Taula rodona 11
Rol autònom d’infermeria prehospitalària en unitats de
suport vital avançat amb infermeria (USVAi)
1. Justificació:
L’atenció a les urgències i emergències requereix de sistemes d’emergències
organitzats i estructurats per garantir l’atenció prehospitalària. Aquesta primera
actuació sanitària ha de ser ràpida, eficaç i eficient.
El actual model d’assistència prehospitalària a Catalunya compte amb un
important nombre d’Unitats de Suport Vital Avançat amb infermeria (USVAi)
que treballen conjuntament amb Unitats de Suport Vital Avançat medicalitzat
(USVAm), Vehicles d’Intervenció Ràpida (VIR) i Unitats de Suport Vital Bàsic
(SVB), tots coordinats pel Centre coordinador.
Per l’eficiència del servei és necessari un cert nivell d’autonomia i presa de
decisions de manera autònoma, davant les diferents situacions d’emergències,
per part de les USVAi.

2. Objectiu:
Donar a conèixer el paper de la Infermeria d’USVAi davant de les diferents
situacions d’emergències en el seu rol autònom i interdependent.

3. Objectius específics:
a) Abordar el marc competencial de la infermeria prehospitalària.
b) Revisar els fonaments deontològics i eticolegals en infermeria prehospitalària
i en USVAi.
c) Conéixer els models amb USVAi a Europa.

4. Metodologia:
Taula rodona d’1 hora de durada, integrada per tres ponències de 15 minuts
cadascuna, amb 15 minuts de discussió.
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5. Data, horari i lloc:
Data: Divendres 15 d’abril del 2016.
Horari: 15:30h a 16:30h.
Lloc: Aula

6. Ponents:
a) Sra. Núria Cuxart. Directora de programes del Col·legi Oficial d’Infermeria de
Barcelona.
b) Sra. Anna Pérez. Infermera assistencial del SEM.
c) Sr. Jaime Barreiro. Infermer assistencial del SEM.

7. Logística, recursos materials:
Micròfon, ordinador, canó-projector.

8. Organització:
XXIIIè Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències.

Responsables de Taula:
Sra. Marisol Querol. Membre comitè científic local.
Sra. Marta Paguina. Membre comitè científic SoCMUE.

9. Temari/contingut:
Títol de la Taula: “Rol autònom d’infermeria prehospitalària en unitats de suport
vital avançat amb infermeria (USVAi)”

Moderadores:
Sra. Marisol Querol. Membre comitè científic local.
Sra. Marta Paguina. Membre comitè científic SoCMUE.

2

Ponències:
a) Competències infermeres i autoregulació
Sra. Núria Cuxart. Directora de Programes del Col.legi d’Infermeria de
Barcelona (COIB)
b) Fonaments deontològics i eticolegals en infermeria prehospitalària
Sra. Anna Pérez. Infermera assistencial de SEM
c) Unitats de suport vital avançat amb infermeria a Europa: un model
establert
Sr. Jaime Barreiro. Infermer assistencial de SEM
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