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Taller 2 

Introducció a la punció venosa guiada per ecògraf 

 

 

1. Justificació:  

L’avenç en diverses modalitats d’aparatatge mèdic als serveis d’urgències, ens obre les 

portes a la seva utilització en procediments en que fins ara no intervenia la tecnologia, per 

tal de facilitar la seva realització al professional, en situacions de complexitat. 

Aquest és el cas de l’ecografia, fins ara amb uns usos més restringits als nostres serveis, 

però amb possibilitats d’utilització amb indicacions poc normalitzades com serien la  

inserció de catèters perifèrics o vies centrals d’inserció perifèrica (PICC) 

És en aquest context que s’obren nous camps d’aprenentatge per al personal d’infermeria 

d’urgències per tal d’ésser capaços d’aprofitar aquesta eina en la nostra tasca diària, 

proporcionant també més seguretat i confort als nostres usuaris. 

 

2. Objectiu:  

Abordar de manera pràctica la utilització de l’ecògraf com a eina facilitadora per a la 

inserció de vies venoses tipus PICC al servei d’urgències pels professionals d’infermeria, 

proporcionant formació sobre la inserció i cura dels accessos venosos centrals perifèrics 

  

3. Objectius específics:  

a) Conèixer el maneig d’un ecògraf. 

b) Aprendre a  diferenciar i localitzar estructures venoses amb aquest aparell. 

c) Aprendre els principis de col·locació de vies venoses PICC  eco-guiat. 

 

4. Metodologia: 

Taller d’1 hora de durada amb una metodologia teòrico-pràctica 
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5. Data, horari i lloc: 

Data: Dijous 14 d’abril 2016, 

Horari:19’15 h a 20’15 h. 

Lloc: Sala Tallers. 

 

6. Docent:   

Maria Sedano Aguado 

Product Specialist Vascular Access 

 

7. Logística, recursos materials:  

Ecògraf i material fungible. 

 

8. Requisits/Prioritats: 

Dirigit a infermers que treballin a urgències i emergències sanitàries.  

Prioritat als Socis/es de SoCMUE. 

Participants (mínim-màxim):  10 màxim. 

 

9. Organització:  

XXIIIè Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències. 

 

Responsables del Taller: 

Sra. Susana Escoda, DUI, Servei d’Urgències. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 

de Badalona. Comitè Científic local. 

Sra. Marta Paguina, comitè científic SOCMUE 

 

10. Temari/Contingut:  

Títol del Taller: “Introducció a la punció venosa guiada per ecògraf”. 

 

Estructura del taller: 

Es realitzarà una introducció teòrica seguida d’una exposició pràctica . 
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