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ACTIVACIÓ PPHEE
0.- Totes les víctimes s’atendran a urgències (generals, pediatria)
1.- Reordenació i suport de personal a urgències
2.- Mesures per increment la capacitat d’admissió hospitalària per
-Drenar urgències dels pacients prèviament ingressats
-Drenar víctimes ja visitades que requereixen observació o ingrés

3.- Mobilització de personal de suport a les noves àrees d’observació
4.- Previsió de logística i subministraments essencials
5.- Preparació per a la Informació i Comunicació a
-Comité d’Emergència
-Famílies
-Autoritats
-Medis de comunicació

La intensitat de la resposta depèn del grau d’alerta
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PPHEE

A0

Fase d’alerta

A1

6 víctimes greus o 15 de diversa graduació

A2

15 a 30 víctimes

A3

30 a 50 víctimes

A4

Més de 50 víctimes

1.- Reordenació d’urgències generals i de pediatria i obstetrícia
- Nous Punts de Tria a Urgències

. Admissió i Registre directament a la Tria
. Targetes de Tria
- Identificació dels pacients
- Classificació per gravetat

- Desplaçament de pacients d’urgències ja visitats a altres àrees
- Priorització de les altes i trasllats d’urgències
- Distribució de personal de suport sanitari i no sanitari
. Infermeria i auxiliars, sanitaris, metges
. Manteniment, neteja, seguretat, administratius
. SAU, comunicació, Treball Social
- Provisió d’utillatge i material suficient
. Bombes, respiradors
. Material de cures i de PPT
La intensitat de la resposta depèn del grau d’alerta
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2.-Mesures per incrementar la capacitat d’admissió
- Procediment d’alta administrativa de nous espais d’observació
- Habilitació dels nous espais d’observació
- Habilitació d’espais de suport a la planta -2 (èxitus)
- Priorització d’altes a l’hospitalització
Procediment d’altes en fase d’emergència

- Des programació d’activitat a Hospitals de Dia segons previsió

La intensitat de la resposta depèn del grau d’alerta
5

ÀREA

BOXS

PERSONAL

A1 (6-15)

ZEA

8

Urgències

A2 (15-30)

Polivalent 1

8

1 inf, 1 aux

Polivalent 1

6

1 inf

Polivalent 2

14

2 inf, 1 aux

HD infeccioses

8

1 inf, 1 aux

HD respiratori

7

1 inf, 1 aux

Clínica dolor

6

1 inf, 1 aux

HD endocrino

4

1 inf, 1 aux

CSI

18

2 inf, 1 aux

Unitat d’Altes

12

1 inf, 1 aux

10 - 25

3-4 inf, 1 aux

A3 (30-50)

A4 ( > 50)

Vestíbul -1
HD Oncologia *

34

+

+

+

3.-Mobilització de personal
Mobilització del personal segons previsió del PPHEE
ÀREA

INF, AUX

SANITARIS

METGES

A1

-2n punt de tria
-ZEA:
-Reforç d’urgències

Es personarà immediatament una
infermera de: B3, B1, B0

Recursos habituals
d’Urgències

Recursos habituals
d’Urgències

A2

-2n punt de tria
-ZEA
-Reforç d’urgències
-Unitat d’altes

Es personarà immediatament una
infermera de: B3, B1, B0,
C3, C2, C1

+2-3
(Mobilitzar recursos
externs)

Tots els punts d’àrea
mèdica i cirurgia
de presència i
localitzats

A3

-2n punt de tria
-ZEA
-Reforç d’urgències
-Unitat d’altes
-Polivalent 1
<8 bx i de 8 a 14

Es personarà immediatament una
infermera de: B3, B1, B0,
C3, C2, C1, D2, D1

+3- 5
(Mobilitzar recursos
externs)

Tots els punts d’àrea
mèdica i cirurgia
de presència i
localitzats

A4

-2n punt de tria
-ZEA
-Reforç d’urgències
-Unitat d’altes
-Polivalent 1
-Polivalent 2
-HDia Infeccioses
-HDia Pneumologia
-Clinica del Dolor
-HDia Endocrinologia
-CSI

Es personarà immediatament una
infermera de: B3, B1, B0,
C3, C2, C1, D2, D1, D0, E3,
E2, E1
Valorar llistat recursos externs en
funció del nombre de
víctimes.

>5
Si > 60 víctimes,
valorar numero de
sanitaris a
contactar
(Mobilitzar recursos
externs)

Mobilitzar recursos
externs segons
llistat agrupats per
cirurgians,
traumatòlegs àrea
medica

Personal de Seguretat, Administratius, Neteja, Comunicació,
SAU i Treball Social i Psicòlegs veure document

4.-Previsió de Logística i Subministraments Essencials
- La relació de subministraments essencials inclou:
Taula 4.3.1
Taula 4.3.2
Taula 4.3.3
Taula 4.3.4
Taula 4.3.5
Taula 4.3.6
Taula 4.3.7
Taula 4.3.8
Taula 4.3.9
Taula 4.3.10

Gasos medicinals
Aigua
Combustible, gas natural
Electricitat
Operativa davant de talls de subministrament
Subministrament de menjar
Subministrament de roba
Equips essencials d’urgències, medicaments
Subministraments de sang
Telefonia (comunicació externa/interna)

5.- Informació i Comunicació
- Informe periòdic de l’estat de la situació (nº i estat de les víctimes, localització)
- Protocol de suport a les famílies
- Circuits de circulació de familiars, d’autoritats, i premsa
- Habilitació d’espais previstos per a l’espera i la informació

8

