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Sant Cugat compta amb un dels heliports del nou pla per atendre accidents greus
Sant Cugat compta amb un dels quatre helicòpters
medicalitzats del nou model d'atenció als accidents greus
endegat per la Conselleria de Salut. El nou codi d'atenció a
pacients politraumàtics pretén reduir al mínim el temps que
triguen aquests pacients en rebre l'atenció necessària. Per
fer-ho, el dispositiu compta amb 400 unitats d'assistència i tres
helicòpters més, a banda del situat al costat del Capio Hospital
General de Catalunya (HGC).

En roda de premsa, el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha assenyalat que el nou codi d'atenció a pacients
politraumàtics, semblant als ja existents per a l'ictus i els infarts, és un 'exemple' de reorganització dels
recursos per guanyar en eficiència sense haver d'ampliar el pressupost.
Anualment es produeixen a Catalunya 2.900 traumatismes greus, la majoria d'ells a causa d'accidents de
trànsit, que representen un terç de les defuncions que es produeixen entre els menors de 35 anys. A més, el
2010 s'han produït 767 accidents laborals greus i 64 morts per aquesta causa.
Per a tots ells, la intervenció primerenca dels sistemes d'urgències i el trasllat al centre hospitalari més idoni
representa una millor supervivència i un risc més baix de patir seqüeles.
El nou model, ja implantat a Barcelona i part de la seva àrea metropolitana i batejat amb el nom de codi del
Pacient Politraumàtic o Traumàtic Greu (PPT), és un mecanisme de coordinació que pivota sobre el Sistema
d'Emergències Mèdiques (SEM). Aquest sistema és amb el qual s'efectua la primera intervenció 'in situ',
valora quin recurs mèdic necessita cada pacient i avisa l'hospital del trasllat perquè el centre estigui preparat
per intervenir ràpidament.
El director general del SEM, Francesc Bonet, ha assenyalat que la intenció és ser sensibles al 'factor temps', ja
que el pla es basa en la millora de la comunicació entre els serveis d'emergències i l'hospital.
El nou model té el desplegament a tot Catalunya de 400 unitats d'assistència i quatre helicòpters medicalitzats
amb base a Sant Cugat, a més de Tremp, Girona i Móra d'Ebre. Aquest sistema distingeix els centres
hospitalaris en quatre nivells assistencials segons la seva capacitat de resoldre casos complexos.
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