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NOM DE GRUP DE TREBALL:  

INFERMERIA PREHOSPITALÀRIA D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES  

 

MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL  

 Coordinador/a: 

Ferreres Ramia, Yolanda                yolandaferreres@gencat.cat     SEM- GEM 

 Secretari/a: 

Muñoz Mancisidor, Manuel         manumancisidor@gmail.com      SEM 

 

EL 30/09/2016 es realitza traspàs de la Coordinació , la actual és formada per:  

 Coordinador/a: 

Olivé Cavero, Marta    martaolive@gencat.cat      SEM 

 Secretari/a: 

Carrion Pleguezuelos, Bibiana                         Bibiana carrion@gencat.cat                 SEM 
 

 Membres desembre 2018:  
 

Anna Pérez  Maria Jiménez  Montse Capdevila Jaume Hernández 

Elena Gil  Eva Valiño Carles Mayol  Glòria Castelló 

Francesc Climent Carmen Sánchez Guillem Roca  Jaime Barreiro 

Isabel Martínez Olga Morell  Manu Muñoz Alberto Martín 

Jordi Miret Feliciano Panela  Yolanda Ferreres David Martínez 

Cristina Soro Gemma Téllez  Pere Sánchez Miriam Hidalgo 

Xavi López   Carmen Sánchez Núria Daroca 
 

Zulma Itzaina  Xavi Castillo Carme Garcia 
 

 

Hi ha membres del Grup de Treball que són components d'altres Societats Científiques: Sociedad 
Española de Simulación y Seguridad Clínica del Paciente (Jaime Barreiro); Institut d'Estudis de 
Medicina de Muntanya-IEMM (Yolanda Ferreres) 
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OBJECTIUS GENERALS DEL GRUP DE TREBALL 

Aquest grup sorgeix com una resposta a les necessitats i inquietuds detectades en l'actuació dels 
infermers en l'àmbit de les urgències i emergències prehospitalàries. 

Es proposa aprofundir en la realitat assistencial dels infermers d'emergències prehospitalàries 
mitjançant la recerca i divulgació de d'activitat realitzada a Catalunya. Pretén establir ítems de 
qualitat assistencial que permetin estandarditzar pràctiques clíniques segures. Realitzar l'anàlisi i 
proposar models d'actuació basats en la innovació i la incorporació de noves tecnologies. 
Potenciar la investigació en Infermeria d'emergències prehospitalàries. Posar en valor els treballs 
duts a terme en Infermeria Prehospitalària. 

S'estructura el grup de treball en set línies estratègiques: Pla estratègic; Fonaments d'Infermeria 
prehospitalària i legalitat; Qualitat i Seguretat clínica; Guies i protocols assistencials; Formació; 
Investigació; Comunicació. 

 

Els objectius d'aquest grup són bàsicament:  

 Definir i implementar una correcta metodologia d'investigació i l'ús d'eines informàtiques 

 Conèixer  els diferents  models prehospitalaris infermers a Catalunya, Espanya i a Europa 

 Divulgació de la legalitat vigent a Catalunya i Espanya en Prescripció infermera. 

 Quantificar i publicar  l'activitat actual realitzada a Catalunya per unitats USVAi  

 Recerca i disseny d'estàndards de qualitat i seguretat clínica per a Infermeria 

prehospitalària d'emergències 

 Recerca de necessitats formatives per als infermers d'emergències prehospitalàries 

 Divulgar el model de  Guia assistencial per a infermeria prehospitalària: protocols i guies 

d’actuació en serveis primaris i en Trasllats Interhospitalaris 

 Treballar conjuntament amb el COIB en el mapa competencial d'Infermeria 

prehospitalària d'emergències 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PRIMER ANY DE FUNCIONAMENT DEL GRUP 

Els objectius del primer any es centraran en 3 línies estratègiques: Pla estratègic del grup de 
treball ; Fonaments d'Infermeria Prehospitalària i Legalitat; i  Qualitat i Seguretat clínica. 

Poden definir-se els següents objectius: 

• Creació i presentació del Grup de Treball i disseny del Pla d'acollida dels seus membres 

 Dissenyar el Pla estratègic a seguir, establint la composició de les diferents Comissions de 
treball i definint el Pla d'acció 

 Implementar una correcta metodologia d'investigació i l'ús d'eines i suport informàtic 

 Conèixer  els diferents  models prehospitalaris infermers a Catalunya, Espanya i a Europa 

 Difussió de la legalitat vigent a Catalunya i Espanya en Prescripció infermera  

 Quantificar i publicar l'activitat actual realitzada a Catalunya per USVAi: dades 

epidemiològiques, d'activitat, prescripció infermera, perfil del professional... 

 Recerca i descripció d'estàndards de Qualitat i Seguretat clínica per a la Infermeria 

prehospitalària  

 Anàlisi d'indicadors de Qualitat percebuda en l'assistència d'Infermeria prehospitalària  

 Recerca sobre mètodes d'investigació en competències 

 

ACTIVITATS QUE ES PREVEU PORTAR A TERME EL PRIMER ANY: 

 Presentació del Grup de Treball i el Pla d'acollida: 

       1)    Petició de creació del Grup de treball d'Infermeria Prehospitalària a la SoCMUE 
       2)    Elaboració de la carta de la Carta de benvinguda 

3)    Elaboració del registre de nous membres  
4)    Establiment del dimensionament del grup i dels criteris d'incorporació i exclusió del   

      seus membres 

 Disseny del Pla estratègic i les Comissions de treball 

1) Creació de les línies estratègiques de treball 
2) Disseny del Pla d'acció datat i amb responsables assignats, de 2 anys de durada 
3) Creació i composició de les diferent Comissions de treball 
4) Cronograma de treball 
5) Calendari de reunions i disseny de l'acta 
6) Disseny de la normativa interna del grup 
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 Metodologia d'investigació i suport informàtic 

1) Nocions bàsiques en metodologia d'investigació: sessions matinals 
2) Presentació i formació en gestió bibliogràfica: ús de Zotero i creació de tutorial 
3) Ús de Gestor documental  

 Models d'infermeria prehospitalària a Europa 
1) Revisió bibliogràfica de models d'infermeria prehospitalària 
2) Disseny d'enquesta de recollida de dades i carta de presentació per a enviar a nivell 

internacional 
3) Anàlisi de dades obtingudes i creació de mapa internacional 
4) Elaboració de document de conclusions 

 
 Conèixer el marc legal en l'assistència prehospitalària d’infermeria 

1)   Revisió bibliogràfica de sentències en Infermeria prehospitalària 
2)   Coneixement i difussió del marc legal en prescripció infermera a Catalunya i Espanya 
 

 Activitat d'Infermeria prehospitalària  
1) Recerca bibliogràfica d'activitat a Catalunya i Espanya 
2) Anàlisi de macrodades d'activitat a Catalunya 
3) Disseny d'eina de recollida de dades d'activitat i establiment de N 
4) Recollida i anàlisi de dades 
5) Estudi estadístic de dades i publicació 

 

 Qualitat i seguretat clínica en Infermeria prehospitalària  
1) Anàlisi d'estàndards de qualitat assistencial en emergències prehospitalàries 
2) Creació de Taula d'ítems de qualitat assistencial/seguretat clínica en assistència 
prehospitalària d’emergències 
2) Aplicació de la taula a N assistències 
3) Enquesta de qualitat percebuda a professionals i pacients: disseny, recollida de dades i 
anàlisi 
 

 Mapa competencial d'infermeria d'emergències prehospitalària 
1) Recerca bibliogràfica sobre competències infermeres i competències d'infermeria               

               prehospitalària 
2) Recerca sobre mètodes d'investigació en competències 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

SoC-IPUE Página 6 
 

NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN 
És necessari que els membres del Grup de Treball tinguin el compromís de participar activament 
en el programa formatiu i en els projectes d'investigació que es volen realitzar, de manera 
altruista. 

També és imprescindible una actitud constructiva i de respecte amb tots els components del grup 
de treball o d'altres professionals que col·laborin en ell. 

Es mantindrà la discreció de la feina feta i s'evitarà difondre la informació fins que el Coordinador, 
Secretari i Vocals no ho considerin adient, prèvia informació a Comitè científic de SoCMUE. 

S'adjunta Normativa de funcionament del GdT. 

 

CONFLICTE D’INTERÈS 

Els membres del Grup de Treball declaren no presentar cap conflicte d'interès.  

Varis membres del Grup de Treball són membres del Grup de Treball de Junta clínica de SEM  amb 
el nom Infermeria Prehospitalària de SEM, creat fa 1 any al Sistema d'Emergències Mèdiques de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

PLA D’ACOLLIDA DE NOUS MEMBRES 

Es valorarà la incorporació de nous membres al grup, complint els criteris d'actitud activa, 
capacitat de treball en equip i vinculats amb la prescripció infermera d'emergències. L'acceptació  
de la incorporació serà una decisió de consens entre el Coordinador del grup, el Secretari i les 
necessitats dels membres del GdT per l'assoliment dels objectius marcats. 

La inclusió de nous membres es realitzarà mitjançant petició a la Coordinació del grup. La petició 
haurà de ser escrita, expresant quin és l'interès en participar en el grup de treball i les aptituds 
que hi aporta. 

Un cop acceptada la inclusió d'un nou membre, se li entregarà la Carta de benvinguda (s'adjunta 
annex), la Normativa del GdT (s'adjunta annex) i  l'última edició del Pla d'Acció . Se li assignarà la 
Comissió de Treball en què participarà, en funció de les necessitats en aquell moment i del seu 
interès i aptituds, i se'l posarà en contacte amb el vocal corresponent. També se li entregaran tots 
els documents vinculats al grup de treball que hagin estat conclosos o siguin necessaris per a la 
seva tasca i la relació i dades de contacte dels membres del grup. Tanmateix el Secretari del grup 
detallarà la dinàmica de funcionament i donarà a conéixer l'ús de les eines informàtiques amb què 
es treballa. 

El Coordinador es reserva el dret a limitar temporalment el dimensionament del grup, quan la 
situació ho requereixi i  posterior al consens amb el grup. 
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Annex 1: Linees estratègiques del GdT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2: Funcionament del GdT 
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Annex 3: Comissions de Treball del primer any 
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Annex 4 

CARTA DE BENVINGUDA AL GRUP DE TREBALL DE PRESCRIPCIÓ INFERMERA 
EN UNITATS USVI DE SEM 

Aquest grup sorgeix com una resposta a les necessitats i inquietuds detectades en l'actuació dels 
infermers en l'àmbit de les urgències i emergències prehospitalàries. 
Es proposa aprofundir en la realitat assistencial dels infermers d'emergències prehospitalàries 
mitjançant la recerca i divulgació de d'activitat realitzada a Catalunya. Pretén establir ítems de 
qualitat assistencial que permetin estandarditzar pràctiques clíniques segures. Realitzar l'anàlisi i 
proposar models d'actuació basats en la innovació i la incorporació de noves tecnologies. 
Potenciar la investigació en Infermeria d'emergències prehospitalàries. Posar en valor els treballs 
duts a terme en Infermeria Prehospitalària. 

Els objectius d'aquest grup són bàsicament:  

 Definir i implementar una correcta metodologia d'investigació i l'ús d'eines informàtiques 

 Conèixer  els diferents  models prehospitalaris infermers a Catalunya, Espanya i a Europa 

 Divulgació de la legalitat vigent a Catalunya i Espanya en Prescripció infermera. 

 Quantificar i publicar  l'activitat actual realitzada a Catalunya per unitats USVAi  

 Recerca i disseny d'estàndards de qualitat i seguretat clínica per a Infermeria 

prehospitalària d'emergències 

 Recerca de necessitats formatives per als infermers d'emergències prehospitalàries 

 Divulgar el model de  Guia assistencial per a infermeria prehospitalària: protocols i guies 

d’actuació en serveis primaris i en Trasllats Interhospitalaris 

 Treballar conjuntament amb el COIB en el mapa competencial d'Infermeria 

prehospitalària d'emergències 

A tal fi, et donem la benvinguda a aquest Grup de Treball d'Infermeria Prehospitalària 
d'Emergències, agraïint per endavant el teu interès i les ganes d'afegir-t'hi. Sense l'esforç de tots 
no seria possible. Es tracta d'una carrera de llarga durada: anirem fent feina pas a pas però sense 
aturar-nos, esperant que els resultats aportin millores professionals i reconeixement al col.lectiu 
infermer d'emergències prehospitalàries. 

Estem segurs que la teva experiència i professionalitat seran cabdals per la consecució dels 
objectius i l'èxit d'aquest projecte de millora contínua. Sumar esforços és la  nostra fortalesa. 

Restem a la teva disposició per a qualsevol dubte que es generi o el què consideris oportú. 

De nou, gràcies per formar part d'aquest projecte i seguim endavant. 
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Annex 5 

 

NORMATIVA DEL GRUP DE TREBALL D'INFERMERIA PREHOSPITALÀRIA 
D'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES 

 

És necessari que els membres del Grup de Treball tinguin el compromís de participar activament 
en el seu desenvolupament i en els projectes d'investigació que es volen realitzar, de manera 
altruista, donada la falta d'interessos econòmics. 

També és imprescindible una actitud constructiva i de respecte amb tots els components del grup 
de treball o d'altres professionals que col.laborin en ell. 

Es mantindrà la discreció de la feina feta i s'evitarà difondre la informació fins que el Coordinador, 
Secretari i Vocals no ho considerin adient. 

 

 

INCLUSIÓ DE NOUS MEMBRES 

La inclusió de nous membres es realitzarà mitjançant petició al Coordinador del grup. La petició 
haurà de ser escrita, expresant quin és l'interès en participar en el grup de treball i les aptituds 
que hi aporta. 

Un cop acceptada la inclusió d'un nou membre, se li entregarà la Carta de benvinguda, la 
Normativa del GdT i l'última edició del Pla d'Acció . Se li assignarà la Comissió de Treball en què 
participarà, en funció de les necessitats en aquell moment i del seu interès i aptituds, i se'l posarà 
en contacte amb el vocal corresponent. També se li entregaran tots els documents vinculats al 
grup de treball que hagin estat conclosos o siguin necessaris per a la seva tasca i la relació i dades 
de contacte dels membres del grup. Tanmateix el Secretari del grup detallarà la dinàmica de 
funcionament i donarà a conéixer l'ús de les eines informàtiques amb què es treballa. 

El Coordinador es reserva el dret a limitar temporalment el dimensionament del grup, quan la 
situació ho requereixi i  posterior al consens amb el grup. 

 

EXCLUSIÓ DEL GRUP D'UN MEMBRE 

L'exclusió d'un membre del grup de treball seguirà algun dels següents criteris: 

- a petició del propi membre 

- per incompliment de la feina encomanada i del calendari de treball anual establert 

- a criteri del Coordinador, si esdevenen situacions que així ho justifiquin i siguin objectivables  
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DIMENSIONAMENT DEL GRUP 

No s'estableixen límits predeterminats de dimensionament del grup, deixant a criteri de cada 
vocal i del Coordinador i Secretari del grup el nombre de membres que són necessaris en 
l'assoliment de cada  objectius assignat. Els vocals podran proposar nous membres del grup de 
treball per formar part de la comissió que liderin, prèvia comunicació al Coordinador i al secretari. 
En cas de considerar excessiu el nombre de membres en l'assoliment d'un objectiu, es podrà 
revocar la inclusió de nous membres fins nova valoració d'objcetius l'any següent. 

 

CALENDARI DE TREBALL 

Es realitzarà mínim 1 reunió trimestral (març, juny, setembre i desembre), convocant a la totalitat 
dels membres, per tal de planificar i avaluar  l'estratègia a seguir i els objectius marcats i la seva 
consecució. Els vocals de cada Comissió de Treball hauran d'assistir obligadament a les reunions o 
delegar la seva representació en un membre del seu grup, per tal de poder explicar el ritme de 
treball i l'assoliment d'objectius de la Comissió que lidera. 

Cada vocal establirà el seu propi calendari de treball. Es potenciarà el treball individual no 
presencial i el treball en equip  mitjançant mail i/o plataforma Àgora de SEM i/o Gestors 
documentals. També es potenciarà l'ús del Gestor bibliogràfic Zotero. 

El Coordinador del grup de treball establirà el Pla d'acció a seguir, fixant un cronograma dels 
objectius i les accions a realitzar, amb el responsable assignat (vocal) en cadascuna. El 
Coordinador i Secretari avaluaran, continuadament i a les 4 reunions anuals, la bona consecució 
dels objectius i la necessitat de modificacions. Així mateix, mantindràn contacte mensual amb els 
vocals i amb l'evolució de les activitats del grup de treball, proposant millores i oferint suport.  

El Coordinador també serà el punt d'enllaç entre les comissions de treball i les institucions que hi 
resultin implicades. 

El Secretari del grup realitzarà document o Acta de cada reunió, s'encarregarà de comunicar les 
reunions següents i programar tot allò que consideri oportú o li encomani el Coordinador del 
grup. El secretari elaborarà i actualitzarà la relació de membres del grup de treball, enregistrant 
les altes i les baixes. Així mateix, mantindrà contacte amb els vocals per oferir suport i mantindrà 
comunicació permanent amb el Coordinador del grup de treball. 

 

 

 

 

 

 

 


