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Objectius 

 

1) Donar visibilitat a la infermeria neurològica. 

2) Crear i mantenir actualitzades les Guies Oficials de Pràctica Clínica d’Infermeria Neurològica 

de l’SCN, generar documents de consens escaients i contribuir a les seccions del Butlletí 

Oficial de l’SCN que encarregui l’equip editorial. 

3) Coordinar i organitzar jornades, sessions, seminaris i d’altres activitats docents orientades a 

la formació continuada d’infermeria neurològica incloent la sessió específica del grup dins del 

programa de la reunió anual de l’SCN. 

4) Fomentar el reconeixement de les infermeres expertes en neurologia en totes les seves 

modalitats: infermeria d’hospitalització neurològica, infermeria d’hospital de dia de 

neurologia, infermeria de pràctica avançada de les diferents subespecialitats neurològiques, 

infermeria d’atenció primària que atenguin a pacients neurològics, etc. 

5) Establir vincles amb altres grups d’estudi i altres professionals per tal de promoure 

l’excel·lència en l’atenció i la recerca transversal en neurologia. 

6) Cohesionar els membres de l’SCN interessats en la pràctica infermera neurològica. 

7) Ser referència de la infermeria neurològica en totes les instàncies administratives i polítiques 

del país. 

 

Membres 

 

- L’únic requisit per a formar part del grup és ser soci de l’SCN. No és un grup privatiu 

d’infermeria, qualsevol soci de l’SCN amb interès en aquest treball transversal pot integrar-

se al grup. 

 

Actes concrets 

 

- Reunions interhospitalàries de tots els membres del grup periòdiques 

(trimestrals/quadrimestrals), presencials o telemàtiques, però itinerants i rotatòries donant 

representació als diferents centres sanitaris del territori. A cada reunió es tractaran aspectes 

clínics i de recerca així com qüestions administratives del grup (renovació d’equip 

coordinador, etc.). 

- L’horari i les dates / calendari de les reunions s’establiran per consens entre els membres 

del grup. 
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- Possibilitat de finançament per part de laboratoris farmacèutics (càtering de reunions, 

beques, premis). 

- Responsabilitat del programa dels simpòsiums i xerrades d’infermeria neurològica a les 

reunions anuals de la SCN així com continguts al Butlletí de l’SCN. 

 

Equip coordinador 

 

L’equip coordinador del GEIT-SCN estarà format per un/a coordinador/a i un/a secretari/a. En el 

moment de la creació del grup, l’equip és designat per la Junta de l’SCN. Cada dos anys es 

renovarà l’equip coordinador per elecció democràtica entre els membres del grup. No es podrà 

repetir mandat de forma successiva. La renovació es farà: 

 

- En casos de candidatura única la renovació es farà per aclamació. 

- En cas de múltiples candidatures la renovació es farà per votació entre els membres 

del grup que assisteixin a la sessió administrativa corresponent en el si de la reunió 

anual de l’SCN. 

- En cas que no hi hagi cap candidatura l’equip sortint seguirà de forma interina durant 

un màxim de 6 mesos amb l’objectiu de tancar la renovació d’equip coordinador. 

 

Quant a l’organització de les activitats del grup, l’equip coordinador no és el responsable 

d’escriure tots els documents (consensos, guies) ni preparar totes les sessions interhospitalàries 

ni impartir totes les ponències del grup, sinó de promoure el dret i l’oportunitat de participar de 

tots els membres del grup, garantint que les responsabilitats i les càrregues de treball es 

reparteixin de forma justa i no recaiguin sempre sobre els mateixos membres o que ho facin de 

forma asimètrica en funció de l’atractiu o interès de les tasques. 

 

Quant al lliurament de premis / mèrits / reconeixements (premi a millor comunicació del grup a la 

reunió anual de l’SCN o altres premis o beques o mèrits que pogués concedir el grup sota el 

paraigua de l’SCN i amb el vistiplau de la junta de l’SCN) i de forma important en relació amb 

possibles conflictes d’interessos, l’equip coordinador no ha de fer en tots els casos de comitè o 

tribunal de decisió, sinó que ha de vetllar perquè es constitueixi un comitè integrat per membres 

del grup sense conflicte d’interès en la decisió a prendre (per exemple, no ser coautors de la 

publicació que opti a premi, no ser co-investigadors del projecte que opti a beca,  no treballar al 

mateix centre ni tenir una relació assistencial o investigadora o docent estreta amb la persona 

que sigui candidata al reconeixement en qüestió). 
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