
 DIJOUS 
25 d’abril  Auditori Montseny Sala Osona Sala Alzina Sala Roure 

09.00-09.45 h Lliurament de la documentació       
09.45-11.00 h Update :  de l'evidència científica a la pràctica 

clínica (Bloc I) 
Patrocinat per Sonosite 

      

11.00-11.30 h Pausa-cafè. Visita pòsters - Visita a l'exposició comercial 
11.30-12.30 h Update :  de l'evidència científica a la pràctica 

clínica (Bloc II) 
   De 11.30 a 13.00 h 

Taller:  Mesures bàsiques d’autoprotecció per 
al personal sanitari davant de persones 
agitades/agressives 

13.00-14.00 h Sessió de comunicacions orals breus (1) Sessió de comunicacions orals breus (2)     
14.00-16.00 h Dinar de treball 

  De 14.15 a 15.15h 
Simposi:  Ticagrelor: de las Guies Europees 
de pràctica clínica a la pràctica clínica real. 
Patrocinat per Astrazeneca 

 

Dinar de treball 
16.00-17.30 h Taula rodona :  Actuació inicial en 

intoxicacions agudes per monòxid de carboni. 
Protocol conjunt d'actuació 

Taula rodona :  La comunicació a Urgències: 
ho fem prou bé? 

  

17.30-18.00 h Pausa-cafè. Visita pòsters - Visita a l'exposició comercial 
18.00-19.00 h Sessió de comunicacions orals (1)       
19.00-19.45 h Conferència inaugural:  El Model Sanitari 

Català. Serveis d'Urgències 
      

19.45-20.00h Inauguració oficial     
20.00-20.30 h Assemblea ordinària de la SoCMUE       

21.30 h Sopar oficial del Congrés 
  
DIVENDRES 
26 d’abril   Auditori Montseny Sala Osona Sala Alzina Sala Roure 

08.30-09.00 h Presentació de Grups de Treball        
09.00-10.00 h Sessió de comunicacions orals (2)    
10.00-11.30 h Taula rodona: El burnout entre els 

professionals sanitaris 
Taula rodona :  Diferents models 
organitzatius de pacients ingressats a 
Urgències. Implicacions assistencials 

 Taula rodona :  Models de Coordinació i 
Gestió de les emergències sanitàries 

De 10.00 a 11.00 h  
Taula rodona :  Com reduir els riscos del 
procés de triatge 

11.30-12.00 h Pausa-cafè. Visita pòsters - Visita a l'exposició comercial 
12.00-13.00 h Taula rodona :  Repercussions de la crisi 

sobre la salut de les persones als serveis 
d'Urgències 

Taula rodona :  La dificultat de l'atenció a 
l'emergència en Atenció Primària rural 
 

 De 12.00 a 13.30 h  
Taller:  Maneig de les arítmies peri-aturada 

13.00-14.00 h Taula rodona :  URGÈNCIES: Gestió clínica i 
Gestió de persones 

Taula rodona :  Aplicacions mòbils de salut 
aplicades a urgències. Ens poden ajudar? 

 

 
14.00-16.00 h Dinar de treball 

  De 14.15 a 15.15h 
Simposi:  Maneig del pacient diabètic a 
urgencies 
Patrocinat per Novonordisk 

De 14.15 a 15.15h 
Simposi:  Novetats en insuficiència cardiaca 
aguda 
Simposi patrocinat 

Dinar de treball 
16.00-17.30 h Taula rodona :  Nous antiagregants i 

anticoagulants. On som i on anem 
Patrocinat per Bayer - Almirall,  
Daiichi-Sankyo - Lilly 

Taula rodona :  Paper d'infermeria i tècnics 
en la Coordinació de les Emergències 

 Taller:  Atenció inicial al cremat. Aplicació del 
Protocol de consens 

17.30-18.00 h Presentació dels resultats de l'estudi SUHCAT       
18.30-19.00 h Conferència de cloenda       
19.00-19.30 h Cloenda i  lliurament de premis       



  


