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Introducció 
La aplicació des pla d'incidents de múltiple víctimes (IMV) en situacions reals permet 
obtenir la informació necessària per la seva actualització i millora essent útil per 
sensibilitzar als professionals de la seva necessitat. 
 
Objectiu 
Analitzar la aplicació del pla IMV de la nostre institució amb motiu d'accident ferroviari 
detectant punts forts i punts de millora. 
 
Metodologia 
?Debriefings? amb els professionals dels diferents serveis i unitats que van participar 
en la resposta al IMV i anàlisi de les variables quantitatives relacionades amb el 
nombre i gravetat/prioritat dels pacients atesos i de la situació de l'hospital. 
 
Resultats 
El pla es va aplicar el 8/2/2019 amb motiu d'accident ferroviari. En el nostre hospital es 
van atendre 28 pacients (2 triats com a vermells, 5 com a grocs i 21 com a verds) així 
com 15 més en les següents 72 hores. Els aspectes considerats positius van ser la 
organització de la assistència, la col·laboració i implicació dels professionals, la 
resposta de l'eix quirúrgic, el funcionament dels serveis de suport, la capacitat de 
solucionar imprevistos i la bona col·laboració entre SEM i els recursos assistencials. 
Els aspectes a millorar van ser els relacionats amb la informació, l'aprofitament de les 
capacitats d'altres serveis com Pediatria, Salut Mental (Psicòlegs) i Serveis Socials així 
com la provisió de carregadors de mòbils i la difusió del pla. El dia i hora de l'accident 
així com els temps d'arribada dels primers ferits van ser determinants en la 
estructuració de la resposta. 
 
Conclusions: 
L'anàlisi del desplegament del pla va permetre conèixer els punts forts i dèbils 
permetent establir les accions de millora pertinents per la seva actualització. Es 
important la participació dels professionals en proporcionar la retroalimentació sobre 
las situacions viscudes així com la seva conscienciació sobre la importància de 
conèixer i participar en els plans d'actuació. 


