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Circuit Protocol d’actuacions de l’EUI-Sant Pau en cas de puntures / exposicions a a altres agents biològics als centres
EXTRAHOSPITALARIS (Altres hospitals, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris)
Estudiant que
pateix
puntura/exposició
agent biològic

Rebre assistència
sanitària immediata

Informar de la
resolució a la
Responsable
Assignatura (EUI
Sant Pau)

Dirigir-se a la clínica d’urgència
concertada (CLINICA CREU
BLANCA*) amb la declaració i la
tramesa (si s’escau) de la mostra
sanguínia del pacient font

A.

Tutora del centre
de pràctiques
(Infermera de
referència)

B.

Col·laboradora
clínica
(EUI-Sant Pau)

C.

Responsable
assignatura
(EUI-Sant Pau)

Valorar pacient font
• Si conegut:
• Consultar història clínica
• Sol·licitar consentiment al pacient
• Extreure mostra
• Lliurar la mostra a l'estudiant
• Si desconegut:

Contactar amb
l’estudiant

Contactar amb l’estudiant i
facilitar la Declaració
d’accident de Zurich

Informar
Col·laboradora clínica
(B) i Responsable
assignatura (C)
(EUI-Sant Pau)

Informar Tutora de
Pràctiques
(Infermera de
Referència) (A)

Complimentar la Declaració
d'accident Zurich facilitada
per la responsable

En cas de seguiment:
Estudiant ha d’enviar informe de Creu Blanca + parte
d’accident: apertura@zurcih.com per la seva
autorització

Informar
col·laboradora
clínica
(EUI-Sant Pau)

En cas de NO seguiment
Informar equip directiu
EAP, que determinarà
si cal demanar dades
facturació a tercers
a la responsable

Realitzar i enviar
Informar
Informe Incident de Pràctiques
col·laboradora (Annex 5-DMPC)
(EUI Sant d’assignatura (EUI-Sant Pau)
aclínica
la Responsable
Pau)

Informar a Gestió Acadèmica de
l’EUI-Sant Pau i Enviar Informe
Incident de Pràctiques

Notificar accident a
la coordinació de curs.
Comptabilitzar l’accident en l’informe
de l’assignatura

*Urgències Creu Blanca: 93.412.12.12 – Av. Josep Vicenç Foix, 63-71. Clínica Creu Blanca: 902.202.230 – Pg. Reina Elisenda de Montcada, 17 |
*Telèfon d’assistència Zurich: 93.267.10.55

