1.INFORME DE NECESSITAT DE LA TRAMITACIÓ D’UNA CONSULTA PRELIMINAR
AL MERCAT SOBRE EL PREU HORA

DE VOL PER SERVEI D’ASSISTÈNCIA I

TRASLLAT AMB MITJANS AERIS MEDICALITZATS O AMB ACOMPANYAMENT
SANITARI EN CAS DE REPATRIACIONS SANITÀRIES

1. – NECESSITAT DE LA UNITAT PROMOTORA.
L’Àmbit d’Emergències del SEM, amb motiu d’obtenir més informació per una licitació del
servei de trasllat i repatriació sanitària de pacients assegurats pel CatSalut i ingressats en
centres de fora de Catalunya i amb destinació final a Catalunya i trasllats de pacients
d’acord amb la normativa dels reglaments comunitaris, es veu amb la necessitat de realitzar
una consulta preliminar del mercat per determinar el preu hora del trasllat dels pacients
extracomunitaris a través dels mitjans aeris medicalitzats (amb infermer/a i/o metge/ssa).
2. – DESCRIPCIÓ BREU DE L’ACTIVITAT I FUNCIONS DEL SEM EN EL CONTEXT DE
LA NECESSITAT
Les funcions i objectius que compleix SEM en el context de la necessitat es, el trasllat i
repatriació sanitària de pacients assegurats pel CatSalut i que es troben ingressats en
centres sanitaris de fora de la Comunitat autònoma de Catalunya i amb destinació final a
Catalunya, d’acord amb els criteris sanitaris i protocols aplicables per part del CatSalut i/o
SEM, així mateix, els casos de pacients assegurats pel CatSalut, que amb origen a
Catalunya, precisin de trasllat a un altre centre fora de Catalunya per tal de rebre un
tractament no disponible en centres hospitalaris catalans, així com els trasllats de pacients
d’acord amb la normativa de reglaments comunitaris.
Per aquest motiu, es necessari disposar de la possibilitat d’un servei de mitjans aeris
medicalitzats, per donar resposta a les situacions on el trasllat i/o repatriació dels pacients
no es pugui o no sigui adequat realitzar mitjançant transport terrestre.

3. – OBJECTE DE LA CPM
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L’objecte principal de la consulta és conèixer quin ha de ser el preu hora final de vol
desglossat per conceptes, de servei de trasllat i repatriació sanitària de pacients
extracomunitaris mitjançant aeronaus medicalitzats, sanitaritzats o avions ambulància,
tenint en compte les característiques i variants relacionades que es detallen a continuació:
-

Aeronau medicalitzada amb pilot i copilot

-

Assistència i vigilància sanitària avançada amb Infermer/a i/o metge/ssa amb la
formació en aeromedicina i expertesa en l’abordatge de pacients crítics.

-

Material i equipament sanitari equiparable a una UCI mòbil i segons necessitats
especials de la població pediàtrica (incubadores)

-

Trajecte i consum de combustible per hora necessari per realitzar la operació

-

Temps de resposta adequat a la emergència i estat clínic del pacient

-

Trasllat des del centre d’origen a l’aeroport i de l’aeroport fins al centre hospitalari
de destí corresponent

-

Possibilitat d’acompanyament per familiars (en especial en pacients amb cert grau
de dependència o infants)

-

No requeriment d’exclusivitat de l’aeronau

Per altre banda, i essent més específics, es consulta el preu hora de vol, tenint en compte
les característiques i variables esmentades anteriorment, per a trasllats que tinguin origen
a les Illes Balears i a les Illes Canàries.
Com a objectiu secundari de la consulta es planteja conèixer els costos i preus per la,
repatriació sanitària en vols regulars amb acompanyament sanitari, ja sigui metge o
infermer, en aquells casos que l’estat clínic del pacient ho permeti, tot considerant les
següents característiques o variacions:
- Trajecte
- Temps de resposta
- Dotació material i professionals sanitaris que acompanyen al pacient
- Trasllats fins aeroport o centre de destí final
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4. – FINALITAT DE LA CPM I OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
Així doncs, a través d’aquesta CPM es sol·licita informació dels costos i preus de mercat
dels avions medicalitzats per tal de ser considerats per l’elaboració dels plecs de la pròxima
licitació per la contractació de repatriacions sanitàries, que compleixin amb les prestacions
adequades per la vigilància i assistència avançada durant el trasllat amb la dotació material
i humana adequada a les necessitats del malalt. La qüestió en concret es determinar el
preu per hora efectiva de vol actual, que inclogui les prestacions esmentades en el punt
anterior.
Igualment es sol·licita en l’actual CPM informació sobre els costos de gestió de
l’acompanyament sanitari en vols regulars, segons les prestacions esmentades al punt
anterior.
Addicionalment a l’entrega de la resposta, es proposa dur a terme una sessió individual de
mitja hora (presencial o telemàtica) per aclarir o completar la informació posada a disposició
i en qualsevol dels aspectes que es consideri necessari.
5. – DOCUMENTACIÓ INTEGRANT DE LA CPM
Per a la tramitació de la CPM, aquesta unitat promotora ha elaborat els següents
documents que s’adjunten a l’expedient:
-

1.- Informe de necessitat

-

2.- Document Regulador de la CPM

-

3.- Formulari de presentació de la CPM

Data:

20/09/2022

Nom:

Àngels López Canela

Càrrec

Cap Àmbit Emergències

Signatura:

-
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