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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  donar informació i consell sanitari, tant en situacions 
ordinàries com extraordinàries. 
 
Els valors que regeixen l’entitat, són l’honestedat, el respecte, la professionalitat, l’accessibilitat, la 
transparència, l'eficàcia, la qualitat i el compromís, garantint un nivell d’accés públic universal i eficient als 
serveis qualificats de salut. 
 
La nostra aspiració és, en el marc del Departament de Salut, prestar un servei d’informació, orientació i 
atenció sanitària, pròxim, proactiu, excel·lent i eficient, que obtingui la satisfacció de les persones que viuen i 
visiten Catalunya. 

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 



ASPECTES	  ÈTICS	  	  
DE	  LA	  REANIMACIÓ	  
Recomanacions	  ERC	  2010	  



“Aplicació	  dels	  principis	  è0cs	  en	  la	  presa	  de	  
decisions	  assistencials	  per	  tal	  de	  millorar	  la	  
qualitat	  de	  l’assistència…”	  

BIOÈTICA	  



•  Principi	  de	  beneficència	  
•  Principi	  de	  no	  maleficència	  
•  Principi	  d’autonomia	  
•  Principi	  de	  jus>cia	  

PRINCIPIS	  DE	  LA	  BIOÈTICA	  



•  P.	  DE	  BENEFICÈNCIA:	  Conservació	  de	  la	  vida	  (“Valor	  
fonamental	  del	  ser	  humà”)	  

	  
•  P.	  DE	  NO	  MALEFICÈNCIA:	  Evitar	  efectes	  nega0us	  
superiors	  al	  bé	  desitjat.	  

	  	  	  NO	  iniciar	  maniobres	  en	  condicions	  que	  fan	  de	  la	  
RCP	  un	  procés	  fú0l:	  
-‐	   	  Signes	  de	  mort	  biològica	  
-‐  Situació	  terminal	  
-‐  PCR	  >	  10	  min.	  sense	  SVB	  
-‐  Trauma0smes	  amb	  important	  pèrdua	  de	  la	  integritat	  

PRINCIPIS	  DE	  LA	  BIOÈTICA	  



•  PRINCIPI	  D’AUTONOMIA:	  
-‐  Consen0ment	  “presunto”	  
-‐  Testament	  vital	  
-‐  Informar	  la	  població	  

	  
•  PRINCIPI	  DE	  JUSTÍCIA:	  
	  	  	  No	  retardar	  l’assistència	  d’altres	  víc0mes	  amb	  més	  
possibilitats	  de	  supervivència.	  

PRINCIPIS DE LA BIOÈTICA 



CRITERIS	  DE	  NO	  RCP	  

•  Risc	  pel	  reanimador	  
•  Ordre	  	  documentada	  de	  No	  reanimar	  
•  Retard	  en	  l’atenció	  d’altres	  víc0mes	  amb	  més	  
possibilitat	  de	  supervivència.	  

•  Signes	  evidents	  de	  mort	  biològica	  
•  Evolució	  de	  situació	  terminal	  
•  PCR	  >	  10	  min.	  sense	  SVB	  
•  Gestació	  <	  23	  set.	  o	  <	  400g	  o	  anencefàlia	  o	  trisomia	  
13-‐18.	  



CRITERIS	  DE	  FINALITZAR	  L’RCP.	  

•  Després	  de	  20	  min.	  d’asistòlia	  sense	  recuperació	  
de	  pols.	  

•  Recuperació	  de	  pols-‐respiració	  espontànies	  
•  Reconeixement	  de	  criteris	  de	  mort	  evident	  
•  Presentació	  d’ordres	  de	  no	  RCP	  
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