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La inserció d’un catèter venós és el pro-
cediment invasiu que es realitza amb 
més freqüència en l’àmbit assistencial. 
Pràcticament tots els pacients hospita-
litzats duen un o més catèters vasculars 
durant l’estada hospitalària, majoritària-
ment un catèter venós perifèric. D’altra 
banda, l’ús d’aquests dispositius s’ha 
generalitzat en altres entorns assisten-
cials, com els sociosanitaris, l’atenció 
primària i domiciliària, l’hemodiàlisi, etc. 
Les complicacions relacionades amb el 
catèter venós, la fl ebitis, la trombosi, 
l’extravasació i la bacterièmia, entre 
d’altres, es consideren un dels esde-
veniments adversos més freqüents en 
l’atenció sanitària i més prevenibles mi-
tjançant l’aplicació de recomanacions i 
guies de bona pràctica clínica. No obs-

tant, el catèter venós segueix sent el 
gran invisible i les complicacions que 
produeix són, amb freqüència, infrava-
lorades o simplement ignorades.   

Per tots aquests motius, és una ex-
cel·lent notícia la fi nalització del tre-
ball efectuat per un grup d’experts de 
l’ICS que ha estandarditzat el maneig 
dels diferents accessos venosos a tots 
els nivells assistencials. Aquest treball 
inclou recomanacions dels diferents ti-
pus d’accessos venosos, procediments 
i fi txes d’educació sanitària que contri-
buiran de forma signifi cativa a unifi car 
criteris en la utilització dels catèters 
vasculars. 

L’objectiu principal de la jornada és 
donar una visió actualitzada d’aquests 
problemes, fer extensius els coneixe-
ments que aporten aquests nous do-

cuments a tots els centres i àmbits 
assistencials i comentar els aspectes 
més rellevants en la prevenció de les 
complicacions relacionades amb l’ac-
cés vascular. 

Estem segurs que aquesta jornada serà 
d’especial interès per a tots aquells pro-
fessionals de diferents àmbits assisten-
cials implicats en les cures i la prevenció 
de les complicacions relacionades amb 
aquest procediment. Us emplacem, per 
tant, a assistir-hi el dia 5 de desembre, 
amb el convenciment que compartir co-
neixements i experiències en el maneig 
del catèter venós serà sens dubte molt 
enriquidor per a tots nosaltres. Rebeu 
una cordial salutació.

Miquel Pujol.
Director del programa VINCat

09.00 h Inauguració de la Jornada. 
Sra. Montse Artigas.
Directora corporativa de Cu-
res. Institut Català de la Salut
Sra. Montserrat Figuerola. 
Gerent territorial de l’Àrea 
Metropolitana Sud
Sra. Rosa Soldevila.
Directora infermera de l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge
Sr. Miquel Pujol. Director del 
programa VINCat 

09.20 h Impacte de la bacterièmia 
de catèter vascular en els 
hospitals del VINCat.
Sr. Oriol Gasch.
Consorci Corporació Sanitària 
del Parc Taulí. Sabadell

09.45 h Presentació del document 
ICS: Recomanacions per al 
maneig de l’accés vascular. 
Grup de treball accés vascu-
lar ICS.
Sra. Montse Llinàs.
Hospital Universitari Vall d’He-
bron. Barcelona 

10.30 h Prevenció del fracàs del ca-
tèter venós. Què podem fer?
Sr. Alejandro Fernández 
Guerrero. Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol.
Badalona  

11.00 h Pausa cafè

11.30 h Programes i equips de 
teràpia intravenosa per a la 
inserció de catèters vas-
culars. Experiències en els 
hospitals del VINCat 
Sra. Raquel Corredor.
Hospital Universitari Vall d’He-
bron. Barcelona 
Sr. Xavier Garcia Alarcón. 
Hospital Universitari Josep 
Trueta. Girona 
Sra. Marta Piriz.
Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau. Barcelona. 

12.30 h Programa de prevenció de 
les complicacions vasculars 
en els pacients en hemo-
diàlisi.
Sra. Marta Andrés.
Hospital de Terrassa. Terrassa

13.00 h Mesures de prevenció de la 
bacterièmia de catèter vas-
cular en unitats d’hospitalit-
zació convencionals. Podem 
establir un “bundle” de bona 
pràctica clínica?
Sr. Emili Jiménez.
Hospital Universitari de Bellvit-
ge. L’Hospitalet de Llobregat 

13.30 h Cloenda. Sra. Esther Moreno. 
Presidenta ACICI
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INSCRIPCIONS GRATUÏTES.
Aforament limitat (es seguirà l’ordre 
d´inscripcions)

LINK Inscripcions (Google Chrome):
http://gestio.catsalut.gencat.cat/ca/
detalls/noticies/2019-10-07-jorna-
da-vincat-ics
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