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Dijous,        
16 d'abril Sala d'actes Sala Santa Tecla Sala Tallers

08.30-9.00 h Lliurament de la documentació

09.00-10.30 h Urgències a debat: Tècnics, infermers i metges en un aferrissat debat

10.30-11.30 h Sessió de comunicacions orals (1)

11.30-12.00 h

12.00-13.00 h TAULA 1: Innovació en la gestió als Serveis d'Urgències TAULA 2: Afectació cardiovascular de les intoxicacions TALLER: Tècniques invasives en la reanimació del pacient politraumatitzat

13.00-13.30 h Conferència extraordinària: De coordinador a cap de servei: canvis 
organitzatius amb implicacions assistencials  

13.30-14.30 h Inauguració oficial del Congrés

14.30-15.30 h

15.30-16.30 h UPDATE: De l'evidència científica a la pràctica clínica (Bloc 1)

16.30-17.00 h UPDATE: Conceptes bàsics i no tan bàsics a urgències (Bloc 2)

17.00-18.00 h Sessió de comunicacions orals breus (1) Sessió de comunicacions orals breus (2)

18.00-18.30 h

18.30-19.30 h TAULA 4: Malalties tropicals: dues visions, un mateix objectiu TAULA 5: Noves perspectives en el maneig del xoc TAULA 3: Conceptes legals en atenció hospitalària i prehospitalària

19.30-21.00 h Conferència inaugural: Sr. Emilio Duro

22.00 h

Divendres, 
17 d'abril Sala d'actes Sala Santa Tecla Sala Tallers

08.30-9.00 h Presentació de grups de treball

09.00-10.00 h Sessió de comunicacions orals (2)

10.00-11.30 h TAULA 6: Noves perspectives en atenció a l'aturada cardíaca pre-hospitàlaria TAULA 7: El pelegrinatge de la visita "Urgent" del pacient PCC/MACA TALLER: Infiltracions i reducció de luxacions i fractures 

11.30-12.00 h

12.00-13.00 h TAULA 8: Diabetis a urgències TAULA 9: Gestió d'emocions a Urgències
                 Reiki: una teràpia alternativa amb visió de futur

13.00-14.00 h Assemblea ordinària SoCMUE

14.00-15.30 h

15.30-16.30 h TAULA 10: Actualització en Cardiologia TAULA 11: Infeccions a Urgències TALLER: “Pla B” en el maneig del pacient crític: Fastrach i via intraòssia

16.30-17.30 h TAULA 12: Actualització de la guia de TEP de la Societat Europea de Cardiologia 
2014

TAULA 13: CSI; des de la sala d'autòpsies al lloc dels fets TALLER: La tecnologia en VMNI: ajuda o complica la teràpia?

17.30-18.00 h

18.00-19.00 h

Dinar de treball. Defensa de pòsters. Visita a l'exposició comercial

Pausa cafè.  Visita a l'exposició comercial

Cloenda i lliurament de premis

Pausa cafè. Visita pòsters. Visita a l'exposició comercial

Dinar de treball. Visita pòsters. Visita a l'exposició comercial

TALLER: Agressivitat a urgències: mesures bàsiques d'autoprotecció davant de 
persones agitades/agressives

Pausa cafè. Visita pòsters. Visita a l'exposició comercial

Sopar oficial del Congrés

Pausa cafè. Visita pòsters. Visita a l'exposició comercial

TALLER: Ecografia a Urgències en la TVP




