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Jornades transfrontereres.
Coordinació de l’emergència. 

La Jonquera, 11 de desembre 2013
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Sistema d’ Emergències Mèdiques:

Missió

Ordinari

Grup Sanitari a PROCICAT

Treball previ a l’ Emergència

Treball durant l’ Emergència

L’ Emergència durant l’ Emergència

guia :
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Què és el SEM

Missió

La  raó de ser del SEM, és la prestació de serveis sanitaris per tal de 

donar resposta a les situacions d’urgència i emergència prehospitalària, 

així com facilitar informació i consell sanitari, tant en situacions 

ordinàries com extraordinàries.
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ASSISTÈNCIA

Distribució territorial
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PROCICAT

COMITÈ D’EMERGÈNCIESCOMITÈ D’EMERGÈNCIES

DIRECTOR del PLA

Centre de Coordinació
Operativa de Catalunya

(CECAT)
Gabinet
d’informació

Alcalde
.....................
CECOPAL

Grup 
d’intervenció

Grup 
d’ordre

Grup
logístic

Grup
expert en 

funció del risc
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GRUP SANITARI

�Composició
SEMSA, xarxa hospitalària, xarxa d’atenció primària, xarxa de salut pública, empreses i entitats amb 
recursos d’atenció sanitària, prèvia activació per part del comandament operatiu, altres  entitats, 
organismes, col·lectius i persones amb capacitats de resposta específica, prèvia activació per part del 
comandament operatiu.

El director del grup sanitari Coordina aspectes àmbit sanitari            

Director territorial 
dels ST Salut

Determini conseller

El coordinador del grup 
sanitari

Direcció de SEM Direcció
PROCICAT

CECAT

Un responsable operatiu del grup 
sanitari

Direcció Territorial SEM / ASE CCA
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Objectiu principal

GRUP SANITARI

Assistència sanitària “in situ” dels afectats per l’emergència, 
estabilitzar-los i distribuir-los per tal que rebin assistència hospitalària, 
si s’escau

Funcions :

PMAPMA

C C AC C A

SALUT PUBLICA

HOSPITALS I 
CENTRES 
SANITARIS

INFORMACIÓ
SANITÀRIA

CECOR
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Coordinació, 
durant tot l’any, amb 
la resta de cossos 
d’emergències de la 
generalitat

Simulacres, 
exercicis pràctics

Pla especial maig-
octubre, previsió IIFF

ABANS DE L’EMERGÈNCIA
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DURANT L’EMERGÈNCIA

� Coordinació amb els Serveis      
Territorials de Salut

*QT, RT, diàlisi

�Coordinació amb els serveis 
sanitaris territorials i 
transfronterers

�Coordinació altres operatius
*Evacuació residències, 
cases de colònies, ...

�Consells de salut a la població, 
en general
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ELS INCENDIS A L’EMPORDÀ , 2012
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� ACCIDENT MÚLTIPLES VÍCTIMES
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ELS INCENDIS A L’EMPORDÀ
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Punts forts:
coneixement mutu facilita la gestió
la formació continuada aporta valor a la gestió de l’
emergència
l’ experiència en episodis similars millora els resultats.

punts de millora:
debriefing estructurats multidisclinars farien detectar 
esforços no productius
manca de formació en gestió d’ emergències 
multidisciplinar
estructures de gestió/comandament molt diferents

Conclusions:
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gencat.cat


