització del sistema sanitari per donar-hi resposta.

3. Creació de la Comissió Assessora en l’Atenció al Pacient

Traumàtic Greu

Formada per professionals referents en la seva especialitat i avalats per

les societats científiques.

Encàrrec:

Determinar les actuacions, el model organitzatiu i els dispositius per a

l’atenció als pacients politraumàtics greus per a l’àmbit territorial de

Catalunya.
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Comissió Assessora en l’Atenció al Pacient Traumàtic Greu

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

- Antoni Artigas. Hospital de Sabadell. Consorci Sanitari del Parc Taulí

Societat Catalana de Pediatria. Grup de Cures Intensives

- Pedro Domínguez. Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron. Institut Català 

de la Salut

Societat Catalana de Medicina d’Urgència i Emergència

- Josep M. Soto. Sistema d’Emergències Mèdiques. Servei Català de  la Salut 

- Xavier Jiménez. Sistema d’Emergències Mèdiques. Servei Català de la Salut

Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

- Maylin Koo. Hospital Universitari de Bellvitge. Institut Català de la Salut

Societat Catalana de Cirurgia

- Salvador Navarro. Hospital de Sabadell. Consorci Sanitari del Parc Taulí

Societat Catalana de Neurocirurgia  

- M. Antònia Poca. Hospital General de la Vall d’Hebron. Institut Català de la Salut

Societat Catalana d'Ortopèdia i Traumatologia

- Salvi Prat. Hospital Clínic

Membres
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Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus

Facilitar la màxima accessibilitat i millorar la resolució i la

qualitat de la resposta dels serveis sanitaris des del punt en

què es produeix la urgència fins a l’atenció hospitalària.

XARXA D’ATENCIÓ ALS  

PACIENTS TRAUMÀTICS GREUS

El nou model es basa en un sistema organitzat d’atenció al trauma

greu on els diferents dispositius que intervenen tenen molt definit el

seu paper segons el nivell de gravetat, el tipus d’unitat

assignada pel SEM i el nivell d’atenció al trauma de l’hospital de

destinació.

Els recursos (unitats SEM, hospital de destinació) s’assignen pel

valor afegit de proximitat, resolució i eficàcia, i qualitat en

l’atenció.
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Agents principals

 Sistema d’Emergències Mèdiques

 Hospitals de referència

SISTEMA D’ATENCIÓ 

ALS PACIENTS 

TRAUMÀTICS GREUS

Aspectes principals

 Valoració

 Coordinació /  

comunicació

 Codi d’emergència:

Codi PPT

 Nivell de resolució i 

sectorització dels hospitals

 Registre del trauma greu

 Formació

Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus

Instrucció CatSalut: ordenació del model organitzatiu i 

dispositius per a l’atenció inicial als pacients traumàtics 

greus
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Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus

Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)

Actua en la xarxa d’atenció als pacients traumàtics greus

mitjançant:

 Els dispositius d’atenció prehospitalària

 El Centre de Coordinació Sanitària (CECOS)

El CECOS porta a terme la coordinació, la gestió, el

control de fluxos i la canalització de la demanda

d’assistència sanitària, en cas d’urgència o emergència,

dins el territori de Catalunya.
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Distribució dels recursos mòbils d’atenció prehospitalària

Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus



HS 03

MORA D’EBRE

HS 02

TREMP

HS 01

GIRONA

HS 00

S. CUGAT

Distribució dels recursos mòbils d’atenció prehospitalària

Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus

Val d'Aran

Pallars Jussà -Pallars Sobirà

Alta Ribagorça

Alt Urgell

Cerdanya

Ripollès Alt Empordà

Garrotxa

Berguedà

Bages -Solsonès

Osona
Gironès -Pla de 

l'Estany -Selva 

Interior

Lleida

Baix Empordà

Anoia Vallès Oriental Central

Vallès Occidental Est

Baix Montseny

Alt Maresme -Selva Marítima

Alt Camp i Conca 

de Barberà

Baix Llobregat Nord

Alt Penedès

Vallès Occidental Oest
Maresme

Baix Vallès

Barcelonès Nord -Baix Maresme

Altebrat

Baix Penedès

Baix Llobregat 

Centre -Fontsanta

Baix Llobregat Litoral

Baix Camp

Tarragonès

Garraf

Baix Ebre

Montsià

GIRONA

ALT PIRINEU I 

ARAN

LLEIDA

CATALUNYA 

CENTRAL

TERRES DE 

L’EBRE

CAMP DE 

TARRAGONA
BARCELONA
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El Codi d’atenció als pacients politraumàtics o 

traumàtics greus (Codi PPT)

El Codi PPT és l’instrument de coordinació i comunicació entre

els dispositius assistencials d’atenció prehospitalària i hospitalària.

Té com a objectiu la reducció del temps d’intervenció, la millor

atenció prehospitalària possible i el trasllat i la recepció àgils i

adequats als serveis d’urgències hospitalaris.

Posa a l’abast dels professionals un algoritme que permet la presa

de decisió ràpida, definir el perfil clínic de gravetat dels pacients i,

en funció dels recursos que puguin necessitar, l’hospital de

destinació.

El SEM o dispositiu que fa la primera assistència activa el Codi PPT

i atén els signes vitals, anatomia de la lesió, aspectes biomecànics,

etc.

Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus
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Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus
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La comunicació i coordinació entre dispositius

Una comunicació adequada entre els equips d’atenció

prehospitalària, el CECOS i els hospitals, és la clau per a l’èxit del

procés.

 Informació estructurada, concisa i codificada

 Disponibilitat als serveis d’urgències dels hospitals receptors

de dispositius que permetin rebre l’activació del Codi PPT

Informació mínima que cal comunicar en el moment de l’activació 

del Codi PPT:

Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus

1. Sexe (dona, home)

2. Edat (en anys; mesos o dies en infants)

3. Prioritat (0, 1, 2, 3)

4. Tipus d’accident (Alfa)

5. Zona del cos (Charlie)

6. Respiració (Romeo)

7. Estat hemodinàmic (Hotel)

8. Nivell de consciència (GCS) (Golf)

9. Temps previst d’arribada
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Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus

Nivell de resolució i sectorització dels hospitals

Nivell de resolució

Els hospitals receptors es classifiquen segons el nivell d’atenció

que poden prestar d’acord amb una cartera de serveis acreditada.

Han de complir uns requeriments lligats al nivell de resolució

segons la complexitat.

Sectorització

S’estableix la sectorització en funció del lloc d’activació del Codi

PPT, la qual cosa permet orientar els fluxos de preferència per al

trasllat i atenció als pacients.

Facilita l’ordenació de fluxos seguint els criteris de complexitat i el

nivell assistencial adequat.
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Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus

Nivells assistencials i requeriments
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Mitjana-alta

Nivell Hospital Funció Cartera de Serveis 

Complexitat 
baixa
CAT1

Hospital comarcal Atenció urgent, estabilització i 
derivació a un centre d’atenció 
al trauma de nivell superior 

Cirurgia General 24 h
COT 24 h
Radiologia amb/sense TC 24h

Complexitat 

mitjana

CAT2 (acumula 
nivell inferior)

Hospital referent territorial Atenció urgent, estabilització, 
ingrés i, si escau, derivació a 
un centre d’atenció al trauma 
de nivell superior.
Capacitat per atendre el trauma 
greu durant 24 hores i 
expertesa en pacients 
complexos

Cirurgia general 24 h
COT 24 h
Radiologia amb TC 24 h 

Complexitat mitja
CAT2a

Unitat de crítics

Complexitat 

CAT2b 

Unitat de crítics 
Neurocirurgia 24 h 
En cas pediàtric inclou cirurgia 
pediàtrica 24 hores i unitat de 
crítics pediàtrica

Complexitat alta
CAT3
(acumula nivell 
inferior) 

Hospital amb activitat terciària Atenció urgent, estabilització, 
ingrés i atenció especialitzada.
Eventualment, derivació a 
unitat especialitzada CAT3e o 
derivació de retorn al CAT de 
nivell inferior corresponent

Radiologia convencional i 
intervencionista, i TC 24 h
Cirurgia del trauma medul·lar
Cirurgia toràcica 24 h
Cirurgia vascular 24 h
Cirurgia maxil·lofacial 24 h 

Unitats altament 
especialitzades
CAT3e

L’existència en els hospitals d’aquest nivell de serveis altament especialitzats com l’ At enció a 

cremats, Atenció a lesionats medul·lars (24 h), Reimplantació de membres (24 h) o d’altres, 
determinen la seva catalogació com a Centre d’Atenció al Trauma Especialitzat (CAT 3e)



Hospitals segons el nivell de complexitat per a l’atenció als pacients 

traumàtics greus adults
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H. Arnau de Vilanova

E. Val d'Aran

H.Comarcal
del Pallars

H. Puigcerdà
H. Seu
d'Urgell

Althaia

H.Comarcal
Mora d'Ebre

H. Verge de la Cinta

CI Terres
de l'Ebre

H.Sant Joan
de Reus

Pius H. Valls

H.Sant Pau
i Sta. Tecla

H. Vendrell

H. Joan XXIII

H. Campdevànol

H. Sant Jaume
d'Olot

H. Palamós

H. Figueres
H. Josep
Trueta

H. Blanes

H. Sant Jaume
de Calella

H. Santa
Caterina

H.Gral Vic

H.Sant Bernabé

H.Igualada

H.S.Celoni
H.Granollers

H.Mataró

H.Comarcal
Alt Penedès

H.S.Camil

H.Mollet
H.Sabadell

M.Terrassa
H.Terrassa

H.Martorell

H.Moisès Broggi

H.S.Boi

H.Viladecans

H.G.
Hospitalet

H.Bellvitge

H.Mar

H.GermansTrias i Pujol
H.Municipal de Badalona
H.Esperit Sant

H.V.Hebron
H.Sant Pau

H.Clínic

.

H.Plató

CAT 1

CAT 2A

CAT 2B

CAT 3 i 3e



Hospitals segons el nivell de complexitat per a l’atenció als pacients 

traumàtics greus pediàtrics
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CAT P1

CAT P2a

CAT P2b

CAT P3 i 3e

H. Arnau de Vilanova

E. Val d'Aran

H.Comarcal
del Pallars

H. Puigcerdà
H. Seu
d'Urge ll

Althaia

H.Comarcal
Mora d'Ebre

H. Verge de la Cinta

CI Terres
de l'Ebre

H.Sant Joan
de Reus

Pius H. Valls

H.Sant Pau
i Sta. Tecla

H. Vendrell

H. Joan XXIII

H. Campdevànol

H. Sant Jaume
d'Olot

H. Palamós

H. Figueres
H. Josep
Truet

H. Blanes

H. Sant Jaume
de Calella

H. Santa
Caterina

H.Gral Vic

H.Sant Bernabé

H.Igualada

H.S.Celoni
H.Granollers

H.Mataró

H.Comarcal
Alt Penedès

H.S.Camil

H.Mollet
H.Sabadell

M.Terrassa

H.Terrassa

H.Martorell

H.Moisès Broggi

H.S.Boi

H.Viladecans

H.G.
Hospitalet

H.Bellvitge

H.Mar

H.Germans Trias i Pujol
H.Municipal de Badalona
H.Esperit Sant

H.Maternoinfantil V.Hebron
H.Sant Pau

H.Clínic

H.SJDéu

H.Plató



Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus

Formació

La formació específica és una de les claus per millorar els

coneixements i les habilitats professionals en l’àmbit assistencial:

Redueix la variabilitat en l’atenció donada

Aporta qualitat en la intervenció

Actuació prevista

Formació inicial a personal no sanitari: bombers, policia, protecció

civil...; personal sanitari del SEM i dels serveis d’urgències

hospitalaris.

Formació continuada d’acord amb les necessitats de cada

col·lectiu.

Organització conjunta entre el Departament de Salut, experts en

suport vital en trauma (Consell Català de Ressuscitació, societats

científiques, SEM...).
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Nou model d’atenció als pacients traumàtics greus

Registre dels pacients traumàtics greus

Ha de permetre reflectir la realitat assistencial, avaluar i

identificar àmbits de millora.

Inclou informació clau en relació amb:

Dades epidemiològiques dels traumatismes

Valoració de la gravetat i la mortalitat

Avaluació de l’activitat prehospitalària i hospitalària així

com dels resultats

Proposta de punts de millora de l’actuació
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