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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, així com d'oferir informació sanitària 

telefònica i consell de salut, mitjançant 061 CatSalut Respon 

Emergències Mèdiques 

Atenció a les urgències i emergències 

extrahospitalàries 

 

 

061 CatSalut Respon 

Informació sanitària i consell de salut 
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Resum activitat assistencial 2014 

Alertes totals:  1.791.160 

Alertes al dia:  4.907 

Número incidents:  

Sense mobilització de recursos: 550.621 

Amb mobilització de recursos: 765.411  58 % 

 42 % 

1.316.062 Incidents :  

 Un 23 % resoltes amb consell sanitari, un 15% informativas, un 1% derivacions a salut i 
un 3% altres) 
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2014.  
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SVB: 661.551 

SVA A: 2.462 

SVA: 136.594 

AP: 98.060 

73,6% 

 
15,1% 

 
0,2% 

 
10,9% 
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Metges 

Infermers 

Teleoperadors 

Telèfon 

Web 

@ 

Xat 

7x24 

Procediment d’atenció habitual al SEM 
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Gestió de demanda 

Gestió de 
recursos 

Consultoria 
Sanitaria 

Centro coordinador. Plataforma Multicanal 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=medico+a+domicilio+dibujo&source=images&cd=&cad=rja&docid=C3IPWxE0JokylM&tbnid=PkoYMXtn2UqFVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bienestarmunicipalidadmaipu.blogspot.com/p/convenios_8.html&ei=PB55UYD4H-Sa0QXh8oGAAw&bvm=bv.45645796,d.ZGU&psig=AFQjCNFjFRwAxVfaBWaoIqKFVUzAFMClVA&ust=1366978480853603
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Quants malalts amb discapacitat? 
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Quins perfils de persones amb dificultats de 

comunicació podem trobar?  

Discapacitat física: 

 Motora  

 No motora 

Discapacitat sensorial: 

 Visual  

 Auditiva  

 Discapacitat de la comunicació i la parla  

Discapacitat intel.lectual 

Discapacitat mental  
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Dificultats 

X X 
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Què espera l’alertant en aquests casos? 

 Comprensió 

 Empatia 

 Amabilitat 

 Medis tècnics i humans que el 

puguin ajudar. 
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Què fem per millorar? 

Adoptar les noves tecnologies  
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Què fem per millorar? 
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Objectiu de l’APP 061 CatSalut Respon 

Apropar i facilitar l’accessibilitat del ciutadà al sistema públic 

de Salut i a l’atenció sanitària 
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Què fa l’APP 061 CatSalut Respon?  

 Informa de quan cal trucar al 061 CatSalut Respon 

Dóna atenció sanitària no presencial 

Ciutadans Professionals 
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Què fa l’APP 061 CatSalut Respon?  

 Permet fer una trucada 

que: 

 Geoposiciona a la 

persona que truca 

Dóna atenció sanitària no presencial 
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Què fa l’APP 061 CatSalut Respon?  

Permet fer una trucada que: 

 Envia dades que hem introduït: 

– Personals (nom, número de telèfon, data de 

naixement, adreça i municipi).  

– CIP (amb el que el 061 CatSalut Respon té 

accés directe a la HCCC). 

– Reconeix els pacients d’especial seguiment. 
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Què fa l’APP 061 CatSalut Respon?  

 Ubica els centres,  equipaments 

de Salut de tot Catalunya (en 

referència a la teva localització. 

 

 En aquesta primera versió, 

CAPs, CUAPs i Hospitals) 
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Què fa l’APP 061 CatSalut Respon?  

 Dóna consells i avisos de salut: 

 

 Directament a través de 

notificacions push. 

 Campanyes de salut, alertes 

estacionals, informació de 

Salut Pública...) 
 

 Indirectament: informació 

publicada al menú de l’APP 
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Què fa l’APP 061 CatSalut Respon?  

 Dóna accés a vídeos de salut 
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Vídeo conferència: sistema per permet la comunicació 

simultània d’àudio i vídeo entre l’emissor i el receptor. Fent 

possible el contacte a temps real entre persones que no és  

troben al mateix lloc. 

 

 

Vídeo interpretació: permet a les persones sordes/ 

discapacitat auditiva i sords “oients” comunicar-se entre sí 

mitjançant la figura del vídeo intèrpret. 

D’aquesta manera les persones sordes poden intercanviar 

informació. 

 

  

Potencials millores 
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112 ofereix un APPS per a persones amb discapacitat auditiva 

presentada el 2013, permet a les persones sordes comunicar-se 

amb el telèfon d'emergències 112 a través de pictogrames, vídeos 

en llengua de signes en català i castellà, i un servei de 

geolocalització.  

Aprendre... 
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22 de 32 

Quines propostes pels assistencials del carrer podríem 

aportar? 

  

 Guia-Vocabulari  assistencial bàsic en llengua de 

signes.   

 Tallers formatius bàsics de llengua de signes 

Catalana.  

 Tallers formatius com tractar a una persona amb 

discapacitat 
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Conclusions 

 Hem de ser conscients de les opcions de 

millora en aquest camp. 

 Hauríem de desenvolupar estratègies 

conjuntes de treball 

 Hem de registrar les activitats que fem per 

conèixer la magnitud real. 
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