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CODIS D’ACTIVACIÓ.  
Formació especialitzada per a les pràctiques segures en els codis: IAM, 
Ictus, PPT, Sèpsia i Risc Suïcidi. 
 
 
L’emergència mèdica, com alteració aguda de l’estat de salut que comporta un risc vital 
imminent, requereix un adequat temps lliure de tractament mèdic. El increment d’aquest 
temps pot generar un augment de la mortalitat o un empitjorament del pronòstic de la 
persona afectada. És una situació que, a part de posar en risc vital a la persona, pot deixar 
minvada la qualitat de vida en cas de supervivència. 
 
L’adequació del temps d’actuació requereix rapidesa, coordinació i protocol·lització dels 
diferents tipus de professionals dels diversos àmbits que hi participen. 
 
La definició dels diferents codis IAM, Ictus, Politrauma, Sèpsia i Suïcidi cerca l’estandardització 
de l’atenció d’aquestes patologies urgents, amb l’objectiu d’assolir la major eficiència amb els 
recursos disponibles del territori. 
 
El Departament de Salut ha publicat instruccions per l’activació de 5 tipus de codis diferents: 
 

▪ Codi IAM: Per atendre a les persones en la fase aguda de l’Infart Agut de 
Miocardi. 

▪ Codi ICTUS: Per atendre a les persones en fase aguda d’un accident vascular 
cerebral. 

▪ Codi Pacient Politrauma (CPPT): Per atendre la fase inicial del politraumatisme 
en pacients amb risc de fracàs orgànic. 

▪ Codi Sèpsia (CSG): Per atendre la fase inicial de la sèpsia en pacients amb risc 
de fracàs orgànic. 

▪ Codi Risc de suïcidi (CRS): per atendre a les persones en risc de suïcidi, un cop 
identificat un primer intent de suïcidi. 

 
En aquestes instruccions observem com a punts comuns rellevants: 
 

▪ La participació del SEM en l’activació. 
▪ La identificació dels Centres de Referència. 
▪ La distribució territorial, segons complexitat de recursos a poder utilitzar. 
▪ La identificació d’un objectiu final: “L’anàlisi de resultats per cercar una millora 

continua”. 
 
La formació és un dels elements claus per al sosteniment d’un sistema d’atenció adequat. La 
finalitat és millorar els coneixements i les habilitats dels professionals per a l’atenció inicial 
dels pacients en la seva assistència prehospitalària i hospitalària.  
 
Des d’UCF hem decidit tractar els codis de forma conjunta amb un grup de professionals 
assistencials experts en cada un d’ells. El motiu és que els codis tenen un denominador comú 
que és: “la no discriminació amb la identificació precoç i la reducció del temps de resposta, 
amb la millor assistència possible, a través de l’activació dels recursos adequats necessaris en 
cada pacient i segons la seva localització en el territori”.  
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Objectiu general 
 
L’objectiu general d’aquest projecte és doble, per una banda voler donar consistència a 
l’aprovació d’aquests codis amb uns programes de formació homogenis i que arribin a tots els 
professionals del territori, permetent una atenció estandarditzada davant l’activació de 
qualsevol d’ells.  
 
Per altra banda millorar els coneixements i les habilitats dels professionals necessaris per a 
l’atenció inicial dels pacients en les fases d’identificació i d’activació, incidint en les pràctiques 
segures que permetin minimitzar el impacte dels esdeveniments adversos que es poden 
produir en el desenvolupament d’aquesta activitat assistencial. 
 
 

Objectius específics 
 

• Contribuir al desenvolupament dels codis d’actuació en les organitzacions sanitàries. 

• Entendre els processos i les pràctiques segures en cadascun d’aquests codis 
d’actuació. 

• Afavorir que els treballadors de les organitzacions sanitàries puguin detectar 
problemes en l’activació dels codis, així com oportunitats de millora contínua, en els 
seus llocs de treball. 

• Conèixer les millors estratègies i eines per a la gestió del risc per a la seguretat dels 
pacients aplicada a cada codi. 

• Incorporar metodologia en el registre i en l’anàlisi de resultats. 

• Millorar la comunicació entre els diferents nivells assistencials. 

 
 
A qui va dirigit 
 
Les accions formatives estan dirigides a professionals assistencials de les organitzacions 
sanitàries dels Serveis d’Urgències / Atenció Primària / SEM / altres equips de primera 
actuació: facultatius i personal d’infermeria. 
 
 

Coordinació acadèmica del programa  
 
Dr.  Miquel Nolla Salas. Doctor en Medicina i Cirurgia, Especialista en Endocrinologia i 
Nutrició, Medicina Intensiva. Màster de especialització en gestió i metodologia de la qualitat 
assistencial (UAB-FAD). Actualment Director Mèdic i Coordinador de Qualitat de la Fundació 
Hospital de l’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Membre del CEIC de la Unió 
Catalana d’Hospitals, Barcelona. Actualment com a President. Professor/Tutor cursos on-line 
sobre “Qualitat i Seguretat dels Pacients” (Unió Consorci Formació), Barcelona. 
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Metodologia.  
 

La formació que s’ofereix contempla un taller presencial per cada un dels 5 codis basat en el 
tractament de les fases d’identificació i activació i una píndola online de coneixements 
genèrics sobre el procés d’identificació i activació només per codi IAM, ICTUS i Suïcidi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada una de les formacions establertes pels 5 codis tenen entitat pròpia, per tant es poden 
realitzar de forma individual, o bé optar per realitzar-la de forma conjunta, un codi rere l’altre. 
 

Modalitats d’inscripció  
 
Inscripció modalitat online + presencial 
 

▪ Als 5 tallers i els 3 mòduls online      565€  

▪ A un taller presencial + el seu mòdul online: IAM, ICTUS o SUICIDI  130€ 

▪ A un taller presencial: IAM, ICTUS, SÈPSIA, PPT o SUÏCIDI    110 € 

▪ A un mòdul online IAM, ICTUS, o SUÏCIDI      22 € 

 
(*) Les devolucions d’inscripcions als diferents tallers i seminaris del Cicle de Codis d’Activació es faran 
per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana. 

 
Els tallers podran impartir-se en un format a mida, adaptant-se als interessos i necessitats de la 
organització que ho sol·liciti.  

 
Per als tràmits d’inscripció 
Unió Consorci Formació. Maria Nadal. Tel.: 93.259.43.85 mnadal@ucf.cat www.ucf.cat  
 
Per a més informació sobre el programa 
Unió Consorci Formació. Ricard Llort Tel.: 932 594 386. rllort@ucf.cat www.ucf.cat  
 
 

IAM Curs Online 3h Taller presencial 5h 

ICTUS Curs Online 3h Taller presencial 5h 

SUÏCIDI Curs Online 3h Taller presencial 5h 

SÈPSIA Taller presencial 5h 

POLITRAUMA Taller presencial 5h 

mailto:mnadal@ucf.cat
http://www.ucf.cat/
mailto:rllort@ucf.cat
http://www.ucf.cat/
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PROGRAMES DETALLATS PER A CADA  
CODI D’ACTIVACIÓ 
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CODI IAM 
 
 
 
 
 
El Codi IAM comprèn l’activació d’un seguit de dispositius assistencials que pretenen l’atenció 
urgent de pacients sospitosos de tenir un IAMEST. Iniciat al 2009 a Catalunya, ha estat una 
experiència innovadora des del punt de vista de la gestió, atès que ha suposat aconseguir 
millores notables en resultats clínics i en els indicadors assistencials per a l'infart agut de 
miocardi. La definició d’aquest Codi va suposar un canvi en el paradigma de l'atenció altament 
especialitzada que ha estat possible gràcies al consens entre tots els agents implicats (societats 
científiques), proveïdors i SEM.  
 
 
 

 
Objectius 
 
• Millorar el coneixement del diagnòstic i tractament, mèdic i intervencionista, de l’IAM per 

metges de Primària, Urgències, SEM, metges en formació, DUI i TTS. 
• Millorar el coneixement del personal sanitari implicat en el maneig de l’IAM de les 

possibles complicacions a preveure i la identificació de pacients d’alt risc post-IAM que 
requereixen d’un seguiment acurat dins la continuïtat assistencial. 

• Permetre la identificació precoç de malalts potencialment greus. 
• Afinar el diagnòstic electrocardiogràfic de l’SCAEST i escurçar els temps de diagnòstic i 

decisió. 
• Millorar l’elecció de l’estratègia de reperfusió, escurçar els temps d’isquèmia i millorar el 

pronòstic. 

 
Continguts  

1. L'infart agut de miocardi (IAM) 
• Complicacions de l'IAM. 

2. Codi IAM 
• Què és el codi IAM? 

• Fases assistencials. 
3. Primer contacte mèdic. 

• Diagnòstic diferencial dolor toràcic. 

• Identificació dades de gravetat. 

• Electrocardiografia. Patrons d'isquèmia. 

• Maneig inicial. 

• Activació del codi. 

• Elecció de la teràpia de reperfusió. 

4. Trasllat 
• Isocrònes 

5. Fase Hospitalària. 
• Intervencionisme coronari percutani (ICPp) 

• Estraficació del risc post-infart 

• Prevenció secundària. 

• Educació sanitària. 

IAM Curs Online 3h Taller presencial 5h 

Curs Online (3h) 
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L’objectiu del taller és abordar recomanacions i pràctiques clíniques dirigides a millorar i 
exercitar l'avaluació de prioritats i l'aplicació de protocols en el maneig del pacient amb IAM 
en els processos d’identificació i d’activació. 
 
Continguts  
 
Introducció 

▪ Justificació d’una estratègia específica d’atenció a l’IAMEST. El codi IAM. 
▪ Beneficis de la coordinació entre nivells assistencials. 

 
Criteris d’identificació de lIAMEST 

▪ Identificació de símptomes i signes de gravetat al malalt amb dolor toràcic. Anamnesi i 
exploració física. 

▪ Identificació de les situacions clíniques suggestives de síndrome coronària aguda sense 
dolor toràcic. 

▪ Valoració inicial del malalt: ABCDE. Signes d’alarma i complicacions en l’IAMEST. 
▪ Diagnòstic diferencial del dolor toràcic 
▪ Electrocardiografia. Patrons d’isquèmia. 

 
Criteris d’Activació de lIAMEST 

▪ Diagnòstic diferencial del dolor toràcic / ECG precoç 
▪ Semiologia clínica + ECG del SCA. ECGs de risc. ECG sense elevació del segment ST. 

Signes de sospita (IAM posterior; SAA…). Localització de l’IAM. 
▪ Criteris “codi IAM” indicacions / contraindicacions. Identificació del malalt amb 

indicació de reperfusió urgent. Priorització de la gravetat. 
▪ Teràpies de reperfusió. Planificació de l’estratègia / trasllat. Paper de la fibrinòlisi. 
▪ Tractament general de l’IAM. Tractament antiagregant i anticoagulant . Elecció dels 

fàrmacs per perfil de malalt. 
▪ Monitorització / Accés a desfibril·lador 
▪ Decisió i activació del CODI. Isòcrones codi IAM. 
▪ Identificació i tractament de les complicacions en la fase inicial. 
▪ Registre i transferència de la informació 

 
 
Docent 
 
Dr. Carlos Tomàs Querol. Llicenciat en Medicina per la Universitat de Lleida. Especialista en 
Cardiologia. Hospital Clínic de Barcelona. Acreditació Acute Cardiac Care de la Societat Europea 
de Cardiologia. Coordinador Unitat de Crítics i Aguts Cardiovasculars Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova Lleida. Professor associat Universitat de Lleida. Membre comissió 
permanent seguiment del Codi IAM. 
 

Taller presencial (5h) 
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CODI ICTUS 
 
 
 
 
 
 
 

El codi ICTUS comprèn l’activació d’un seguit de dispositius assistencials que pretenen l’atenció 
urgent de pacients sospitosos de tenir el que es pot conèixer com: una embòlia cerebral, 
trombosi cerebral, accident vascular cerebral (AVC),... 
 
S’inicia a través d’un Pla Director del 2004 i que s’ha anat actualitzant amb el curs del temps. 
Per damunt de tot, l’AVC és la primera causa de morbilitat i incapacitat a llarg termini.  
 
La cadena assistencial al ictus comença amb el reconeixement dels símptomes i la percepció 
d’urgència per part del malalt, continua amb l’assistència extrahospitalària mitjançant uns 
protocols d’actuació, activació del codi ictus i trasllat al Servei d’urgències hospitalari.  
 
El següent pas és l’atenció per l’equip d’ictus, el ingrés a la Unitat d’Ictus i l’administració del 
tractament més adient, seguint els protocols assistencials del ictus. 
 
 
 

 
Objectius: 
 
• Saber identificar un pacient amb ictus agut. 
• Conèixer les actuacions terapèutiques recomanades davant un ictus agut. 
• Saber identificar a aquells pacients amb ictus agut que requereixen d’un trasllat a un 

centre d’alt nivell assistencial. 
 
Continguts: 
 
1. L'ictus 

• Què és un ictus? 

• Identificació dels símptomes. 

• Escales d'avaluació. 

• Mesures d'actuació. 

2. Codi ictus 
• Què és el codi ictus? 

• Fases assistencials. 

• Criteris d'activació. 

• Tipus d'activació. 

• Derivació de pacients amb codi 
ictus. 

 

3. Organització territorial. 
• Centres teleictus, centres primaris 

i centres terciaris. 

• Criteris de derivació de pacients 
amb codi ictus. 

• Trasllats interhospitalaris. 

• Cobertura. 

4. Tractament. 
• Neuroimatge. 

• Fibrinòlisis endovenosa. 

• Teràpia endovascular. 

• Prevenció secundària. 

 

ICTUS 

Curs Online (3h) 
 

Curs Online 3h Taller presencial 5h 
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L’objectiu del taller és abordar recomanacions i pràctiques clíniques dirigides a millorar i 
exercitar l'avaluació de prioritats i l'aplicació de protocols en el maneig del pacient amb ICTUS 
en els processos d’identificació i d’activació. 
 
Continguts  
 
Introducció 

• Justificació d’una estratègia específica d’atenció a l’ICTUS. El codi ICTUS. 

• Beneficis de la coordinació entre nivells assistencials. 
 
Criteris d’ Identificació  

• Identificació de símptomes (RAPID/RANCOM) i signes de gravetat al malalt amb ICTUS i 
probabilitat d’afectació de gran vas (Escala RACE). 

• Suport vital bàsic, aplicació del ABCDE. Signes d’alarma i complicacions enl’ICTUS. 

• Cures generals extra-hospitalàries en pacient amb sospita de Ictus agut: glucèmia, tensió 
arterial, posició corporal. 

 
Activació 

• Diagnòstic diferencial de l’ictus - tipus d’ictus. 

• Estudi d’imatge. 

• Escales de valoració del ictus agut: escala RACE, canadenca, NIHSS. 

• Estabilització clínica del pacient previ al trasllat. Assegurar ABCD i cura bàsica durant el 
trasllat sanitari 

• Estratègia de reperfusió: Fibrinòlisis EV, intra-arterial, tractament endovascular. 
Priorització de la gravetat. 

• Selecció de pacients amb ictus per al trasllat. Teleictus. Organització inter-hospitalaria 
catalana pel tractament de pacients amb ictus agut.  

• Trasllats inter-hospitalarios de pacients a Hospitals Terciaris. “Door-in-door out”.  

• Registre i transferència de la informació 
 
 
Docent 
 
Marta Rubiera, MD, PhD. Unitat d'Ictus. Hospital Vall d'Hebron 
 

Taller presencial (5h) 
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CODI RISC SUICIDI 
 

 
 
 
 
 
 
El Codi risc de suïcidi es va engegar el 2014 amb la implicació de més de 900 professionals i 
prop de 90 centres sanitaris de Catalunya i ja s’ha desplegat en el 54% del territori, 
concretament a Lleida, Camp de Tarragona, Vallès Occidental-Est, Barcelona ciutat, Girona i 
Terres de l’Ebre.  
 
El CRS té tres fases. En la primera fase, d’alerta i activació, el codi es posa en marxa des del 
servei d’urgències hospitalàries que ha atès la persona. La situació de risc pot ser detectada 
per qualsevol servei sanitari, amb una rellevància especial del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) i del servei telefònic 061-CatSalut Respon. En la segona etapa, es fa un 
seguiment proactiu telefònic i presencial des dels serveis sanitaris especialitzats i des del SEM, 
després que s’ha completat l’atenció hospitalària. En la tercera i darrera fase, el metge de 
família fa un seguiment integral preventiu de l’estat de salut. 
 
El CRS millora la detecció precoç del risc de suïcidi, la continuïtat assistencial i la comunicació i 
la coordinació entre dispositius amb el suport de les TIC i la història clínica compartida. Entre 
les novetats, destaca la creació del registre sanitari de casos atesos, pioner en el camp 
internacional, i que permetrà conèixer la magnitud de la problemàtica a Catalunya i avaluar-ne 
l’efectivitat.  
 
En aquest sentit, en un any s’han identificat unes 1.500 persones amb conducta suïcida en el 
territori on ja s’ha implantat el Codi. El 65% dels casos corresponen a dones i la mitjana d’edat 
del total de casos registrats se situa en els 42 anys; un 9% del total són menors de 18 anys. 
 
 
 
 
 

 
 
Objectius 
• Millorar la gestió clínica d’aquelles situacions de crisi que comportin un risc elevat de suïcidi. 

• Millorar la identificació de les persones amb risc de suïcidi per part d’equips d’atenció primària, 
professionals de salut mental i equips d’atenció social. 

• Conèixer el protocol de prevenció de suïcidi (CRS). 

• Concretar els criteris de registre que permetin l’avaluació de resultats. 

• Conèixer eines de valoració del risc de suïcidi. 

• Adquirir habilitats d’entrevista i desenvolupar actituds per a gestionar amb seguretat situacions 
crítiques en el maneig del pacient amb risc de suïcidi. 

SUICIDI 

Curs Online (3h) 
 

Curs Online 3h Taller presencial 5h 
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Continguts  
 
1. El suïcidi. 

• Conceptes bàsics. 

• Factors de risc. 

2. El codi risc suïcidi. 
• Què és el CRS? 

• Objectius del CRS. 

• Suport als supervivents. 

3. Fases i procés assistencial 
• Fase 1: detecció, cribratge i activació. 

• Fase 2: avaluació clínica especialitzada i seguiment proactiu. 

• Fase 3: seguiment preventiu longitudinal. 

 
 

 
 

 
 
L’objectiu del taller és abordar recomanacions i pràctiques clíniques dirigides a millorar i 
exercitar l'avaluació de prioritats i l'aplicació de protocols en el maneig del pacient amb risc de 
suïcidi en els processos d’identificació i d’activació. 
 
Continguts  
 
Identificació i gestió de riscos 

o No identificació del risc 
o No avaluar els factors de risc clínics, sociodemogràfics associats 
o Temps de demora en la resposta 
o Incidències en la primera atenció 
o Incidències en el seguiment 
o Incidències en la coordinació entre recursos 

 
Docent 
 
Dr. Enric Vicens. Especialista en psiquiatria. Doctor en Medicina i Cirurgia, Universitat de 
Salamanca. Postgraduat en Gestió Hospitalària. Magister en Psiquiatria Legal. Director de 
l’Àrea d’Hospitalització Psiquiàtrica i Coordinador de Docència a Sant Joan de Déu: Serveis 
Salut Mental. 

Taller presencial (5h) 
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CODI PPT 
 

 
 
 
 
 
 
El Codi PPT comprèn l’activació d’un seguit de dispositius assistencials, segons els criteris de 
classificació de gravetat que marca el SEM, que permeten l’atenció adequada multidisciplinària 
i ràpida de pacients que han patit un politraumatisme greu. 
 
El Codi PPT, treball que s’inicia al 2007 a Catalunya, es basa en una bona coordinació 
assistencial multidisciplinària en l’atenció inicial a les persones amb traumatisme greu. 
 
La presència habitual de múltiples alteracions fisiopatològiques al politraumatitzat possibilita 
plantejar diferents situacions clíniques durant el desenvolupament d'un mateix cas, el que el 
converteix en un model molt útil per simulació, permetent entrenar habilitats tant individuals 
com de grup, ja que l'assistència multidisciplinar és imprescindible en aquest tipus de 
situacions, així com l'existència d'un coordinador que dirigeixi l'equip assistencial.  
 
Aquests pacients, en els quals el temps en la presa de decisions és essencial i sol afectar els 
resultats, generen habitualment un elevat grau d'estrès i per tant la possibilitat de cometre 
errors, forçant l'alumne a exercir de líder, prendre decisions ràpides, interactuar amb altres 
col·legues o especialistes de suport, amb personal d'infermeria i auxiliar, així com manejar una 
àmplia varietat de recursos materials, permetent a l'instructor avaluar a més dels aspectes 
diagnòstics, terapèutics i tècnics d'altres fonamentals englobats en el que es denomina 
habilitats no tècniques com, entre altres, la capacitat de lideratge, organització del treball i 
comunicació amb els seus col·laboradors. 
 
Per a la optimització assistencial d'aquests pacients és necessària la formació dels 
responsables metges i infermeres, per al que emprarem estratègies educatives específiques. 
Per millorar el coneixement, habilitats, actituds i relacions amb l'equip, la metodologia 
educativa en adults exigeix una acurada elaboració de les xerrades o conferències, treball amb 
petits grups, sessions de anàlisi i discussió, i sessions pràctiques per al desenvolupament 
d'habilitats.  
 
L'aprenentatge dels professionals és millor quan el contingut és rellevant per al seu pròpia 
pràctica, l'alumne s'involucra en el procés d'aprenentatge permetent l'àmplia discussió dels 
temes, establint un intercanvi d'informació entre el professor i l'alumne, els objectius es 
defineixen amb claredat, se'ls dóna suport amb reforç positiu i se'ls convida a reflexionar sobre 
la nova experiència apresa, el que els permet identificar els aspectes erronis o més febles dels 
seus coneixements 

 

POLITRAUMA Taller presencial 5h 
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L’objectiu del taller és abordar recomanacions i pràctiques clíniques dirigides a millorar i 
exercitar l'avaluació de prioritats i l'aplicació de protocols en el maneig del pacient 
politraumàtic en els processos d’identificació i d’activació. 
 
Continguts  
 
Introducció 

• Justificació d’una estratègia específica d’atenció al PPT. El codi PPT. 

• Beneficis de la coordinació entre nivells assistencials. 
 
Criteris d’identificació del PPT 

• Atenció inicial. Valoració primària. Metodologia ABCDE. Priorització de la gravetat. 

• Analgèsia en el traumatisme 

• Extracció de la víctima del lloc de l’accident. 

• Retirada de casc, col·locació collarí i immobilitzacions. 

• Triatge 

• Valoració secundària. 
o Signes d’alarma i complicacions en fase aguda.  
o El TCE: valoració neurològica. 
o Lesió medul·lar aguda. 
o El Codi PPT en el malalt cremat. 
o El Codi PPT al nen (ITP) 

 
Criteris d’Activació 

• Criteris fisiològics d’activació del Codi PPT 

• Criteris anatòmics d’activació del Codi PPT 

• Criteris relacionats amb el mecanisme lesional. Traumatismes d’alta energia. 

• Traumatisme Craneoencefàlic 

• Traumatisme de columna 

• Traumatisme toràcic 

• Traumatisme Abdominal 

• Traumatisme extremitats 

• Cremats 

• Traumatisme població pediàtrica 

• Traumatisme en la embarassada 

• Paper de las exploracions complementaries. ECOFAST 

• Estratègia de control de danys 

• Registre i transferència de la informació 
 

Docent 
 
Xavier Jiménez Fàbrega, Metge d’urgències i emergències. Doctor en Medicina per la UB. 
Instructor en Seguretat del Pacient (SEMES). Curs d’Instructor bàsic de la EuSim. Àrea de 
Desenvolupament Corporatiu. Unitat de Formació. Emergències Mèdiques. Departament de 
Salut. Generalitat de Catalunya.  

Taller presencial (5h) 



 

14 
 

CODI SÈPSIA 
 
 
 
 
 
 
El Codi Sèpsia comprèn l’activació d’un seguit de dispositius assistencials  que permeten 
l’atenció adequada del pacient amb infecció greu amb alt risc de fracàs multiorgànic. 
 
El Codi Sèpsia, treball que s’inicia al 2013 a Catalunya, es basa en l’atenció d’una síndrome 
complexa, induïda per una infecció, ja sigui comunitària com nosocomial, que provoca 
alteracions en la perfusió tissular i disfunció orgànica. La seva letalitat està afectada per 
factors: 
 

• No modificables com les característiques del pacient, el focus d’infecció, el 
microorganisme responsable. 

• Modificables com la precocitat en la identificació del cas, la recuperació de la perfusió 
tissular,  el diagnòstic i suport terapèutic dels òrgans que fracassen i l’adequació de les 
mesures per controlar el focus d’infecció. 

 
A igual que el Codi PPT, el Codi Sèpsia es basa en una bona coordinació assistencial 
multidisciplinària en l’atenció inicial del pacient. El compliment dels protocols internacionals 
segueix sent poc òptim, especialment en els pacients procedents de plantes d'hospitalització, 
que constitueixen un grup d'alt risc de mort a causa de que el reconeixement de la sèpsia sol 
ser més tardà en aquestes àrees.  
 
L'objectiu principal d'aquesta formació és ensenyar a reconèixer precoçment el pacient sèptic, 
analitzar els factors de risc de mort subjacents i iniciar immediatament un tractament 
protocol·litzat efectiu.  
 
Dissenyar espais per aprendre els principis que regeixen el maneig inicial del pacient amb 
sèpsia greu i xoc sèptic així com les bases del treball en equip i el maneig de recursos en els 
malalts crítics a través d'una presentació, participar en diferents activitats que inclouen el 
maneig de casos clínics, per exemple: en un escenari de simulació clínica avançada, amb la 
posterior anàlisi i discussió de cada cas per reflexionar activament sobre els protocols de 
maneig del xoc sèptic, especialment en el pacient inmuno-suprimit i en els principis que 
transformen l'actuació d'un grup de professionals en un equip sanitari d'alt rendiment. 
 
 
 
 
 
 
L’objectiu del taller és abordar recomanacions i pràctiques clíniques dirigides a millorar i 
exercitar l'avaluació de prioritats i l'aplicació de protocols en el maneig del pacient amb sèpsia 
greu i xoc sèptic en els processos d’identificació i d’activació. 

SÈPSIA 
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Continguts  
 
Introducció 

• Justificació d’una estratègia específica d’atenció a la Sèpsia. El codi Sèpsia. 

• Beneficis de la coordinació entre nivells assistencials. 
Criteris d’ Identificació  

• Identificació: Triatge del pacient sèptic. Identificació i diagnòstic d’infecció greu i 
possible sèpsia 

- Fisiopatologia de la sèpsia 
- Població de major risc 
- Criteris diagnòstics de la sèpsia 
- Criteris activadors del codi sèpsia. Priorització de la gravetat 
- Peculiaritats de la sèpsia en pediatria 

• Maneig inicial. 
- Mostres per a cultius, hemocultius i altres si cal, i posterior administració 

antibiòtica d’immediat adequada a la sospita del germen responsable. 
- Monitoratge per a identificar risc vital. Signes d’alarma i complicacions en fase 

aguda. 
- Estabilització hemodinàmica del pacient amb sèpsia greu i/o xoc sèptic: 

✓ Líquids 
✓ Inotrops 

- Monitoratge dels Marcadors de gravetat segons resposta terapèutica inicial. 
Escales de valoració de la gravetat. (qSOFA, SOFA, Miami, NEWS). 

- Correcta perfusió i oxigenació tissular.  
- Correcta identificació i control del focus. 

Criteris d’Activació 

• Segons resposta al tractament inicial: Valoració de la resposta al tractament inicial. 
Adequar trasllat amb risc controlat. 

- Valoració de la resposta al tractament inicial: evolució de la sèpsia, identificació 
de mala evolució, progressió de SD FMO (SOFA). 

- Identificació de factors de mal pronòstic. 
- Identificació de necessitat de trasllat a centre hospitalari de major nivell 

assistencial: UCI. 

• Gestionar trasllat segur. Identificació de complicacions en el trasllat de pacient amb 
sèpsia. 

• Registre i transferència de la informació 
 
 
Docents 
 
Dr. Juan Carlos Yébenes Reyes MD, PhD. Cap del Servei de Medicina Intensiva. Hospital de 
Mataró, Consorci Sanitari del Maresme. 
Dr.  Miquel Nolla Salas. Doctor en Medicina i Cirurgia, Especialista en Endocrinologia i 
Nutrició, Medicina Intensiva. Màster de especialització en gestió i metodologia de la qualitat 
assistencial (UAB-FAD). Actualment Director Mèdic i Coordinador de Qualitat de la Fundació 
Hospital de l’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Membre del CEIC de la Unió 
Catalana d’Hospitals, Barcelona. Actualment com a President. Professor/Tutor cursos on-line 
sobre “Qualitat i Seguretat dels Pacients” (Unió Consorci Formació), Barcelona. 


