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1. Objectius del treball 

 

a. Introducció:  

Aquest treball estudia el procediment a realitzar per establir una comunicació vaixell-terra 

en els casos de necessitat de suport mèdic de forma ràpida y efectiva. S’estudia tant la 

telemedicina actual com la precursora, plantejant finalment possibles millores a introduir, 

fonamentalment aquelles destinades a incrementar el volum y la qualitat de la informació 

transmesa als mèdics a terra sobre les dades clíniques del ferit o malalt a bord.  

b. Justificació  

He escollit aquest tema donat que en la meva trajectòria professional a bord dels vaixells 

he hagut d’actuar com a responsable mèdic, sense mes formació que la rebuda durant el 

curs medicina naval anys enrere, y sempre m’ha resultat preocupant el poder veurem 

immers en una situació d’alt risc on la necessitat d’establir un canal comunicatiu ràpid i 

eficaç amb un radio-metge  sigui de caràcter vital.  

Entenc que tal com jo, la resta de companys de professió es veuen en la mateixa situació, 

i donada la importància capital que te poder atendre ràpidament i eficaçment un ferit en alta 

mar, veig el fet de aprofundir en aquesta temàtica una necessitat.  
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2. Historia de la telemedicina 

 

a. Medicina naval clàssica 

 

La presència, al costat del malalt, d'una persona que alleugi el seu dolor i li curi les ferides, 

ha estat una necessitat sentida per l'home al llarg de tota la història i de forma més acusada 

en el medi naval, per les especials circumstàncies d'aïllament que el caracteritzen, i els 

riscos a què havien d'enfrontar-se, tant en circumstàncies normals com en aquelles altres 

en què els vaixells es convertien en escenari d'aferrissades lluites. 

Ja des de començaments del segle XVI va existir un complex dispositiu sanitari de suport 

permanent a les diferents Esquadres que era sensiblement reforçat amb ocasió de les 

empreses organitzades per la monarquia, responent a models que es remuntaven a 

èpoques molt anteriors. 

En el món grec a la presència de metges embarcats era habitual com ho demostren algunes 

dades que han arribat fins a nosaltres. Així, per exemple, quan el 415 a. de C. es preparava 

l'expedició atenesa a Sicília sota el comandament de Alcibiades, es va prendre l'acord que 

embarquessin "metges navals" de l'existència tenim algunes proves concloents com una 

làpida trobada a Constantinoble corresponent al segle I a. de C. amb els noms dels oficials 

d'una nau de guerra grega, en la qual al costat d'un d'ells pot llegir-se: '' Iatros ". El fet que 

un dels vaixells que van participar en la guerra del Peloponès portés el nom de "Teràpia" 

ha permès aventurar la hipòtesi que existien vaixells hospitals en què es prestava la deguda 

atenció als mariners i soldats ferits. També en època romana, quan August va constituir 

amb caràcter permanent la flota imperial, establint dues armades principals o " pretoriae 

"amb base a Miseno i Clase, figuraven entre les més de 240 embarcacions que la 

constituïen, algunes amb noms tan significatius com la trirreme '' Asclepius" (metge mitificat 

de l’antiga Grècia)  i la libuma "Aesculapius" de la flota de Miseno, o la trirreme '' Aesculapius 

"de les que operaven des de Clase, el que per a alguns venia a reforçar la hipòtesi de 

l'existència de vaixells hospitals en l'antiguitat clàssica. 

És aventurat, però, acceptar la seva presència basant-se exclusivament en el nom de 

l'embarcació. D'altra banda, el concepte de vaixell-hospital ha patit una gran evolució al llarg 

de la història encara que aquesta denominació va ser aplicada tant a aquelles embarcacions 

condicionades per a la recepció i el tractament de les baixes, com aquelles altres que tenien 

la comesa el de evacuar els ferits cap a llocs segurs. 
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Parlar de medicina naval és també parlar en certa manera d'higiene d'abord en quant a 

prevenció de malalties i situacions insalubres. En aquest aspecte  foren  pioners el poble 

Romà que entre les normes d'higiene personal a bord, convé destacar una sèrie de 

preceptes d'obligat compliment, entre els que es trobaven l’obligació de banyar-se dues 

vegades al dia, la utilització de vestits de llana per preservar-se de la humitat, la prohibició 

de consumir begudes alcohòliques, l'establiment d'una dieta especial durant l'època d'estiu 

o la cura que es posava en no  inhalar l'aire viciat provinent de la sentina. 

 

Ara vegem els orígens de la sanitat naval a Espanya: 

A Espanya la medicina naval néixer, al igual que en gran part de la resta de països, en els 

vaixells de guerra, en el cas espanyol concretament va ser en les galeres entorn de l'any 

1310. 

 

Al la planta tipus d’una galera podem trobar una plaça de barber y una altra de cirugià 

encara que normalment estava coberta només la primera. No obstant en determinades 

circumstancies embarcaven ambdós en companyia d’un metge i d’un boticari. 

El barber constituïa el nivell mes baix d’organització sanitària, essent el de cirurgià aquell 

càrrec dut a terme per una persona amb uns coneixements mèdics que, a dia d’avui, 

consideraríem mínims, però que per la època es consideraven avançats.    

Vegem ara amb quines medicines y utensilis treballaven aquells metges, en un vaixells que 

salpava amb destinació a les Amèriques: 

• 38 Pots d’ungüents. 

• 16 potets de vidre per les “pols”. 

• 30 Barrils per als xarops i olis. 

• Una espàtula. 

• Una xeringa. 

• Dos sedassos, un de seda I un altre de truja. 

• Un cassó de coure. 

• Quatre agulles i dos cabdells de fill de cartes per lligar els pots. 

• Dues mans de paper blanc per cobertor dels pots i fioles. 

• Dues espàtules de ferro per a treure els ungüents. 
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En la majoria dels casos es classificaven les medicines d’acord a la seva forma de 

presentació en: eleuteris, pildores, xarops, ungüents, olis, aigües, pols, conserves, herbes 

i senzills.  

No es fins l’aparició dels avenços aportats pels descobriments dels científics Tesla y 

Marconi, sobre les ones electromagnètiques y la seva capacitat de transportar informació, 

que podem començar a parlar de tele-medicina, prop de l’any 1897. 

Podem dir que la telemedicina moderna nasqué a les voltes dels anys 20, moment en el 

qual varis països costers desenvolupen instal·lacions de radio mèdica per les seves pròpies 

flotes, com ara Suècia al 1922, Holanda a l1930 y Alemanya al 1931. 

Tot i això, cal destacar que la primera esperiencia a nivell internacional, fou duta a terme 

per Italia, a través del “Centro Internazionale Radio Médico”(CIRM). Tamé conegut com 

“The Italian telemedical Maritime Assistance Service (TMAS), començà la seva activitat al 

1935 desde la seva seu a Roma, proveint de serveis radiomedics gratuïts a vaixells de 

qualsevol nacionalitat.  

Avui en dia es el major proveïdor d’assistència medica als vaixells a Europa.  

Va passar algun temps fins que el 1958, la OIT, va aprovar una convenció que invitava a 

totes les nacions marítimes a tenir un servei de consell mèdic a vaixells (TMAS) i una 

farmaciola a bord d’aquests.  

 

L’estàndard de l’equip mèdic a bord difereix de país a país. Molts països de ribera no 

tenen cap regulació referent a la farmaciola d’abord, metre que d’altres gaudeixen de 

regulacions que garanteixes farmacioles excel·lents. 

Els països industrialitzats normalment tenen les seves pròpies guies mediques (ex. Gran 

Bretanya; The ship’s captain’s Medical guide; Els estats units; The ship’s Medical chest 

and Medical aid at sea) 

La International Medical guide for ships (WHO/ILO/IMCO) hauria de ser obligatòria a bord 

dels vaixells de les nacions que no disposen d’una de nacional.  
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3. Situació actual 

 

a. La telemedicina en l’actualitat 

 

Les telecomunicacions han estat utilitzades en sanitat des de la seva creació. El telègraf, el 

telèfon, la radio i actualment els enllaços per satèl·lit que han fet possible portar l’assistència 

sanitària allí on la distancia i les condicions geogràfiques feien molt difícil la atenció dels 

pacients.  

L’auge de l’aplicació de les noves tecnologies de la informació y la comunicació  dintre del 

mon de la medicina fa que els processos informàtics, o amb aplicació informàtica, 

relacionada amb el camp mèdic,  siguin cada cop mes accessibles. 

La organització mundial de la salut (OMS) va definir la telemedicina com : La utilització den 

la consulta dels coneixements mèdics mitjançant xarxes de comunicació quan la distancia 

es un factor determinant. Aquesta definició deixa patent la necessitat d’utilitzar un suport 

tecnològic avançant per a fer que la pràctica de la medicina no tingui limitacions que 

depenguin de la distància entre el pacient i el centre hospitalari. La infraestructura 

tecnològica permet dur a terme l’intercanvi d’informació entre diferents participants remots 

involucrats en una situació d’aquestes característiques. El seu objectiu principal es la 

provisió de serveis multimèdia en red ( transferència d’àudio, vídeo, imatges, dades i text) 

que possibilitin l’assistència sanitària entre dos punts distants, com es entre la mar i terra 

ferma.  

Presentaré seguidament una distinció entre els diferents modes que hi ha de proporcionar 

informació al radio-metge: 

 Informació d’àudio: Veu y altres sons audibles  

 Informació visual: Vídeo d’imatges en moviment o plans estàtics en format analògic 

o digital.  

 Informació en text: Texts escrits en paper o en format digital  

 Telemonitoreig: informació analògica i digital capturada i enviada a través del equip 

mèdic.  
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La combinació d’aquests diferents mètodes de transmetre informació rep el nom de sistema 

multimèdia.  

En general es pot distingir en dos modes d’operació basics que determinen el tipus de 

tecnologia que es va a utilitzar.  

 Telemedicina en temps real o modalitat síncrona: Quan es parla de telemedicina es 

pensa clàssicament en aquesta situació, es a dir, professionals mèdics 

interaccionant a temps real a través de videoconferència amb una transmissió en 

directe de dades mèdiques. També podem anomenar-la teletutoría, que es l’acció 

de supervisar y dirigir la realització de procediments per personal que es troba 

separat especialment i amb el que es te comunicació.  

 

 Telemedicina en temps diferit o modalitat asíncrona: S’utilitza normalment en 

situacions que no son tant urgents, en les que un diagnòstic o una consulta es poden 

realitzar de forma diferia.  

Per efectuar una comunicació amb un radio metge en tindran en compte els següents 

passos:  

 Adquisició de la informació diagnostica del pacient en el lloc remot 

 Emmagatzemament d’aquesta informació 

 Envio al centre de referència a través dels canals de comunicació disponibles 

 Processat i visualització pels especialistes de la informació en el centre de 

referència.  

 Presa de decisions i resposta.  

Ara be, si orientem la telemedicina al àmbit exclusivament marítim hem de tenir en compte 

que en el cas de la gent de mar existeixen unes connotacions especials: el seu centre de 

treball es, al mateix temps, la seva vivenda durant llargs períodes de temps; l’accés als 

recursos sanitaris pot ser molt difícil durant llargs períodes de temps; aquests treballadors 

estan exposats a riscos sanitaris relacionats amb el seu particular ritme de treball; l’horari 

està condicionat per la producció ;  l’exposició a substancies químiques segons el tipus de 

vaixell comporta perills específics; la variabilitat climàtica de les zones de navegació on es 

troben en cada moment obliga a una adaptació extrema del organisme; poden contraure 

malalties endèmiques de les zones que visiten; etc.  

Atenent a aquests i altres motius s’ha desenvolupat una legislació de caràcter mundial.  
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Les normes generals han a nascut en organismes internacionals, com ara la OMI 

(Organització marítima internacional) o la OIT (Organització internacional del treball) i s’han 

completat amb legislacions particulars de cada país, que contemples les cures que ha de 

rebre un mariner tant abans d’embarcar, com quan està a bord.  

A Espanya comptem, des de l’any 1984, amb el programa de Sanitat Marítima del institut 

social de la marina. 

Com a dada estadística, mencionar que actualment a espanya es realitzen anualment vora 

uns 63.000 reconeixements mèdics previs al embarc, dels quals un 94% d’aquests te 

resultat positiu. 

Un cop els marins es troben a bord, l’assistència sanitària, segons estableix la legislació 

espanyola, la presta el capità, o la persona en qui ell delegui aquesta responsabilitat. Cal 

recordar que la majoria de les embarcacions no disposa de personal sanitari pròpiament dit 

entre la seva tripulació. Si el responsable sanitari te la formació adequada sap que pot 

comptar amb la col·laboració i l’assessorament dels denominats centres radio-mèdics.  

El nombre d’aquest centres radio-medics va en agument i la majoria de països 

desenvolupats i amb tradició marítima compta amb una centre mèdic d’aquests tipus. A 

espanya comptem, des del 1 de maig del 1979, amb el centre radio mèdic espanyol, integrat 

al I.S.M. 

No obstant, el potencial de l’ajuda radio-medica sol estar sobre estimada. Freqüentment 

s’entén (inclús per part dels treballadors del mon marítim) que l’assistència radio-medica 

reemplaça la preparació mèdica dels tripulants. Per això, cal recalcar que l’ajut radio-mèdic 

que et pugui donar un doctor no serveix de gaire sense algú qualificat capaç de dur a terme 

les seves instruccions de manera correcta. El tripulant a càrrec ha de ser capaç de descriure 

símptomes  i ha de saber quina informació es necessita per a realitzar un diagnòstic amb el 

seu posterior tractament. El risc d’un diagnòstic erroni es molt alt quant el coneixemnet 

medic basic del personal d’abord es inadequat i proporciona una visió errònia dels 

símptomes, historial i senyals del pacient, que permetrien d’emetre un diagnòstic amb 

relativa seguretat. No hauríem d’oblidar, que el doctor que ens assisteix no esta en posició 

d’examinar el pascient ell mateix, pel contrari, depent completament en les observaciones 

inexpertes dutes a terme pel personal de a bord. 

L’ajud radio-medic normalmet es demana a bord dels vaixells en situacions d’emergencia 

únicament. Les raons principals per a consultes mediques son: 



Medicina i tele-medicina a bord   Joan F. Roig 
 

10 
 

 La capacitat medica del capità, l’oficial o inclús el para-mèdic d’abrod, no son 

suficients per al correcte diagnòstic i el subseqüent tractament.  

 El tripulant encarregat de l’assistència mèdica vol compartir la responsabilitat 

consultant al radio-metge. Legalment la responsabilitat en aquest cas es altament 

delegada al metge a qui es realitza la consulta.  

 La farmaciola es insuficient i es necessita consell expert. 

Pot passar que en casos especials existeixi la necessitat d’aplicar procediments quirúrgics 

de vida o mort que no poden ser decidits pel personal d’abord per qüestions de formació.  

 

b. Normativa i legislació 

 

En aquest capítol en endinsarem en el marc legal espanyol en tot allò que afecta a les 

farmacioles d’abord i la telemedicina.  

Tota la informació referida a quest tema ve recollida en el Real decret 258/1999 del 12 de 

febrer, pel que s’estableixen les “condicions mínimes sobre la protecció de la salut y la 

assistència mèdica dels treballadors del mar”. Aquesta disposició te com a objectiu 

incorporar tot allò relatiu als dispositius mínims de seguretat i salut per a promoure una 

millor assistència mèdica a bord dels vaixells.  

També recull informació sobre determinades mesures preses per a assolir una 

harmonització entre els estats membres i complir les disposicions del tractat constitutiu de 

la comunitat econòmica europea relacionades amb la seguretat, higiene y salut en el lloc 

de treball per als treballadors del mar.  

El règim jurídic espanya tot lo relacionat amb seguretat, higiene i salut em el lloc de treball 

pels treballadors del mar ve encapçalat per diferents ministeris, tal i com veurem a 

continuació: 

 

 

 

 



Medicina i tele-medicina a bord   Joan F. Roig 
 

11 
 

Ministeri Funció 

Ministeri de foment 

 Regulació de la normativa de la 

marina mercant i abanderaments de 

vaixells 

Ministeri d’educació i cultura 
 Regulació del règim de títols 

acadèmics i professionals 

Ministeri de treball i assumptes socials 

 Legislació laboral d’higiene i 

seguretat 

 Asistencia sanitària de treballadors 

del mar a bord o a l’estranger 

 Promoció professional dels 

treballadors del mar 

Ministeri d’agricultura, pesca i 

alimentació 

 Bases d’ordenació del sector 

pesquer   

 Bases ensenyament de formació 

professional.  

Ministeri de sanitat i consum 
 Regulació de la sanitat exterior i 

productes farmacèutics.  

 

 

Es en el reial decret 1414/1981, del 3 de juliol pel que es reestructura l’institut social de la 

marina, atribuint-li a aquests organisme (depenent del ministeri de treball i assumptes 

exteriors) entre d’altres competències i funcions, l’assistència sanitària als treballadors del 

mar a bord o a l’estranger utilitzant els mitjans propis establerts al efecte, la distribució de 

la guia sanitària a bord, la inspecció i control del mitjans sanitaris i les condicions higièniques 

de les embarcacions, així com la formació professional dels treballadors del mar.  

EL reial decret també recull l’ordre ministerial del 9 d’octubre de 1978 sobre la obligatorietat 

de la guia sanitària a bord i l’ordre ministerial del 4 de desembre de 1980 sobre les 

farmacioles que han de portar el vaixells.  

Tanmateix, el conveni numero 164 de la OIT ( conveni sobre la protecció de la salut i la 

assistència mèdica de la gent de mar) , ratificat per espanya, i entat en vigor el 32 de juliol 

de 1991, estableix diverses determinacions sobre el personal mèdic i sanitari de a bord, 
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locals mèdics i infermeries als vaixells segons la seva categoria, la documentació clínica a 

utilitzar pels responsables i la formació sanitària de la tripulació.  

4. Malalties al mar 

Durant els llargs viatges a vela dels segles XV al XIX, les malalties comunes al mar eren 

aquelles que s’havien observat al país d’origen del vaixell, així com l’escorbut. Altres 

malalties observades eren aquelles conegudes com a “malalties de feina”,  contretes 

mentre els mariners treballaven al  aparell del vaixell, o a la sala de maquines i, també 

totes aquelles ocasionades per ferides i cremades durant les aferrissades topades amb 

els enemics. Sense dubte, la tuberculosis, varies malalties de la pell i infeccions veneres 

també varen jugar el seu paper, no obstant no poden ser considerades con malalties 

típiques dels mariners.  

Les estadístiques que queden sobre la mortalitat a bord dels vaixells d’aquella època, 

demostren que els informes fets pels mariners contemporanis no eren en absolut 

exagerats. Vora el segle XIX varen morir mes mariners a causa de malalties que per les 

ferides dels enemics. Per posar nombres a aquest fet, al 1506, un vaixell Espanyol, va 

perdre 123 dels seus 360 homes en un període de nomes 2 mesos per culpa de la 

malària. Sir Francis Drake (1540-1596) va perdre casi600 dels 2300 homes que tenia sota 

el seu comandament al 1985, i uns anys mes tard, al 1589, la historia es va repetir, 

provablement a causa de l’escorbut; aquest cop la meitat de 1200  homes moriren i un 

quart d’ells a dures penes quedaren aptes pel servei. Particularment tràgic fou el cas del 

vaixell anglès “Gloucester”, que al 1617 va perdre 626 dels 961 tripulants. Les baixes mes 

quantioses les sofriren els vaixells que navegaven per zones amb presencia de febre 

groga, per l’africa de l’oest o americà central, on de vegades, la tripulació sencera havia 

de ser reemplaçada.  
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5. Estudi i resum de: 

 

a. La guia sanitaria d’abord espanyola 

 

L’institut social de la marina (ISM), com ja hem mencionat anteriorment, te entre les seves 

funcions i competències l’assistència mèdica dels treballadors del mar tant a bord com a 

l’estranger, utilitzant els seus propis mitjans, tals com el centre radio-mèdic, els vaixells 

sanitaris i de suport logístic “Esperanza del mar” i “Juan de la Cosa”, i els centres 

d’assistència en l’estranger de Nouadhibou (Mauritania), Dakar (Senegal), Walvis bay 

(Namibia) i Port victòria ( illes Seychelles). Ja han transcorregut 12 anys des que l’ISM va 

publicà la seva primera guia sanitària a bord, no obstant, continua plenament vigent.  

El progrés científic i els canvis normatius obligatoris que s’han anat succeint aquests dotze 

anys han fet precís revisar i actualitzar alguns dels capítols de la guia, tals com els dedicats 

a emergències, farmacioles de a bord, accidents y malalties professionals, programa de 

sanitat marítima, llistes i centres de vacunació internacionals i documents i tràmits exigibles 

a les embarcacions.  

 Una de les actualitzacions realitzades i que considero important de senyalar ela 

incorporació en la guia medica d’il·lustracions i quadres a fi de facilitar la consulta dels 

responsables , no mèdics, a càrrec de l’atenció sanitària a a bord.  

S’ha mantingut la disposició general de la primera guia utilitzada, donada la seva 

comprovada eficiència en la localització dels tòpics.  

L’idea fonamental que ha dirigit la redacció d’aquesta guia es la de que serveixi d’instrument 

en les consultes mèdiques realitzades a distància. A més, ha de permetre poder utilitzar la 

farmaciola en cas de necessitat urgent o quan, per impossibilitat tècnica, no es pugui 

comunicar amb el centre radio-mèdic. També ha de servir com a fon d’informació sobre les 

mesures preventives a prendre als vaixells per a mantenir la salut i, si es dona el cas, saber 

que fer envers una mort a bord.  

Seguidament veurem els apartats de la guia, dividits en quatre blocs temàtics (mes onze 

annexes tècnics finals) 
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 Actuació envers risc vital 

Consta de dos capítols, centrats en aquelles situacions en les que existeix la necessitat 

d’actuar immediatament i no es pot esperar a realitzar una consulta radio-medica per a rebre 

instruccions. En aquests capítols es descriu d’una manera esquemàtica com reconèixer les 

situacions i que fer envers elles.  

Els capítols serien: 

 Emergències: Son totes aquelles situacions amb risc vital que requereixen una 

resposta immediata en els primers cinc minuts ( ressuscitació cardiopulmonar, 

control d’hemorràgies).  

 Urgència: Son totes aquelles les quals el temps de resposta pot demorar-se mes 

enllà dels cinc minuts, però que han de de ser de resposta rapida per evitar 

seqüeles permanents o inclús la mort. 

 

 Consulta radiomedica 

Constarà de quatre capítols: 

 Examen del pacient: Evaluació repida del estat del pacient per despres 

transmetrela al metge 

 Consulta radio-medica: Proporcionem la informació al metge de la evaluacio 

realitzada 

 Farmaciola de a bord 

 Cures d’infermeria 

 

 Primers auxilis a bord 

Organitzat en quatre capitols, en ells s’exposen les normes pel tractament de malalts i 

accidentat, el maneig dels malalts psiquiatrics i el de les enfermetats de la dona i el part. 

Está pensat per aquelles situacions no urgents. Els capítols són: 

 Asistència al accidentat 

 Asistencia al malalt 

 Atenció psiquiàtrica 

 Malalties de la dona i el part 
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 Prevenció, higiene y mort en el mar 

En aquet apartat, de cinc capítols, s’exposen les normes de prevenció e higiene a bord dels 

vaixells, així com el que fer quan algú mor al mar.  

 Prevenció de malalties cròniques i contagioses 

 Prevenció d’accidents i malalties professionals  

 Higiene del tripulant 

 Higiene del medi a bord 

 Mort a bord 

b. Farmaciola de a bord 

Com be sabem no tos el vaixells porten a bord els mateixos equips medico sanitaris ni 

farmacioles. Per mera lògica s’entén que les mesures a prendre en relació a les farmacioles 

o personal mèdic no seran les mateixes en un vaixell de carrega que en un de passatge.  

Ara veurem com son les farmacioles i sistemes sanitaris dels diferents tipus de vaixells i 

sota quins criteris es regeixen. 

 

i. Categoria dels vaixells i tipus de farmacioles 

 

Tot vaixell, segons la categoria en la que estigui classificat conforme a l’establert pel 

reglament internacional, ha de dur permanentment a bord una farmaciola amb el contingut 

mínim exigit.  

La farmaciola i els antídots han de mentir-se en tot moment en bon estat i completar-se o 

renovar-se amb el menor temps possible i , en qualsevol cas, seran prioritaris en els 

procediments d’abastiment del vaixell. 

Les categories de les farmacioles s’han determinat segons la distància a la costa en la que 

habitualment es trobi el vaixell realitzant la seva activitat. 

 

 Vaixells de categoria “A”. Vaixells que realitzen navegació o pesca marítima sense 

limitació de zona geogràfica. Hauran de portar farmaciola del tipus “A” 
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 Vaixells de categoria “B”. Vaixells que realitzen navegació o pesca marítima en 

les zones situades entre 12 y 150 milles nàutiques del port mes pròxim, equipat de 

forma adequada des del punt de vista mèdic. Hauran de dur la farmaciola del tipus 

“B” 

 Vaixells de categoria “C”. Vaixells que realitzen navegació o pesca marítima 

íntegrament dintre de les aigües interior (rius, riades o badies) on en zones situades 

a menys de 12 milles nàutiques de la costa o que no disposin de mes instal·lacions 

que un pont de govern. Hauran de portar farmaciola del tipus “C”.  

Per tant, amb aquest paràmetres, la següent taula mostra el tipus de farmaciola que han de 

dur el vaixells en funció de la seva activitat: 

 

Tabla 1 TIpus farmaciola segons vaixell 

Activitat del vaixell  Tipus de 

farmaciola 

A B C 

I. Vaixells de carrega    

1. Vaixells de carrega dedicats a viatges llargs sense 

limitació de passatge. 

X   

2. Vaixells de carrega que naveguen a mes de 150 milles 

de la costa i/o realitzen travessies de mes de 48 hores 

de navegació. 

X   

3. Vaixells de carrega que naveguen entre 12 y 150 milles 

nàutiques del port mes pròxim equipat de forma 

adequada, des del punt de vista mèdic  i no realitzen 

travessies de mes de 48h de navegació. 

 X  

4. Vaixells de carrega dedicats a viatges curts que 

naveguen a menys de 13 milles de la costa espanyola i 

no estiguin fora de port mes de 24 hores. 

  X 

II.  Vaixells de pesca    

5. Vaixells de pesca de altura sense limitació de passatge 

o que feinejen en caladeros estrangers de països no 

comunitaris.  

X   
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6. Vaixells de pesca que feinegen a mes de 150 milles de 

la costa i /o es trobin a mes de 48h hores de navegació 

del port més pròxim. 

X   

7. Vaixells de pesca que treballin entre 15 y 150 milles del 

port mes pròxim equipat de forma adequada, des del 

punt de vista mèdic, i que es trobin a menys de 48h de 

navegació. 

 X  

8. Vaixells de pesca que treballin a menys de 12 milles de 

la costa espanyola i que no romanguin fora del port base 

mes de 24 hores. 

 

  X 

III. Embarcacions d’esbarjo i vaixells de servei    

9. Embarcacions d’esbarjo am tripulació contractada que 

realitzen viatges en els que romanguin allunyats de la 

costa mes de 150 milles. 

X   

10. Embarcacions d’esbarjo amb tripulació contractada que 

relitzen viatges en els que romanguin allunyats de la 

costa entre 12 i 150 milles i/o es trobin a mes de 48 

hores del port mes pròxim equipat de forma adequada, 

des del punt de vista mèdic. 

 X  

11. Embarcaciones de recreo con tripulación contrastada 

que realicen viajes en los que permanezcan alejadas de 

la costa a menos de 12 millas y que no permanezcan 

más de 24 horas fuera de puerto. 

  X 

12. Remolcadores, lanchas, gabarras, etc., que salen a la 

mar en travesías de más de 8 horas y/o permanecen 

alejados de la costa más de 150 millas. 

X   

13. Remolcadores, lanchas, gabarras, etc., que salen a la 

mar en travesías de menos de 48 horas y/o permanecen 

alejados del puerto más próximo equipados de forma 

adecuada, desde el punto de vista médico, entre 12 y 

150 millas. 

 X  

IV. EMBARCACIONES SALVAVIDAS    
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14. Botes salvavides   X 

15. Balsas de salvamento Llevarán la 

dotación 

especificada 

en el Anexo III 

del R.D. 

Figure 1 TIpus de farmacioles segons vaixell 

 Tot vaixell ha de portar a cadascuna de les seves balses salvavides, així com en els 

bots salvavides, quan en disposi, un recipient completament estanc, contenint com 

a mínim, el material de primers auxilis per a les balses de salvament i, la farmaciola 

(farmaciola categoria C) per als bots salvavides. 

  

En cada vaixell ha d'haver un "llibre de registre d’administració de fàrmacs a bord", 

on el responsable sanitari de l'embarcació haurà d'anotar tots els consums de 

medicaments que es produeixin durant els embarcaments, detallant la persona a qui 

s’administra, data, medicament, dosi i responsable de la prescripció. 

 

 El contingut de les farmacioles de cada vaixell, bots salvavides i balses salvavides 

ha de constar al "llibre de revisió de la farmaciola". 

 

 

 Tot vaixell que transporti o sigui susceptible de ser utilitzat per transportar una o 

diverses de les substàncies perilloses, està obligat a portar a bord, almenys, els 

antídots obligatoris. En cada un d'aquests vaixells ha d'haver un "llibre de registre 

d’antídots." 

 

ii. Revisió periòdica de les farmacioles 

 

La revisió periòdica de les farmacioles i dels antídots s'efectuarà pels metges facultatius de 

l'Institut Social de la Marina o pel personal sanitari designat per l'esmentat Institut, sense 

perjudici de les actuacions que, en aquest sentit, corresponguin a les inspeccions de treball 

o a les capitanies marítimes. La revisió de les farmacioles i dels antídots es realitzarà amb 
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una periodicitat màxima d'un any. El control de la farmaciola dels bots salvavides s'efectuarà 

juntament amb la revisió periòdica de la farmaciola del vaixell. Excepcionalment, aquest 

control es pot ajornar per un període no superior a cinc mesos. 

El control de les farmacioles dels vaixells equipats amb balses de salvament ha de coincidir 

amb la revisió anual de manteniment de les mateixes. 

 

En totes les revisions s'ha de comprovar que les farmacioles compleixen que les condicions 

de conservació són bones i que es respecten les dates de caducitat dels medicaments. 

Així mateix es verificarà que els responsables del manteniment i gestió de les farmacioles 

han emplenat degudament el llibre de registre d'administració de fàrmacs. 

A continuació veurem com s'efectua el procés de revisió de les farmacioles: 

 

• Quan les farmacioles siguin fàcilment transportables, en els Centres de Sanitat Marítima 

de l'Institut Social de la Marina. En aquests farmacioles han de figurar en lloc visible i 

perfectament identificable la matrícula i el nom del vaixell al qual pertanyen. 

 

• Quan les farmacioles no siguin fàcilment transportables, en el mateix vaixell pels metges 

facultatius competents o pel personal sanitari designat per l'Institut Social de la Marina. 

 

6. Preparació del personal d’abord 

La preparació medica dels tripulants d’un vaixell es, sense dubte, el factor mes important 

a l’hora d’assegurar un estàndard d’atenció medica a bord satisfactori. La farmaciola 

adequada ha d’estar complementada per un oficial a càrrec que tingui competències 

mediques bàsiques. Naturalment es inútil tenir una farmaciola excel·lent sense personal 

hàbil. 

EL conveni STCW tracta l’assumpte de la formació medica dels tripulants en el capítol 

VI/4, on especifica els requisits mínims per a l’obtenció del certificat de competència en 

primers auxilis, fent referencia al compliment de l’especificat a la secció A-VI/4, paràgraf 1 

al 3, del codi STCW, que estableix el que exposo en la següent taula: 
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Tabla 2 Competències primers auxilis 

Competència Coneixements i 

comprensió  

Mètodes per 

demostrar la 

competència 

Criteris 

d’avaluació de la 

competència 

-Prendre accions 

immediates en 

situacions en les 

que s’hagi produït 

un accident o 

qualsevol altra 

emergència medica 

-Avaluació de 

necessitats de 

víctimes i 

amenaces a la 

pròpia seguretat 

 

-Comprensió de les 

mesures 

immediates que 

s'han de prendre en 

casos 

d'emergència, 

inclosa la capacitat 

de: 

 

.Aplicar tècniques 

de reanimació 

 

.Control 

d’hemorràgies 

 

. Aplicació de 

mesures 

adequades per a la  

gestió bàsica de 

xocs 

 

.Aplicar mesures 

apropiades en cas 

-Avaluació de 

l'evidència 

obtinguda a partir 

de la instrucció 

aprovada o durant 

l'assistència a un 

curs aprovat 

-La reacció i el 

temps d’aquesta, un 

cop l’alarma s’ha 

produït, són 

adequades a les 

circumstàncies de 

l'accident o 

emergència mèdica 

 

-La identificació de 

la causa probable, 

la naturalesa i 

l'extensió de les 

lesions és ràpida i 

completa i la 

prioritat i seqüència 

d'accions és 

proporcional a 

qualsevol possible 

amenaça a la vida. 

 

-El risc de més 

dany per a 

l’accidentat i per a 

un mateix  es 

minimitza en tot 

moment 
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de cremades i 

escaldades, 

inclosos els 

accidents causats 

per la corrent 

elèctrica. 

 

.Rescatar i 

transportar una 

víctima 

 

.Improvisa vendes i 

utilitza materials en 

un kit d'emergència 

 

Pel que fa als estàndards mínims de la persona a càrrec de de les atencions mediques a 

bord estableix els següents mínims: 

Tabla 3 Competències oficial mèdic 

Competència Coneixements i 

comprensió  

Mètodes per 

demostrar la 

competència 

Criteris 

d’avaluació de la 

competència 

Proporcionar 

atenció mèdica als 

malalts i els ferits 

mentre romanguin a 

bord 

Atenció a víctimes: 

 

.lesions de cap i 

espinal 

 

.lesions d'orella, 

nas, gola i ulls 

 

.sagnat extern i 

intern 

 

.cremades, 

Avaluació de 

l'evidència 

obtinguda a partir 

de pràctiques i 

demostració 

 

Quan sigui factible, 

experiència pràctica 

en un hospital o 

establiment similar 

La identificació dels 

símptomes es basa 

en els conceptes 

d'examen clínic i 

història clínica 

 

La protecció contra 

la infecció i la 

propagació de 

malalties és 

completa i eficaç 
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escaldades i 

congelació 

 

.fractures, 

dislocacions i 

lesions musculars 

 

.ferides, 

cicatrització de 

ferides i infecció 

 

.alleugeriment del 

dolor 

 

.tècniques de 

costura i fixació 

 

.gestió de les 

condicions 

abdominals agudes 

 

. tractament 

quirúrgic menor 

 

Aspectes 

d'infermeria: 

 

.principis generals 

 

.atenció assistencial 

 

Malalties, incloent: 

 

.condicions 

L'actitud personal 

és tranquil·la, 

confiada i 

tranquil·litzadora 

 

El tractament de la 

lesió o condició és 

apropiat i s'ajusta a 

la pràctica mèdica 

acceptada i a les 

guies mèdiques 

nacionals i 

internacionals 

pertinents 

 

La dosificació i 

l'aplicació de 

fàrmacs i 

medicaments 

compleix amb les 

recomanacions dels 

fabricants i la 

pràctica mèdica 

acceptada 

 

La importància dels 

canvis en la 

condició dels 

pacients es 

reconeix 

ràpidament 
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mèdiques i 

emergències 

 

.malalties de 

transmissió sexual 

 

.malalties tropicals i 

infeccioses 

 

.abús d'alcohol i 

drogues 

 

.atenció dental 

 

.ginecologia, 

embaràs i part 

 

.assistència mèdica 

de persones 

rescatades 

 

.mort al mar 

 

.higiene 

 

La prevenció de 

malalties, que 

inclou: 

 

.desinfecció, 

desinfestació, 

deformació 

 

.vacunes 
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Mantenir registres i 

còpies de la 

normativa aplicable: 

 

.guardar registres 

mèdics 

 

.normes mèdiques 

marítimes 

internacionals i 

nacionals 

Participa en 

esquemes 

coordinats 

d'assistència 

mèdica als vaixells 

Assistència externa, 

que inclou: 

 

.assessorament 

radiofònic 

 

.transport dels 

malalts i ferits, 

inclosa l'evacuació 

d'helicòpters 

 

.atenció mèdica 

dels marins malalts 

que impliquen la 

cooperació amb 

autoritats sanitàries 

portuàries o 

ambulatoris externs 

al port 

 Els procediments 

d'examen clínic són 

complets i 

compleixen les 

instruccions 

rebudes 

 

El mètode i la 

preparació per a 

l'evacuació estan 

d'acord amb els 

procediments 

reconeguts i estan 

dissenyats per 

maximitzar el 

benestar del pacient 

 

Els procediments 

per buscar 

assessorament 

radiofònic s'ajusten 

a pràctiques i 
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recomanacions 

establertes 

 

 

 

 

Com podeu veure, en aquesta categoria ja s’estableix com a mínim certes capacitats per 

a la comunicació amb el radio-metge o altres entitats mèdiques de les quals puguem 

necessitar assistència.  

També veiem com es fa referencia a que, en la mesura del possible, es duguin a terme 

pràctiques en centres hospitalaris o similars. Això, des de la meva experiència, no es fa 

mai, fet que deteriora molt la preparació final del mariner en qüestió, doncs evidentment 

no es el mateix una sèrie de lliçons teòriques que el fet de posar en practica certs 

coneixements.  

Des de la meva experiència, la formació rebuda podríem dir que es suficient, no obstant, 

el principal problema amb el que ens trobem es el poc us que en fem, amb la conseqüent 

pèrdua progresiva de coneixements i capacitats en una matèria tant essencial en 

situacions d’accidents. 

7. Àmbits d’actuació de l’estructura sanitaria a bord.  

 

a. Medicina preventiva 

 

S'encarrega de disminuir els factors de risc laboral dels treballadors de la mar quan es 

troben embarcats o en ports estrangers. 

Les accions bàsiques del Programa de Sanitat Marítima en el seu nivell preventiu són les 

següents: 

 

• Reconeixement mèdic d'embarcament. 

 

• Formació sanitària dels treballadors del mar. 
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• Formació sanitària específica inicial: És l'equivalent a la formació en primers auxilis a bord 

establerta a la regla VI / 4 apartat 2 de l'Annex I de la Directiva 2001/25 / CE relativa al nivell 

mínim de formació en professions marítimes (Regla VI / 4-2 del STCW-78/95, secció A-VI / 

4-1). Estan obligats a estar en possessió d'aquest certificat tots els oficials encarregats de 

la guàrdia en cambra de màquines, els capitans, patrons i oficials que hagen d'encarregar-

se de la guàrdia de navegació en embarcacions obligades a portar la farmaciola C, segons 

el que disposa el Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer. 

 

• Formació sanitària específica Avançada: Equival a la formació en cures mèdiques a bord 

establerta a la regla VI / 4 apartat 1 de l'annex I de la Directiva 2001/25 / CE relativa al 

nivell mínim de formació en professions marítimes (Regla VI / 4- 1 de l'STCW-78/95, 

secció A-VI / 4-2). Obligatori per a: 

Els capitans, patrons i oficials que hagen d'encarregar-se de la guàrdia de navegació en 

vaixells obligats a portar la farmaciola A o B, segons el que disposa el Reial Decret 

258/1999, de 12 de febrer. 

 

• Control de farmacioles i de les condicions higièniques i sanitàries del vaixell. Les 

condicions higièniques del vaixell són revisades per un inspector cada 6 mesos el qual 

expedeix un certificat prorrogable un altre 6 mesos sempre que aquestes condicions siguin 

les apropiades. El nom del certificat és "Ship Sanitation control exemption certificate". 
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Figura 2 Certificat 

b. Evacuació y rescat 

 

En moltes ocasions quan la gravetat d'un ferit a la mar és mitjana o alta és necessari 

realitzar l'evacuació del ferit o malalt. Abans de conèixer i parlar sobre les diferents vies 

d'evacuar un ferit veurem el protocol a seguir abans de fer l'evacuació mitjançant el següent 

quadre: 
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Parlem ara de les diferents vies d'evacuació d'un ferit a bord: 

 Evacuació per mitjà d'helicòpter: L'helicòpter és un bon sistema d'evacuació per 

l'avantatge que té de ràpida intervenció, però compta amb l'inconvenient de la seva 

limitació en l'autonomia del seu combustible. El temps màxim de vol que pot tenir 

l'helicòpter és de 5 hores i 30 minuts (comptant tant anada com tornada). Traduït a 

distància l'helicòpter pot cobrir una àrea de 710 milles. 

Accident 

 Tripulant que 

necessita 

assistència 

medica 

Viabilitat 

tractament via 

radio 

Preparació de 

l’evacuació 

¿Més de 700 milles? 

Helicopter Vaixell  

Transport al centre mèdic 

terrestre 

FIN 

SI

 

SI 

SI

 
SI

 

NO

 

NO

 
SI

 

SI
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Figura 3Helicopeter salvament 

 

 

Figura 4 Evacuació helicòpter 

 

 Evacuació per mitjà de vaixells: És un altre dels mitjans de rescat, cada vegada són 

més els vaixells que es fan per desenvolupar aquesta funció. A Espanya comptem amb 

el vaixell hospital Juan de la Cosa, vaixell pertanyent a l'ISM (Institut Social de la Marina) 

del ministeri de treball i assumptes socials. Aquest vaixell ha fet operacions a distàncies 
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de 1.500 milles, la qual cosa vol dir que duplica la cobertura en distància proporcionada 

per un helicòpter, però com és lògic el temps d'intervenció d'un i altre és molt diferent. 

També comptem amb remolcadors d'altura com per l'exemple l'Alonso de Chaves. 

 

Figura 5 Juan de la cosa 

 

 

Figura 6 Alonso de Chavez 

Els serveis que es presten des dels vaixells, tant sanitaris com logístics, són els següents: 

 Serveis de suport Sanitari: 

-Consultes ràdio-mèdiques. 

-Consultes a través de videoconferència. 

-Consultes ambulatòries a bord del mateix vaixell.  

-Desplaçaments de l'equip sanitari a vaixells que sol·liciten ajuda. 
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-Hospitalitzacions a la clínica de bord. 

-Intervencions quirúrgiques menors. 

-Evacuacions per helicòpter, altres embarcacions o en el propi vaixell. 

 

 Serveis de Suport Logístic d'Urgència: 

-Treballs efectuats per bussos.  

-Assistències mecàniques. 

-Assistències elèctriques. 

-Assistències electròniques. 

-Remolcs. 

-Subministrament d'aigua. 

-Subministrament de combustible en emergència. 

-Col·laboració amb vaixells de l'Armada a la zona. 

 

 

Ara veurem més a fons com és i quines característiques té el vaixell Juan de la Cosa: 

 

El primer dir que és un vaixell que té la base a Santander, tal com s'ha indicat és un vaixell 

hospital, projectat i construït per prestar assistència hospitalària i suport logístic a tota la 

flota de la Cornisa Cantàbrica. Té capacitat per a 28 persones, entre tripulants i personal 

sanitari, 10 malalts i accidentats, i cabines de reserva per a 12 persones. 

Atès que un dels seus fins principals és l'assistència sanitària a la mar i el transport de 

malalts i accidentats, s'ha prestat especial atenció a la seguretat i l'habilitació. Igualment, 

s'ha cuidat el període de balanç, de manera que sigui moderat, a fi de fer possibles alguns 

tipus d'intervencions mèdiques. Així mateix, s'han estudiat amb especial atenció els fluxos 

de personal i malalts o accidentats entre l'heliport, zona d'embarcament de pots de rescat i 

zona d'hospital. 

La planta propulsora i els mitjans de govern i maniobra s'han projectat amb criteris de 

màxima fiabilitat i maniobrabilitat. Disposa d'un sistema de "tornada a casa" de manera que 

en el cas de quedar inutilitzada la Cambra de Màquines el vaixell pugui tornar a port pels 

seus propis mitjans. Això s'aconsegueix mitjançant l'hèlix azimutal de proa. 

L'àrea hospitalària disposa de sala de cures dotada de mitjans amb capacitat per a 
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operacions quirúrgiques en casos excepcionals: unitat de cures intensives amb capacitat 

per a dos pacients, cabina individual d'aïllament i cabina individual per a malalts psiquiàtrics, 

tres cabines dobles per a malalts i accidentats, control d'infermeria, sala de raigs X, 

farmàcia, laboratori, despatx mèdic per a consultes ambulatòries, etc. 

Per a la seva activitat assistencial compta amb quatre llanxes de treball per a transport de 

malalts o accidentats i transport d'ajuda mèdica i disposa, a més, d'un celler de 400 metres 

cúbics per transport d'ajuda humanitària en cas de catàstrofes naturals. 

 

Vegem ara dimensions i característiques d'aquest vaixell: 

 

Tabla 4 Caracteristiques vaixell 

Eslora total 75,00 m 

Eslora entre pp. 62,40 m 

Manga de trazado 14,00 m 

Puntal a la cubierta superior 7,20 m 

Calado medio de tazado 4,30 m 

Peso en rosca 1.650 t 

Peso Muerto 670 tpm 

Registro Bruto 2.625 GT 

Potencia propulsora 2x1.710 kW a 1.000 rpm 

Dos hélices propulsoras de paso variable de 2,4 m de diámetro 2 H 

Una hélice propulsora de emergencia y maniobra de proa 1H 

Velocidad punta con Beaufort 4, 90% 16 nudos 

Velocidad de servicio 14 nudos 

Autonomía gasoil propio 6.000 m.n. 

Autonomía con gasoil total 9.000 m.n. 

Consumo especifico de los motores principales (g/Kwh) 189 g/Kwh 

Consumo diario a velocidad punta, al 90% MCR (t) 14 t 

Consumo diario a velocidad de crucero de 14 nudos 7 t 

Generadores principales con alternador 3x400 Kw 

Generador de emergencia 500 Kw 

Gasoil propio (m3) 150 m3 

Gasoil suministro a otros buques(m3) 94 m3 

Agua dulce propia (m3) 106 m3 

Agua dulce suministro a otros buques (m3) 100 m3 

Tanques de aceite (m3) 25 m3 

Capacidad de bodega (m3) 273 m3 

Grúa de Proa de 5 t 1 

Grúa de Popa de 2,5 t 1 

Bomba contra incendios exteriores  de accionamiento eléctrico 400 t/h a 12 bar 

Pescantes para lanchas de trabajo y bote de rescate 1 x 6,7 t 
1 x 4 t 
2 x 2,5 t 
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Lanchas de trabajo y bote de rescate 1 FRDC de 10m + 1 
ALUSAFE de 7.7 m +2 
SPRINGER de 6,6m 

Balsas salvavidas 5 para 16 personas 

Aletas estabilizadoras 2 Babor y Estribor 

Habilitación y Hospital:  

Cubierta de Oficiales 10 Oficiales/Médicos/Armador 

Cubierta superior 28 Personas (16 tripulantes y 
12 reservas o náufragos) 

Cubierta hospital 10 (1 ATS + 1 Mozo sanitario 
+ 8 Enfermos) 

 

8. Protocol d’actuació a bord. 

 

Normalment, la trucada al centre radio-mèdic es consensuada abans per l’oficial a 

càrrec i el capità. 

Un diagnòstic precís es necessari abans de realitzar la trucada. El doctor que ens 

respondrà nomes tenint un bon diagnòstic estarà en posició de donar-nos instruccions 

correctes. Per tal de facilitar aquesta tasca, molts països han desenvolupat 

qüestionaris d’avaluació del pacient a bord. La llista de comprovació d’aquest 

qüestionaris difereix segons el país, no obstant totes es recolzen en el criteri de tractar 

1. Nom de la companyia i nacionalitat del vaixell 

2. Ocupació del pacient 

3. Nom i sexe 

4. Data de naixement 

5. Condició del pacient al inici de la malaltia 

6. Símptomes actuals, medicació, injeccions, tractament i preguntes 

7. Condicions preexistents 

8. Tipus de farmaciola, noms i quantitat de la medicació a bord 

9. Posició del vaixell 

10. Rumb i ETA al següent port 
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d’aconseguir en un període breu de temps tota la informació necessària sobre 

l’historial mèdic del pacient, l’estat actual, el tractament ja administrat, l’equip mèdic 

d’abord , etc.  Un exemple de la informació bàsica de la que haurem de disposar a 

l’hora de demanar consell mèdic a distància: 

 

 Nom de la companyia y nacionalitat 

El nom de la companyia sempre s’hauria d’incloure en el cos de la comunicació. 

Ometre aquesta informació causa problemes seriosos en futures necessitats de 

comunicació 

Recentment, s’han incrementat el nombre de comunicació provinents de vaixells de 

nacionalitat desconeguda. Si la comunicació es amb angles o en lletres de l’alfabet 

romà, la nacionalitat del vaixell no pot ser determinada, el que comporta problemes a 

l’hora de classificar-lo. 

 

 Càrrec del pacient 

Aquí la classificació serà: capità, oficial de navegació, cap de maquines, maquinista, 

contramestre, engrasador, mariner de coberta, passatger, alumne, etc. 

Les persones que ocupen certs càrrecs estan subjectes a uns determinats tipus de 

malalties. La ocupació del pacient proporciona informació d’utilitat a l’hora de 

determinar si el pacient pot continuar treballant mentre se li administra el tractament.  

 

 Nom i sexe 

Això es necessari per a les comunicacions i els registres d’aquestes. Si hi ha mes 

d’una comunicació o mes d’un pacient, o si al mateix centre radi-medic se li acumulen 

sol·licituds al mateix tems de diferents vaixells, podria ser difícil per a l’hospital en 

qüestió mantenir els casos separats sense conèixer el nom dels pacients. Els noms 

també son necessaris a l’hora d’esbrinar l’historial clínic del pacient. 

El sexe s’haurà d’especificar sobretot si el pacient es una dona. 

 

 Condició del pacient a l’inici de la malaltia. 

El símptomes del pacient quan es sentí malalt per primer cop o be la manera en que 

es va realitzar la ferida, i la seva condició general en aquest instant. Si el pacient esta 

conscient, que us descrigui com es sentia al moment esmentat. Es necessari dur a 

terme un històric de la localització del dolor, i la condició general del pacient així com 
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de les seves constants vitals- També s’ha de reportar quin tractament se li ha 

administrat i els resultats que ha provocat.  

 

 Símptomes actuals, medicació, injeccions, tractament i preguntes. 

Aquest es el punt mes important de la comunicació. A continuació es descriu com 

preguntar al pacient sobre la seva situació. 

En cas de ferida, s’ha de posar atenció no només en les ferides visibles i el sagnat, si 

no també en determinar que no hi han danys interns o amagats. Les ferides internes 

als òrgans del abdomen, cap o pit son sovint passades per alt. Per aquest motiu el 

doctor ha de preguntar al pacient molt detingudament i amb coneixença del que esta 

fent per tal d’identificar amb la màxima precisió el estat del pacient.  Les següents 

constants vitals han de ser comprovades per tal d’assegurar aquesta precisió: 

o Pols 

o Respiració 

o Temperatura corporal 

o Pressió sanguínia 

o Nivell de consciencia 

o Somnolència 

o Gana 

o Excrecions 

o Condició de la pell 

o Posició, postura. 

Bàsicament el que volem es assegurar-nos de que el pacient esta viu comprovant el 

pols , la respiració, la temperatura corporal i la pressió sanguínia. Si aquestes 

constants no son presents, el pacient no esta viu. Anotant el ritme i la força d’aquestes 

determinarem també l’energia del pacient. 

També es possible d’obtenir informació diferent de les constants vitals si el pacient 

esta conscient, determinant l’estat de consciencia d’aquets. Els estats de consciencia 

es classifiquen de diferents maneres. Com a mínim s’ha de poder determinar: 

o Lucidesa 

o Semi comatós 

o Comatós 
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o Delirant 

 

 Condicions preexistents 

Ens hem d’assegurar d’anotar a la transmissió qualsevol condició crònica que el 

pacient tingués abans d’embarcar, o qualsevol malaltia per la qual s’està medicant. 

Si el pacient esta sofrint algun tipus d’al·lèrgia, s’ha de localitzar el focus d’aquesta i 

detallar-lo el màxim possible.  

A continuació veurem pas a pas el que un oficial de hauria de fer davant la situació 

d'haver un ferit de gravetat mitjana o alta, el qual requereix assistència mèdica. 

El primer que haurà de fer sempre que la situació no sigui d'urgència serà; demanar 

DNI (en cas de ser espanyol) així com les altres dades personals del ferit i facilitar-al 

centre ràdio mèdic. 

El sistema informatitzat permet un gran servei al metge per a la consulta de l'historial 

en què poden aparèixer dades tan transcendents com possibles al·lèrgies, casos 

similars succeïts anteriorment, etc. 

Quan tinguem un tripulant malalt o un tripulant accidentat és recomanable que abans 

de contactar amb el metge faci el que a continuació esmento: 

 Ompliu el qüestionari bàsic abans de fer la consulta proporcionat per la guia medica. 
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 Provablement el metge li demani que descrigui la lesió, en aquest cas faci-ho sent el 

més precís possible: la informació que rep el metge és molt més descriptiva si es diu 

"presenta una ferida de 3 cm a la cara exterior de la falange mitjana del segon dit de la 

mà dreta "que no" s'ha tallat un dit ". 

 

 Tingui a mà la relació de medicaments presents en la seva farmaciola. 

 

 Mantenir la calma  i una bona recollida de dades és la garantia d'una ràpida i eficaç 

assistència. 

 

Figura 8 Qüestionari guia sanitària Figura 7 Localització ferides 
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Per acabar aquest apartat dir que les consultes ràdio mèdiques són GRATUÏTES. 

L'atenció és permanent les vint-i-quatre hores de tots els dies de l'any. Preferentment 

les consultes d'evolució o aquelles de menor gravetat s’ha de procurar realitzar-les 

entre les 08:00 i les 15.00 hora de Madrid, ja que és l'hora en la qual hi ha més 

metges disponibles. D'aquesta manera evitem ocupar la línia de telèfon que impediria 

a un altre vaixell contactar per a una possible situació d'urgència. 

El centre ràdio metge té la seva seu a Madrid al carrer Gènova, 20, quarta planta i 

podem contactar amb ells per mitjà de: 

-Télex: 43340 de Madrid. 

-Telefax: 3198427 

-Telèfon: 913103475  

9. Exemples reals de comunicacions radio-mèdiques 

 

a. Cas 1 Sospites de gota 

La primera comunicació (2 Novembre) fou tal com : 

-Al vaixell “Steamer X, “ que disposa de farmaciola de classe B, el mariner, de 

nacionalitat filipina, de 34 anys d’edat, tenia inflamació i dolor a les articulacions a la 

base dels dos peus el 30 d’octubre. Se li administrà pontal fins que es va notar una 

disminució notable en el volum d’orina. Es sospita de gota, sol·licitem assistència 

radio-mèdica.- 

La resposta del metge deia que un atac de gota era possible, indicant que el pacient 

hauria de descansar i evitar beure alcohol. Va prescriure també un antiinflamatori 

/analgèsic (indacin) junt amb líquids per a que l’orina del pacient tornés a la normalitat. 

La segona comunicació es dugué a terme el 28 de Novembre: 

-L’atac de gota va passar una setmana després del inici del tractament, així que el 

tripulant ha continuat abord. Se l’ha examinat al hospital en una de les estades a port 

el 26 de novembre. L’àcid úric estava elevat, 11.6, i se li diagnosticà gota, però el 

pacient va insistir en tornar a bord i es va tornar a embarcar el 28 de novembre. Ara, el 

seu genoll dret esta vermell, inflat i amb dolor, però no hi ha dolor als peus. La 

temperatura es de 37.5 ºC, el pols de 76/min i la pressió sanguínia 118/82. Les 
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miccions son 4 cops durant la nit, sobre uns 1500ml diaris. Si us plau aconselli 

tractament. –  

En la comunicació de retorn , el diagnòstic va ser gonartritis causada per la gota. Se li 

va prescriure Indacin o colchicine pels atacs i un uricosúric un cop el símptomes 

haguessin desaparegut. Pel 5 de desembre els símptomes ja havien desaparegut 

totalment i el mariner va poder tornar a la feina. Es van donar instruccions per a 

mesurar-li l’àcid úric de manera regular, però en molts d’aquets casos aquestes 

indicacions solen ser passades per alt un cop els atacs han cessat. 

b. Cas 2 Sospites de malaltia crònica de fetge 

Primera comunicació rebuda el 27 de novembre: 

-31 anys, vaixell pesquer, icterícia als ulls i la pell de tot el cos durant 2 dies, 

empitjorant. Temperatura 36.8ºC, pressió sanguínia 106/62, pols 84/min. El pacient 

esta delirant, no pot mantenir la mirada fixa, no menja, va vomita sang un parell de 

dies abans però ho va ocultar. Pateix d’una enfermetat al fetge però ho va ocultar 

abans d’embarcar. Pròxima escala planificada pel 28 de novembre. Si us plau 

aconselli tractament- 

En la comunicació de retorn, es suggereix cirrosis al fetge i varius esofàgiques, i la 

sospita d’un imminent coma hepàtic. Es donen instruccions per l’observació de la 

pressió sanguínia del pacient, el pols, l’estat de consciencia i el hematies, i es 

recomana l’arribada a port mes ràpida possible. 

A partir d’aqui no es realitzen mes comunicacions. 

 

Es evident que en aquest cas, l’ocultació de la malaltia crònica per part del pacient, 

que probablement l’inhabilitava per embarcar, desemboca en una circumstancia molt 

greu. Aquí també podríem parlar segurament d’algun tipus de negligència per part del 

reconeixement mèdic d’embarc o si mes no, de la poca profunditat d’aquest en aquest 

cas concret.  
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10. Estadística actual 

 

De l'estudi podem obtenir la següent informació: 

 

• Del 100% dels ferits un 91% eren homes. Mentre que només el 9% eren dones (cal 

destacar que en l'actualitat al mar la majoria però no totalitat de la tripulació està 

formada per homes). 

 

• La mitjana d'edat dels ferits és de 36 anys. 

 

• A continuació classifico als ferits segons la gravetat que tinguin, i realitzo aquesta 

classificació per mitjà del codi de colors emprats pels mateixos metges (classificació 

MTS). El codi seria el següent. 

 

 

Figura 9 Classificació MTS 

La classificació segons aquest codi s'elabora per la gravetat del ferit i el temps màxim en 

atendre'l. 

      

 El 3% va ser classificat com ferit no urgent. 
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 El 71% va ser classificat com ferit estàndard. 

 El 12% va ser classificat com ferit urgent. 

 El 4% va ser classificat com ferit d'emergència. 

 Cap dels pacients atesos va ser classificat com ferit en estat crític.      

 La suma de l'estudi dóna com a resultat dels ferits que van ser atesos el 93%, això 

és degut al fet que el 7% que falta per al 100% no està classificat o tal com em va 

dir el personal mèdic van decidir no esperar a ser atesos pel llarg temps d'espera 

existent. 

 

 Finalment dir que el 89% dels ferits va rebre l'alta després de ser atesos pels metges, 

mentre que el 9% va ser hospitalitzat i tan sols un 1% va ser traslladat a un altre hospital. 

 

Existeix una enquesta  (Häberle, 1979) realitzada a 43 oficials i capitans sobre les seves 

experiències amb l’assistència radio-medica concloent que el nombre de consultes radio-

mediques dutes a terme pels oficials alemanys es molt baix. Només 75 consultes es 

dugueren a terme durant un període total de 309 anys. En altres paraules: els oficials 

alemanys demanaren ajut radio-mèdic un cop cada 4 anys entre tots.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medicina i tele-medicina a bord   Joan F. Roig 
 

42 
 

11. Conclusions 

 

L’aparició de la tele-medicina ha jugat i juga un factor crucial a l’hora d’assegurar la vida 

de les persones al mar. Cert es que moltes de les malalties mes clàssiques que han sofert 

els mariners al llarg de la historia han desaparegut pràcticament, no obstant, no estem 

lliures d’aqccidents i/o enfermetats comunes. Cert es que les estadístiques tenen una 

tendència positiva, històricament parlant, i que la mort al mar no es, al menys pel que he 

viscut i llegit, una circumstancia habitual, encara així existeix, i tendim sovint a no ser-ne 

del tot conscients, sobretot mes en les malalties que es poden ocasionar per una llarga, o 

si mes no, constant exposició a circumstancies pernicioses per culpa de negligències 

personals. M’explico amb una petita vivència personal: Navegant de 3er oficial en vaixells 

petroquímics he vist mes d’un cop com, durant la neteja dels tancs (operativa habitual, 

diària en alguns casos)   a les quals jo assistia per tal d’aprendre, el primer oficial junt amb 

el bomber baixaven al pla del tanc, quan les mesures de LEL i O2 fetes in situ marcaven 

mesures que, com a mínim, es situaven en el límit mes estricte de lo permès per la 

normativa (deixant enrere les recomanacions clar..) Fins i tot un cop em vaig negar 

rotundament a baixar al tanc en vista d’això. La resposta del oficial i del bomber va ser del 

tipus “aun estas blando”, “aun no estas acostumbrado”. Això indica un total habitualment 

per part dels que porten mes anys en aquest mon a acceptar com a normals unes 

condicions clarament nocives per a la salut. A llarg termini aquestes males pràctiques 

(que constatat com a prou habituals) originen conseqüències tals com la pèrdua total i 

permanent de l’olfacte dels dos tripulants que he mencionat (32 i 54 anys). En aquest 

moment jo em trobava a càrrec de l’assistència mèdica a bord, i en el cas d’aquest dos, 

els mals de caps i inclús nàusees eren anormalment freqüents.  

Per tant entenc que:  

 Les característiques pròpies de la vida al mar i del transport d’algunes substancies 

ens exposen  a una situació d’alta vulnerabilitat envers a afeccions que, es 

circumstàncies normals no comportarien un risc imminent de mort o de invalidesa, 

per això es de vital importància seguir rigorosament totes les mesures de seguretat 

i de prevenció de riscos laborals a l’hora de treballar. 
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Una altra conclusió, i potser la mes important, es referent a la preparació dels oficials 

encarregats de l’assistència mèdica.  Per l’experiència personal i la dels meus companys 

es clar que, al marge de la preparació rebuda, que sol ser bona i d’acord amb els 

estàndards mencionats al punt 6 d’aquest treball, la falta total de practica durant la 

formació, així com la falta també d’afrontar situacions critiques reals durant períodes molt 

llargs de temps ens aboqui a la paulatina disminució de les nostres capacitats. En aquest 

context, la radio-medicina ens dona una certa tranquil·litat, “sempre puc trucar al metge”, 

pensem inconscientment, no obstant, tal i com hem vist en aquest treball, es requereix 

disposar d’unes aptituds concretes per a poder comunicar-te correctament al el metge i 

que aquest pugui realitzar un diagnòstic veraç.  

Per tant:  

 Crec necessària l’aplicació de cursos de medicina de reciclatge per als oficials que 

s’encarreguin de l’atenció mèdica a bord. Per part de les companyies navilieres 

caldria donar també mes importància a aquest càrrec, ja que sovint es el 3er oficial 

el que se n’encarrega, que es qui menys experiència te, i sembla com si aquesta 

responsabilitat no tingués tot el pes que hauria de tenir. A fi de comptes estem 

parlant de salvar vides de manera directa. Una mala dedició pot inclús ocasionar la 

mort d’un tripulant. Evidentment que no podem pretendre de que un oficial de 

navegació tingui els coneixements d’un metge de professió, no obstant si que cal 

preparar aquests oficials per a poder donar una resposta immediata a traves de la 

telemedicina. El sistema de telemedicina del que disposem es molt bo, però sense 

les aptituds adequades es disminueix molt el seu valor.  
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