
CURS D’APROXIMACIÓ I 
TREBALL EN EQUIP 
EN INCIDENTS DE MÚLTIPLES 
VÍCTIMES (IMV)
28 de febrer i 5 de març del 2019

Adreçat a
A tots els professionals sanitaris que podem for-
mar part activa en l’atenció de víctimes afectades 
per un Incident de Múltiples Víctimes (IMV): hos-
pitals, centres de salut, centres d’atenció primària, 
tècnics transport sanitari, metges i infermers... 

Acreditacions:ns
S’ha sol·licitat l’acreditació al CCFCPS (Consell 
Català de Formació Continuada Professionals 
Sanitàries) i al CFC (Comissió de Formació Conti-
nuada)

Inscripcions:ns
Inscripcions tancades. Places ocupades

Dates
1a edició: Dijous, 28 de febrer del 2019
2a edició: Dimarts, 5 de març del 2019

Lloc
Auditori Josep Irla
Plaça Pompeu Fabra, 1 
17002 Girona 
Tel. 872 97 50 00

Places:
100

Preu:
Gratuït

Direcció del curs
Membre GdT IMV SEM Cat Expert del Grup de treball d’IMV 
del SEM

Equip docent
Docents Gdt IMV SEM Cat

M Isabel Arriazu. Infermera assistencial del SEM a 
Barcelona. Coordinadora del grup de formació del 
GdT d’IMV del SEM. Docent del SEM i de diverses uni-
versitats en temes relacionats amb emergències i IMV
Gemma Ferrando. Infermera assistencial del SEM 
a la regió de Girona. Coordinadora del grup Opera-
tiu-assistencial del GdT d’IMV del SEM: Coordinadora 
del Grup d’IMV de la Regió Sanitària de Girona. Do-
cent del SEM i de diverses universitats en temes rela-
cionats amb emergències i IMV
Clara López. Infermera assistencial del SEM a Bar-
celona. Membre del Gdt D’IMV del SEM. Docent del 
SEM i de diverses universitats en temes relacionats 
amb emergències i IMV
• Expert del Grup de treball d’IMV del SEM  Serà un membre 

del grup de CeCos del GdT d’IMV del SEM

Docents del GdT d’IMV de la Regió de Girona
• Expert del Grup de treball d’IMV del SEM Serà un membre 

del grup de psicòlegs del SEM de la Regió de Girona
Maria Torres. Metge de la base de Figueres. Experta 
en triatge avançat META. Membre del Grup d’IMV de 
SEM de la Regió de Girona



8.30-9.00h _Recepció assistents
9.00-9.10h  _Presentació. A càrrec de: 

Dr. Josep Vilaplana, president del COMG
Dr. Miquel Carreras, gerent de la RSGi 
Dr. Xavier Jiménez Moreno, director de PLANUC

9.10-12.00h _ El paper del SEM en la gestió inicial dels IMV.
 Modera: Sr. Isabel Arriazu,  Infermera base assistencial SEM
•  Ronda de Presentacions:

 - On estem?  Sra. Gemma Ferrando, Infermera base assistencial Sistema 
Emergències Mèdiques (SEM).

 - Triatge START i META, Dra. Maria Torres; base Figueres
 - Com rebem els pacients a l’hospital/Targeta META. Transferència, Sra. 

Clara López, Infermera base assistencial SEM
 - El paper de CeCos en la gestió d’IMV intra i extrahospitalaris, Expert del 

Grup de treball d’IMV del SEM
 - Atenció Psicològica en IMV, Expert del Grup de treball d’IMV del SEM

12.00-12.30h  _Descans

12.30-13.40h _Taula rodona: Organització territorial en els IMV a Girona. Gerència RRSS
 Modera: Dr. Xavier Jiménez Moreno, director de PLANUC
•  Presentació Plans d’Emergència: 

 -  Serveis de  Salut Integrats Baix Empordà (SIBE), Dr. Marc Pérez, Cap del Servei d’Urgències
 -  Fundació Salut Empordà, Dra. Mercè López, Cap del Servei d’Urgències
 -  Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (HOCG), Dr. Joaquim Danés, Cap del Servei d’Urgències
 -  Hospital Josep Trueta, Dr. Pere Rimbau, Cap del Servei d’Urgències 
 -  Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Dr. Esteban Gaitan, Cap Clínic del Servei d’Urgències
 -  Hospital de Campdevànol, Dr. Gervasi Hostench, Cap del Servei d’Urgències 
 -  Hospital Sant Jaume de Calella, Dra. Emilia Cortés, Cap de Servei d’Urgències
 -  Hospital Comarcal de Blanes, Representant del Servei d’Urgències
 -  Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Dra. Anna Fonquerni, Directora Territorial a Girona

13.40-15.00h  _Descans per dinar
15.00-18.00h  _Tallers 

 - Taller 1: Introducció pràctica al Triatge avançat META/Taller START (per donar una alternativa als qui ho 
necessitin). 

 - Taller 2: Maneig inicial de les hemorràgies agudes. Ús del torniquet.
 - Taller 3: Targeta META

Presentació

El repte d’aconseguir la millor atenció al nombre més gran de 
pacients en el menor temps possible, no només posa a prova 
l’habilitat del personal d’emergències sinó la coordinació i or-
ganització entre els mateixos recursos sanitaris, el servei coor-
dinador d’urgències i altres institucions de salut i no sanitaris. 
És per tant molt rellevant l’organització dels equips d’emergèn-
cia, la formació i l’entrenament.

Des d’aquesta premisa, ha sorgit la 1a edició del Curs d’Apro-
ximació i treball en equip en IMV. Un contínuum Assisten-
cial organitzat des del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) 
pel Col·legi Oficial de Metges i Col·legi Oficial d’Infermeria de 
Girona per donar resposta a la necessitat que els mitjans extra-
hospitalaris i hospitalaris s’organitzin conjuntament i utilitzin 
un mateix llenguatge a l’hora de gestionar una situació d’Inci-
dent de Múltiples Víctimes (IMV).

Objectius

 −Mostrar el Procediment Operatiu Assistencial d’IMV del SEM al món hospitalari.
 −Ensenyar què fa i com afronta el SEM una situació d’IMV.
 −Conèixer el paper de la Central de Coordinació del SEM. 
 −Compartir coneixements i metodologia per aconseguir un contínuum assistencial des del moment 

 −Homogeneïtzar un llenguatge comú per la transferència de les víctimes.
 −
víctimes als hospitals.
 −Conèixer l’actuació dels Serveis Especials. Resposta davant incidents RNBQ
 −Conèixer un pla d’emergències hospitalari de la Regió Sanitària a títol d’exemple.
 −Mostrar línies estratègiques de la Regió Sanitària- SEM pel que fa als IMV.
 −Adaptar la resposta a les necessitats d’un IMV i la integració i coordinació amb els altres dispositius 
actuants en l’emergència.  
 −Conèixer i valorar la integració dels serveis d’emergència amb la resta dels nivells assistencials del 
sistema sanitari.


