PRESENTACIÓ
El curs online "Programa Codi sèpsia greu"
s'ha dissenyat per donar a conèixer el
contingut d'aquest programa a tots els
professionals sanitaris que atenguin els
pacients amb sèpsia a Catalunya.

CURS ON-LINE

Programa Codi
Sèpsia Greu a
Catalunya

El
programa
"Codi
sèpsia
greu"
s'implementarà en els pròxims mesos a
Catalunya. Aquest programa s'ha creat a
través d'una comissió que representa a set
societats
científiques,
el
Sistema
d'Emergències Mèdiques de Catalunya i el
Consorci Sanitari de Barcelona, Servei
Català de la Salut. És necessari que els
professionals sanitaris a Catalunya en
coneguin el seu contingut.
METODOLOGIA
Aquest curs no disposa de
impartides
per
docents,
documentació online.

Formació
Hospital de Sant Joan de Déu
Passeig Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Teléfono 93 253 21 30
Correo electrónico
formacion@sjdhospitalbarcelona.org

classes
ofereix

L'alumne haurà de complimentar una
avaluació teòrica, i completar correcta-ment
el 70% de les preguntes per a superar-lo.

Amb la col.laboració de:
Sistema d’Emergències Mèdiques de
Catalunya
Consorci Sanitari de Barcelona
Servei Català de la Salut
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Direcció del Curs
Elisabeth Esteban Torné,
UCI pediàtrica, Cap Transport pediàtric
Hospital Sant Joan de Déu.

Sonia Moreno Escribà,
Metge família, CAP Larrard.

Juan Carlos Yébenes Reyes,
Cap de Servei de Medicina Intensiva,
Hospital de Mataró, Consorci Sanitari del Maresme.

Ricard Ferrer Roca,
Director Clínic de Medicina Intensiva,
Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Lluís Espinosa Hernández,
Consorci Sanitari de Barcelona.

Data
25 de marzo 2020 – 29 de mayo 2020

OBJECTIUS
L’objectiu principal del programa "Codi
sèpsia greu" va ser dissenyar l’estratègia
d'atenció al malalt sèptic en format codi
(entès com maneig seqüencial temps
depenent
amb
coordinació
interhospitalària).
Objectiu general:
Conèixer els esquemes de detecció clínica
de la sèpsia greu en nens i adults
consensuats per el "Codi sèpsia" a
Catalunya, així com el circuit de trasllat al
centre receptor del pacient.
Objectius específics:
 Divulgar el contingut del Programa "Codi
sèpsia greu" a Catalunya.
 Conèixer els esquemes de detecció
precoç extra-hospitalària de la sèpsia en
nens i adults.
 Conèixer els esquemes de detecció
precoç hospitalària de la sèpsia en nens
i adults.
 Aprendre les accions de maneig inicial
del pacient amb sèpsia greu, nen i adult.
 Conèixer els circuits de trasllat del
pacient amb "Codi sèpsia" a Catalunya.

METODOLOGIA
Aquest curs no disposa de
impartides
per
docents,
documentació online.

PROGRAMA DEL CURS
classes
ofereix

L'alumne haurà de complimentar una
avaluació teòrica, i completar correctament
el 70% de les preguntes per a superar-lo.

1. Presentació.
2. Model d'atenció.
3. Activació extrahospitalària sèpsia
greu.
4. Activació del codi sèpsia greu.
5. Ressuscitació.
6. Derivació a hospital amb serveu
d'UCI.
7. Idees clau.

