Taller d’infermeria:
Punció d’accés venós perifèric guiat mitjançant ecografia
Dimecres, 17 de gener 2018
A la pràctica diària habitual, molts pacients crítics requereixen de canulació d’un
accés venós central per a la seva monitorització i administració de tractament. Dins
de les competències dels professionals d’infermeria es troba la canulació d’accessos
venosos centrals d’accés perifèric. Degut al estat en el que es troben alguns dels
pacients crítics com a conseqüència de la hipoperfussió perifèrica o el edema
generalitzat, la inserció d’aquests accessos venosos no sempre és possible
mitjançant la palpació o la inspecció física del braç. L’ecografia és una eina útil que
ens permet la visualització de les venes. Diferents treballs d’investigació han
demostrat una major taxa d’èxit i una disminució del número de puncions, del temps
invertit en la realització de la tècnica i de les complicacions.
Equip docent.
Jaume Mesquida Febrer. Metge Adjunt Àrea de Crítics. Hospital Parc Taulí (Sabadell.
Andrey Rodriguez Yakushev. Metge Adjunt Àrea de Crítics. Hospital Parc Taulí
(Sabadell).
Mercé Vila Vidal. Infermera. Àrea de Crítics. Hospital Parc Taulí (Sabadell).
Iria Domonte Giraldez. Infermera. Àrea de Crítics. Hospital Parc Taulí (Sabadell).
Inscripcions:
A qui va adreçada la jornada?
o Infermers/es que treballen a en contacte amb el malalt crític.
o Alumnes de Màster o Postgrau d’infermeria en l’atenció al malalt crític.
o Docents infermers responsables de la formació acadèmica en l’àmbit del malalt
crític.
o Professionals infermers que col•laboren com a tutors de pràctiques clíniques
d’alumnes d’infermeria.
Data límit d’inscripció: dilluns, 15 de gener de 2018.
El procés de selecció es farà per rigorós ordre de recepció de la sol·licitud
(24places).
Es prioritzaran les sol·licituds dels socis de la SOCMIC.
La porta de la Sala romandrà oberta 20 minuts abans de l’inici de la sessió fins a 15
minuts després del seu inici, després d’aquest temps no es deixarà entrar a ningú
més.
Quota d’inscripció: Socis SOCMIC: 10€, No socis 20€. No es retornarà l’import en
cas de no assistència.
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Programa
Presentació del taller (SALA 8)
Norma Pomares Steiner
Justificació i usos de l’ecografia vascular. Principis bàsics.
(SALA 8)
Docent: Jaume Mesquida. Metge Adjunt Àrea de Crítics, Hospital
Parc Taulí de Sabadell.

9:00 - 9:15
9:15 - 10:15

10:15 - 10:45

Pausa - Café

10:45 - 12:00

Maneig bàsic de l’ecògraf.
Reconeixement
d’estructures vasculars.
(SALA 5)
Docents: Jaume Mesquida,
Andrey Rodriguez.

Punció guiada per ecografia
mitjançant dispositius de
simulació.
(SALA 7)
Docents: Mercé Vila, Iria
Domonte.

Punció guiada per ecografia
mitjançant dispositius de
simulació.
(SALA 7)
Docents: Mercé Vila, Iria
Domonte.
Clausura (SALA 8)

Maneig bàsic de l’ecògraf.
Reconeixement d’estructures
vasculars.
(SALA 5)
Docents: Jaume Mesquida,
Andrey Rodriguez.

12:00 - 13:15

13:15 - 13:30
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