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El sistema sanitari públic posa a la vostra disposició diversos recursos on us 
podeu adreçar en cas que us trobeu davant d’una urgència mèdica.  
 
Com a primer nivell d’atenció, podeu trucar al 061 CatSalut Respon, des del 
qual els professionals sanitaris us assessoraran sobre què s’ha de fer o on us 
podeu adreçar i us oferiran consells de salut. En cas que sigui necessari, i si 
cal, us enviaran un professional sanitari, si és necessari a domicili, o una 
ambulància, per atendre-us en cada situació. 
 
Les urgències s’atenen en el vostre centre d’atenció primària i, fora de les 
hores de funcionament del centre, us heu d’adreçar al centre d’urgències que 
tingueu assignat. Podeu preguntar quin teniu més a prop al 061 CatSalut 
Respon. En molts indrets del territori ja hi ha centres d’urgències d’atenció 
primària (CUAP). 
 
En cas d’emergència (risc vital), telefoneu al 112. 
 



Com funciona el model d’atenció a les urgències i emergències 
sanitàries i amb quins recursos compta 
 
Pel què fa al Sistema d’Emergències Mèdiques i les urgències i emergències 
extrahospitalàries el funcionament del sistema és en xarxa, els recursos inicien 
i finalitzen la seva tasca en la base assignada però durant la jornada es 
mobilitzen en les àrees del territori que són necessàries, segons les necessitats 
de la població que es generin i si estan ocupats o lliures el recursos que hi ha 
al seu entorn. Així doncs una ambulància no està referenciada a una àrea sinó 
que donarà resposta allà on sigui necessari. 
 
Aquest funcionament en xarxa busca donar la millor resposta amb el menor 
temps possible per adaptar-se en cada moment a les necessitats reals, com 
per exemple en les situacions de simultànietat de necessitat de recursos en 
una mateixa àrea.  
 
Així, el procés d'atenció sanitària comença amb una trucada al 112 o bé al 
061. Els operadors de demanda reben i gestionen la trucada amb l'assistència 
de personal mèdic, determinant una prioritat segons la patologia i, o bé 
s'assigna el recurs més adient per fer l'assistència in situ, o bé es resol 
l'assistència mitjançant un consell sanitari telefònic.  
 
Quan la trucada requereix la mobilització d'un recurs, un equip assistencial es 
desplaça fins al lloc de l'incident per realitzar l'assistència i estabilització del 
pacient i, si cal, traslladar-lo a un centre sanitari. 
 
Aquesta assistència es pot donar en diferents escenaris: 
 

 Domicilis 
 Recintes tancats (laborals, esportius) 
 Via pública (carrers, carreteres, autovies, autopistes) 
 Centres de salut i atenció primària 
 Espais oberts (àmbit rural, muntanya) 

 
 
Tipus de recursos disponibles a la Regió Sanitària Girona 
 
Quan entri en marxa el nou concurs a les 
comarques de Girona i l’Alt Maresme hi 
haurà 59 noves ambulàncies a Girona i l’Alt 
Maresme: 38 unitats de Suport Vital Bàsic 
(SVB) integrades per dos Tècnics 
d’Emergències Sanitàries (TES), 9 unitats 
de Suport Vital Avançat (SVA) integrades 
per un metge i/o un infermer i un TES i 4 
Vehicles d’Intervenció Ràpida (VIR) 
integrats per un metge i un TES que 
donaran servei a prop de 900.000 



ciutadans. A més de l’helicòpter medicalitzat amb base a la ciutat de Girona 
 
El model del transport sanitari planifica els recursos en funció de les 
necessitats i els fluxos sanitaris de cada territori. Inclou, com a novetat, la 
priorització de l'assistència dels 
pacients in situ sobre del trasllat 
dels mateixos, amb la 
incorporació de nous Vehicles 
d'Intervenció Ràpida (VIR). Els 
VIR, que no efectuen trasllats, 
són turismes més àgils que les 
ambulàncies convencionals i 
estan integrats per un metge i 
un TES. Estan situats 
estratègicament a tot el 
territori, amb la finalitat d’oferir 
una primera valoració de l’estat 
del pacient així com dels 
recursos necessaris a desplegar 
per fer front a l’incident.  
 
Trasllat interhospitalari de malalts crítics 
El SEM també coordina els trasllats de pacients crítics (adults i pediàtrics) 
procedents d'un hospital que no disposa dels mitjans diagnòstics o terapèutics 
adequats a la patologia del malalt, a un altre centre amb els mitjans tècnics i 
humans necessaris. Determina el tipus d'hospital segons patologia, cerca el llit, 
mobilitza el recurs i fa el trasllat assistit per un equip SEM per tal de garantir 
l'estabilitat del malalt en tot moment. 
 
En aquest cas són els professionals dels hospitals emissors els encarregats 
d'iniciar el procés, sol·licitant el servei al SEM. 
 
Els codis, un model d’atenció d’èxit 
Els codis són protocol d'actuació urgent que comprèn l'activació d'un seguit de 
dispositius assistencials que permeten l'atenció urgent de les diferents 
malalties. 
 
Codi IAM  
Pacients amb infart agut de miocardi. L’activació d’aquest codi suposa la 
coordinació entre el SEM i l’hospital receptor en forma de prealerta, la qual 
cosa permet oferir als pacients que pateixin un IAM l’opció de rebre el millor 
tractament possible. En aquesta patologia concreta, el millor tractament és 
obrir l’artèria coronària que es troba obstruïda (reperfusió de l’artèria 
oclusiva), d’acord amb els estàndards terapèutics vigents. Aquest procediment 
de reperfusió s’aconsegueix mitjançant l’administració d’un fàrmac o l’obertura 
de l’artèria mitjançant una intervenció en el un centre hospitalari especialitzat 
(cateterisme/angioplàstia). Actualment aquest codi funciona a tot Catalunya 
 



Codi ictus  
Pacients amb accident vascular cerebral. En el moment que la Central de 
Coordinació del SEM identifica un afectat d’ictus que, segons els criteris 
consensuats al Pla director de la malaltia vascular cerebral a Catalunya, sigui 
tributari d’activació d’aquest codi, el SEM, prealerta un hospital receptor amb 
capacitat de diagnosticar i tractar aquests pacients. Aquesta prealerta permet, 
a l’igual que amb altres codis, que el centre receptor estigui preparat per tal 
que el pacient sigui atès de forma prioritària, atesa la gravetat de la malaltia. 
Actualment aquest codi funciona a tot Catalunya. Codi ictus  2012 
 
Codi PPT  
Pacients amb politraumatisme greu. Seguint el mateix sistema que en la resta 
de codis, el SEM identifica, a través de l’assistència que ofereixen els equips de 
les ambulàncies, els pacients que han patit un traumatisme greu. Un cop 
identificada la gravetat del pacient es prioritza, en funció de les necessitats de 
tractament específiques, i es trasllada als centres òptims per donar resposta 
definitiva. Actualment el codi està operatiu tot Catalunya. 
 
 
061 CatSalut Respon, per saber-ne més 
 
El 061 CatSalut Respon: 

 Incrementa el nivell d'accés  
a la informació i serveis sanitaris. 

 Canalitza la demanda sanitària. 
 Contribueix a la resolució  

de problemes sanitaris. 
 Fa promoció de la salut, prevenció i cura de la malaltia. 

 
El 061 CatSalut Respon té la capacitat de realitzar tràmits administratius, 
resoldre problemes de salut, adreçar al ciutadà al centre de salut més adient, 
activar un metge a domicili o, en cas que sigui necessari, activar una 
ambulància o un helicòpter medicalitzat del SEM. 
 
S’hi pot accedir per telèfon a través del 061, per mail a través de 
061catsalutrespon@gencat.cat,  per xat (els enllaços els podeu trobar al 
diversos web entre d’altres, canalsalut.gencat.cat) o a través de l’app 061 
CatSalut Respon. 
 
També podeu trobar més informació a: 
 

canalsalut.gencat.cat 


