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[ NOTA DE PREMSA ] 

 
CONFLICTE DE COMPÈTENCIES PROFESSIONALS 
Metges de Catalunya insta Salut a retirar la guia que permet fer 
diagnòstics mèdics al personal d’infermeria del SEM  
 

 El sindicat alerta que la ‘Guia d’actuació infermera d’urgències i emergències 
prehospitalàries’ del SEM vulnera el cos legal que regula les competències dels 
professionals sanitaris i és un risc per a la població i per als mateixos infermers 
  

 L’organització demana que s’aturi el pla de reordenació que substitueix les 
ambulàncies medicalitzades per Unitats de suport vital avançat infermer (USVAi) 
que no inclouen metges en l’equip 

 
BARCELONA, 4 NOVEMBRE 2015. Metges de Catalunya (MC) ha lliurat aquest dimecres una 
petició formal al Departament de Salut perquè “retiri i deixi sense efectes” la ‘Guia d’actuació 
infermera d’urgències i emergències prehospitalàries’, elaborada per l’empresa pública Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) i publicada l’abril de 2015, que dóna instruccions al personal 
d’infermeria de les ambulàncies per determinar diagnòstics i indicar tractaments terapèutics, 
competències que són “pròpies i exclusives dels metges”, segons el cos de lleis que defineixen 
les atribucions dels professionals sanitaris.  
 
El sindicat mèdic reclama a la conselleria de Salut que la prestació assistencial del SEM “es porti 
a terme en les condicions de garantia que la legislació estableix”. En aquest sentit, 
l’organització addueix que la guia que orienta els infermers en el diagnòstic, prescripció i 
tractament a pacients en situacions crítiques o de risc potencial, no té en compte la principal norma 
de definició de competències, la Llei d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS), ni altres 
textos legals en els quals “queda palès que només un metge està capacitat legalment per 
certificar l’estat de salut d'una persona i és l’únic competent per efectuar un diagnòstic”.   
 
Per a MC, metges i infermers “comparteixen elements comuns i és innegable que existeix un 
àmbit de col·laboració estreta”, però, a la llum de la normativa, és “clar i contundent” que als 
facultatius els correspon en exclusiva la realització del diagnòstic i el tractament dels pacients. Així 
mateix, el sindicat considera “imprudent” que a la guia s’afirmi que es proporciona un marc 
professional i legal d’actuació al personal d’infermeria, ja que, segons adverteix, si a un 
professional que no hi té les competències se l’habilita per diagnosticar i prescriure fàrmacs, es 
posa en risc a la ciutadania atesa i als propis professionals que podrien ser sancionats penalment 
en cas d’error.  
 
Aturar la reordenació del transport sanitari 
En la mateixa petició, MC ha reclamat que s’aturi el pla de reordenació del transport i l’assistència 
d'urgència i emergència sanitària que s’està implantant arreu del territori i que preveu el 
desplegament de les Unitats de suport vital avançat infermer (USVAi), formades per un infermer i 
un tècnic de transport sanitari, moltes de les quals substitueixen les actuals unitats avançades que 
integren també a metges. L’organització assegura que la guia que dóna instruccions als infermers 
per actuar en solitari “desdibuixa competències per emmascarar com a millora assistencial 
el que en realitat no és res més que un intent d’estalvi” derivat de la implantació de les USVAi. 


