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Recomanacions per als facultatius d’atenció primària 

davant el nou model assistencial del Servei d’Emergències 

Mèdiques de Catalunya (SEM) 

 
La reforma del model assistencial que està implantant el Servei d’Emergències 
Mèdiques de Catalunya (SEM), que deixa el trasllat i l’assistència en les anomenades 
Unitats de Suport Avançat (SVA) en mans de personal no mèdic, comportarà problemes 
jurídics i de responsabilitat professional que fins i tot poden afectar facultatius 
d’atenció primària aliens a l’empresa de transport sanitari urgent. A més, les 
conseqüències assistencials de prescindir de la presència de facultatius en situacions 
d’urgència i emergència prehospitalària són del tot imprevisibles. 

Així les coses, davant el nou model d’assistència del SEM, resulta imprescindible que els 
professionals mèdics coneguin les actuacions més recomanables per evitar 
conseqüències no desitjades provocades per potencials situacions susceptibles de 
demanda. 

 La responsabilitat professional és indelegable. Davant la llei, el màxim responsable 
d’un equip assistencial multidisciplinar és el metge, tant si es troba físicament amb el 
malalt, com si actua a distància com a coordinador de l’equip. Així, en un cas de mala 
praxis, el jutge pot arribar a fer responsable de la negligència al metge, tot i no ser-
hi present en la situació d’emergència. 

 Si en la situació d’emergència hi intervenen dos metges, un que es troba físicament 
al costat del pacient i un altre que actua per via telefònica, està per veure a qui 
atorgarà el jutge l’autoritat jeràrquica de l’assistència i, per tant, la responsabilitat 
davant un possible cas de mala praxis.  

 Cal tenir en compte que totes les comunicacions queden enregistrades. La 
comunicació que s’estableixi amb la centraleta del SEM pot ser fonamental a l’hora 
d’avaluar responsabilitats. Les instruccions gravades es poden utilitzar per imputar 
al metge la responsabilitat d’un cas. Ja hi ha expedients oberts per la revisió de 
missatges enregistrats.  

 En cas que el cas requereixi la presència de metges de serveis d’urgències aliens al 
SEM, en la comunicació amb el centre coordinador de l’assistència caldrà preguntar a 
l’interlocutor el seu nom i la seva categoria professional. 

 Així mateix, caldrà deixar constància de qualsevol discrepància en el tractament 
del pacient, ja sigui en la utilització dels recursos disponibles, l’activació de codis (i la 
no activació en cas necessari) o el centre on es realitzarà el trasllat, argumentant tant 
com es pugui els motius clínics que justifiquen la discrepància. 
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 En cas que el metge sigui requerit per acompanyar el malalt degut a l’absència d’un 
professional facultatiu en la Unitat de Suport Avançat (SVA), caldrà que faci constar 
qui ho ordena i, per tant, qui és responsable de l’abandonament del servei que 
fins aquell moment estava fent el metge i de les possibles conseqüències que 
se’n puguin derivar. 

 En cas de desplaçament, quan el facultatiu torni al seu lloc de treball, totes 
aquestes eventualitats han de quedar reflectides en la història clínica 
informatitzada del pacient. 

 Molt especialment s’han de consignar les actuacions d’infermeria o d’altres 
professionals que s’hagin dut a terme abans de l’arribada del metge i, en cas que 
es produeixin, les discrepàncies relatives al tractament, diagnòstic, activació de codis, 
condicionament per al trasllat i centre de destinació escollit, deixant constància de la 
persona que en última instància ha pres la decisió. 

 Per respecte i professionalitat, cal eludir discussions i enfrontaments amb el 
personal del SEM davant dels pacients i limitar-se a fer constar de forma ben clara 
qualsevol discrepància, tant en la conversa gravada com en la història clínica del 
malalt. 

 No oblidar mai que ni les noves fórmules d’atenció a la cronicitat, ni l’ocasional saturació 
dels serveis, ni la discrepància clínica o diagnòstica amb els professionals del SEM, ni 
cap altra circumstància pot ser causa de desatenció. La prestació del servei 
sanitari ha d’anar per davant de qualsevol eventualitat.     


