Introducció
La baixa freqüència dels Incidents de múltiples víctimes (IMV) en el nostre país ha dificultat,
històricament, la presa de consciència de la necessitat i de la utilitat, malgrat ser imprevisibles,
de anticipar-ne la preparació, si més no, de les primeres decisions i accions. Els recents
esdeveniments i l’actual situació, l’han estimulada.

En un IMV s’hi poden identificar diversos blocs consecutius: el prehospitalari en el terreny, el
de la interfície terreny–centres, el de l’atenció en els centres sanitaris, el de coordinació
territorial del dispositiu sanitari i el de la continuïtat postIMV.

La catalogació d’una situació com a IMV correspon al SEM.
El comandament, la coordinació i l’actuació prehospitalària: atenció sobre el terreny i
evacuació de les víctimes està definida i correspon a SEM-Sistema d’Emergències mèdiques,
d’acord amb PROCICAT; també la mobilitat intercentres.
El dispositiu sanitari de Bombers de la ciutat de Barcelona s’hi incorpora en el marc del PAEM
de l’Ajuntament de Barcelona.

La garantia d’accessibilitat des de l’escenari IMV als Centres sanitaris corre a càrrec de la
Guàrdia urbana de la ciutat: seguretat, corredors, ...

L’atenció directa en els centres sanitaris la duran a terme els Hospitals de tercer i de segon
nivell i els Centres d’urgències d’Atenció primària (CUAPs i CAPIBE).
La continuïtat, el dispositiu d’Atenció primària i intermèdia i el de Salut mental ambulatòria.
Aquesta coordinada amb el Centre d’Urgències i emergències socials de Barcelona (CUESB).

Els Hospitals de Barcelona disposen, o tenen en fase de redacció, d’un Pla IMV on s’hi descriu
el mecanisme de resposta previsible amb continguts variables segons la seva estructura i
cultura assistencial i organitzativa però amb força elements compartits.
L’Atenció primària (CUAPs i CAPIBE) així com l’Atenció intermèdia, a octubre de 2016, no en
disposen. En aquest document es presenten els eixos de la resposta conjunta.
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El Pla IMV BCN del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) recull les mesures de preparació, una
aproximació a la capacitat de resposta, el comandament integrat en l’actuació, la coordinació
IMV del dispositiu assistencial en el territori i la continuïtat postIMV.

El Pla IMV BCN l’elaboren els interlocutors IMV dels Centres sanitaris SISCAT de Barcelona amb
el CSB i es desplega en base a PROCICAT com a marc legal i integrat amb la resposta del SEM.
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