
 

 

 IV JORNADA D’INFERMERIA INTENSIVA 
Maneig de l’ecògraf i canalització vascular perifèrica 

 
Dijous, 11 de desembre de 2014 | L’Acadèmia 

 

TORN DE 
MATÍ 

SESSIÓ 
TORN DE 
TARDA 

09:00-09:10 

 
Presentació de la Jornada 
Sra. Carmen Moreno. Infermera. Membre del Comitè Científic de la 
SOCMIC. 
Sra. Lídia Martí. Infermera. Membre del Comitè Científic de la SOCMIC. 
 

15:30-15:40 

09:10-10:40 

 
MÒDUL TEÒRIC 
Sr.  Xavier Garcia Alarcon .Infermer Clínic. Coordinador Programa ECMO 
Pediàtric I Neonatal. Equip de Trasplantament. Hospital Universitari Vall 
d' Hebron, Barcelona. 

 Record anatòmic vascular de l’extremitat superior. 

 Interpretació de la imatge ecogràfica. 

 Descripció de la tècnica. 

 Maneig i cures 
 

15:40-17:10 

 
10:40-11:00 
 

Descans - Cafè 17:10-17:30 

11:00-12:30 

 
MÒDUL PRÀCTIC 
Amb la presència de professionals experts. 

 Maneig pràctic de l’ecògraf. 

 Pràctica d’identificació d’estructures vasculars amb l’ecògraf. 

 Pràctica de punció venosa amb simuladors.  
 

17:30-19:00 

12:30-12:45 Avaluació de la Jornada 19:00-19:15 

12:45 
 
Cloenda 
 

19:15 

 



Inscripcions 
 
A qui va adreçada la Jornada? 
 

  Infermers/es que treballen a Unitats de Cures Intensives. 

 Alumnes de Màster o Postgrau en l’atenció al malalt crític. 

 Docents responsables de la formació acadèmica en l’àmbit del malalt crític. 

 Professionals que col·laboren com a tutors de pràctiques clíniques d’alumnes d’infermeria. 

 

Quotes d’inscripció: 

Socis de la SOCMIC 0€ 

No socis 10€*1 

 

*1 Les persones interessades no sòcies caldrà que s'adrecin a la recepció de l’Acadèmia per tal d'obtenir 
la tarja d'accés a la sala. 
 
Per formalitzar la inscripció, ompli el formulari d’Inscripció que trobarà en el següent enllaç: 
http://goo.gl/ckHgls  
Recordi indicar en quin torn desitja assistir-hi: torn de matí o torn de tarda.  
La inscripció inclou el material docent i el coffee break. 
 
El procés de selecció es farà per rigorós ordre de recepció de la sol·licitud (màxim d’alumnes: 25 
persones per cada torn). Es prioritzaran les sol·licituds dels socis de la SOCMIC. 
 
Data límit d’inscripció: dimecres, 3 de desembre de 2014. 
Data de resolució d’aptes: dijous, 4 de desembre de 2014. 
 
Com fer-se soci de la SOCMIC?  
Consulti-ho a la pàgina web, fent click aquí. 
 
 
S’emetran certificats d’assistència quan s’acrediti una assistència mínima al 80% de la Jornada. 

 

http://goo.gl/ckHgls
http://www.socmic.cat/ferse_soci.php


Seu 

 
L’Acadèmia 
Sala 10 
Major de Can Caralleu, 1-7 - 08017 Barcelona 
www.academia.cat 
 

Com arribar-hi? 
 

Tren: 
Ferrocarrils de la Generalitat. Estació de Reina Elisenda. A 10 minuts de l’Acadèmia 
 

Autobús: 

Línea V3: Can Caralleu 

Microbús del barri 130: Major de Can Caralleu fins a l’estació de Reina Elisenda 
 
Cotxe: 
Sortida 9 de la Ronda de Dalt 

 
Secretaria Tècnica 

 

http://www.academia.cat/

