
Medicina prehospitalària i Unitats de 
Cures Intensives: Una relació sostenible?

Taula 2: Ampliació cartera Serveis. Experiència amb la 
integració del SEM.

JORNADA D’EXPERTS SOCMIC 2018
“Nous paradigmes als Serveis de Medicina Intensiva al segle 

XXI”

Antonio Carballo Almeida. 
Cap territorial Barcelona Nord. 
Servei d’Emergències Mèdiques.



ANTECEDENTS

Evolució dels transport sanitari i l’Assistència Prehospitalària:

1981 – Transferència de l’assistència sanitària de la Seguridad Social a Catalunya
1983 – PASU: Plan de Atención Sanitaria de Urgencias de la Sociedad Española de Medicina Intensiva 
(SEMIUC)
1985 – A Catalunya es posa en marxa el Sistema de Coordinació d’Emergències Mèdiques, un pla pilot 
per a la gestió del transport interhospitalari de pacients crítics
1986 – Es dona continuïtat al projecte de transport interhospitalari, ja sota el nom de Sistema 
d’Emergències Mèdiques
1987 – Institut Català de la Salut crea el centre coordinador de la Regió Sanitària de Costa de Ponent, 
per a la coordinació de las urgències i emergències d’aquest territori

– L’Ajuntament de Barcelona transforma el Servei d’Ambulàncies Municipal en el Servei d’Atenció 
Mèdica Urgent (SAMU), per a l’atenció de les urgències i emergències extrahospitalaries de la ciutat
1991 – Servei  coordinador d’urgències entre l’Ajuntament de Barcelona i el Servei Català de la Salut. 
061 (SCUB061)
1992 – Es crea l’empresa pública SEM. S.A. del Servei Català de la Salut, i inicia l’activitat d’atenció a 
serveis primaris. A partir d’aquest moment es posen en marxa els diferents SEM als territoris
1996 – A Catalunya s’inicia el transport interhospitalari pediàtric i neonatal, pioner a Espanya
1997 – A Barcelona s’aproba la creació de l’empresa pública SCUB.S.A.061
1998 – Es constitueix el Centre Coordinador Sanitari de Tarragona (CECOSAT), dependent de l’empresa 
pública GPSS, del Servei Català de la Salut
2005 – A Catalunya es produeix la integració de SCUB. S.A. 061 i del CECOSAT en  

SEM,S.A. – Emergències Mèdiques
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ANTECEDENTS

Actuacions que han donat una visió actual i professionalitzada del transport sanitari a Espanya, a 
Catalunya i com a referència a la resta d’Europa:

2006 – Grup de Treball del Ministeris de Sanitat i de Foment per a la professionalització del sector:
2008 – Norma UNE 179.002:2008 Servicios sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad
para empresas de transporte sanitario.
2012 – Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características
técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte
sanitario por carretera.
2013 – Orden Ministerial. PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla el 
reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de transporte
sanitario.

2007 – Creació del CFGM de “Tècnic en Emergències Sanitàries” per part del Ministeri d’Educació (R.D. 
1397/2007 de 29 de octubre) i el seu reconeixement com a professió sanitària adscrita a la formació 
dels tècnics de les ambulàncies assistencials. 
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FITES DEL TRANSPORT SANITARI

Fa 30 anys…

Aparició d’un projecte ambiciós: 
SCEM

Fa 20 anys…

Canvi de paradigma: 
Scoop & Run per Stay & Play

Fa 10 anys…

Professionalització:
Especialització del sector
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El Sistema d’Emergències 
Mèdiques de Catalunya

24 hores al dia 365 dies a l’any al vostre servei



Les alertes d’Emergències Mèdiques es reben a través del telèfon d’emergències únic 112, i la 
resta de trucades per temes de salut a través del 061 CatSalut Respon, qui realitza atenció 
sanitària no presencial i ofereix informació sanitària i consell de salut.

Atenció sanitària no presencial 
Informació sanitària i consell de 
salut

Atenció a les emergències 
extrahospitalàries

> El SEM és…

El SEM és l’empresa pública  encarregada de gestionar i donar resposta a les demandes 
d'assistència d'urgència i emergència sanitària extrahospitalària a Catalunya, rebudes a través 
del telèfon d’emergències únic 112, com també d'oferir informació sanitària telefònica i consell 
de salut, mitjançant el telèfon 061 CatSalut Respon.

Què fem? i Què oferim?



Quan s’ha de 
trucar?

Què fem? Recursos
Distribució 
Territorial

7



> Quan cal trucar?
Quan us trobeu en una situació en què hi ha algú greument ferit o sobtadament malalt, cal que 
truqueu immediatament al telèfon 112.

· Hi ha perill de mort per a la víctima?

· Si la porto a un hospital, pel camí podria 
empitjorar, perillant la seva vida?

· Puc causar més mal movent al ferit?

· La situació aconsella la presència del 
personal sanitari del SEM?

Abans de trucar, feu-vos les 
preguntes següents:
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• Atenció sanitària a les 
urgències i emergències 
extrahospitalàries i la gestió del 
transport sanitari urgent

• Trasllat interhospitalari de 
malalts crítics

• Serveis Especials

• Programes Sanitaris de Suport

> Què fem?
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> Recursos

69 Unitats de Suport 
Vital Avançat (SVA)

328 Unitats de Suport 
Vital Bàsic (SVB)

15 Vehicles 
d’Intervenció Ràpida 
(VIR)

4 Helicòpters
Medicalitzats
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> Distribució Territorial
Recursos Terrestres

Alt Pirineu
SVA: 5 SVB: 11

VIR: 0

TOTAL: 16

Terres de Lleida
SVA: 6 SVB: 20

VIR: 1

TOTAL: 27

Girona
SVA: 9 SVB: 46
VIR: 4

TOTAL: 59

Catalunya Central
SVA: 6 SVB: 26
VIR: 1

TOTAL: 33Barcelona
SVA: 29 VIR: 6 SVB: 164
SVA-PED: 2 Vehicles col·lectius: 2

TOTAL: 203
Barcelona Nord: 
SVA: 11 VIR: 2 SVB: 65
TOTAL: 78
Barcelona Sud: 
SVA: 8 VIR: 2 SVB: 56
TOTAL: 66
Barcelona Ciutat: 
SVA: 10 VIR: 2 SVB: 43 SVA-Ped: 2 
Vehicles col·lectius: 2  TOTAL: 59

Camp de Tarragona
SVA: 5 SVB: 38
VIR: 2

TOTAL: 45

Terres de l’Ebre
SVA: 3 SVB: 21 

VIR: 1

TOTAL: 25
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> Distribució Territorial HEMS
Cobertura Aèria

Població: 7 milions d’habitants

Extensió territorial: 32.113 km²

H01: Sabadell
Corporació Sanitària Parc Taulí

H04: Móra d’Ebre
Parc de Bombers de Móra d’Ebre

H02: Girona
Hospital Universitari Doctor 
Josep Trueta de Girona

H03: Tremp
Parc de bombers 

de Tremp
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> Serveis Especials
Serveis Preventius Programats

Mitjançant un circuit de demanda establert, es 
dóna resposta en funció de l’avaluació de riscos 
realitzada per l’equip de suport.

Resposta a Serveis Especials en el marc de 
l’activació dels Plans  d'emergència i catàstrofes.

Material per col·laboracions internacionals

22 professionals DUI/TES

4 SVI i 3 PMA

1 estació de descontaminació RNBQ
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INFO 2016:
709 treballadors directes i 4.500 indirectes

> Les Persones
Els Professionals del SEM

% Perfil Professional SEM

14



Les Persones

 Bases pròpies i CECOS
 Infermeria

– Urgències
– UCI
– UCC
– Prehospitalària

 Metges
– Generalistes (pre-95)
– MFiC
– Intensivistes
– Anestesistes
– Internistes, cardiòlegs, 

pneumòlegs, hematòlegs, …

 Bases col·laboradores
 Infermeria

– Urgències
– UCI
– UCC
– Prehospitalària

 Metges
– Atenció Primària
– Urgències
– UCI
– Prehospitalària
– …

Especialització i Professionalització
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Bases Assistencials amb dependència d’UCIs

 Cobertura garantida dels recursos assistencials (unitats operatives al 100%)
 Dependència funcional, que no laboral, del SEM
 Model integrat d’assistència que garanteix el contínuum assistencial
 Homogeneïtat i maneig eficaç en l’atenció al malalt crític que garanteix alts 

nivells de qualitat i de seguretat clínica
 Coneixement del maneig del pacient crític complex (ECMO, BCPAo,…)
 Manteniment del contacte hospitalari i de la formació continuada
 Motivació per la docència  (hosp / prehosp) en quant a la formació (MEF, 

infermeria de mestratges i postgraus,…)
 Participació en les línies d’investigació del servei
 Possibilitat de feedback dels pacients atesos (diagnòstic definitiu i evolució)
 Pedrera de professionals (amb garanties de formació i capacitació)
 Reclam per a la incorporació de MEF i infermers
 Expectativa de futur professional (continuïtat laboral)

Avantatges
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Bases Assistencials amb dependència d’UCIs

 Criteri de “sobretriatge” (magnificar la gravetat de la patologia) a l’atenció 
prehospitalària (especialment els “juniors”)

 Dèficit en el maneig de patologia banal, pacient ambulatori  (PCC/MACA), 
pacient pediàtric, pacient obstètric, pacient traumàtic no greu, …

 Menor resolució “in situ”, major número de trasllats assistits a l’hospital
 Recerca d’una OD de certesa en lloc d’una orientació sindròmica, 

estabilització i trasllat (enlentiment de l’assistència específica)
 Excessiva necessitat de tecnificació per a la pressa de decisions
 Dificultat pel seguiment dels procediments del SEM (bypass a CECOS…) i 

discordància de protocols (sindròmics vs específics)
 Competència pels mateixos professionals (en el cas de dispositius “no 

integrats” i/o de “dispositius múltiples”)

Inconvenients o desavantatges
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