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Taula rodona 6 

Infeccions a urgències 

 

1.Justificació:  

Els pacients atesos als serveis d’Urgències amb malalties infeccioses són 

nombrosos, a prop d’’un 15%. Algunes entitats suposen potencial gravetat, 

necessitat d’ingrés hospitalari i pautes  terapèutiques complexes. 

D’entrada, ja en alguns casos es donen dificultats diagnòstiques, com en la 

sospita d’infecció del sistema nerviós central (SNC), a la bacterièmia primària, o 

a les síndromes febrils no aclarides. 

La sospita diagnòstica i tractament de la infecció del SNC requereix una 

actuació dirigida i ràpida, per tal d’aclarir la etiologia, iniciar tractament i 

d’aquesta forma optimitzar el pronòstic. 

Les infeccions de la pell i parts toves tenen un ampli ventall clínic què inclou 

des de formes lleus a d’altres molt greus, en las que la elecció de tractament 

pot resultar complexa.  

Per altra banda, diferents molècules han estat proposades com marcadors 

d’infecció bacteriana i/o gravetat. Cal definir la seva utilitat pràctica en els 

Serveis d’Urgències.    

A més, en els darrers anys l’increment de infeccions importades ha donat pas a 

tractar amb relativa freqüència casos de paludisme, en el què convé tenir clares 

les opcions terapèutiques, així com a sospitar algunes infeccions virals 

específiques. 

 

2. Objectiu: 

Actualitzar el maneig dels pacients amb malalties infeccioses als Serveis 

d’Urgències. 

 

3. Objectius específics: 

a) Aclarir els aspectes fonamentals de l’actuació a Urgències en la sospita de 

infecció del SNC, per prioritzar les accions adients. 

b) Actualitzar les opcions de tractament en les infeccions de la pell i parts toves. 
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c) Saber com interpretar adequadament a Urgències els biomarcadors 

relacionats amb infecció. 

d) Disposar de les recomanacions actuals pel tractament del paludisme i 

conèixer els aspectes fonamentals de les infeccions per Arbovirus.   

 

4. Metodologia: 

Taula rodona d’1,5 hores de durada, integrada per 4 ponències de 15 minuts 

cadascuna, amb 20 minuts de discussió.  

 

5. Data, horari i lloc: 

Data: Divendres 15 d’abril del 2016.  

Horari: 10:00 h a 11:30 h.  

Lloc: Auditori 

 

6. Ponents: 

a) Dr. Josep Mª Mòdol, Unitat Observació-UCE, Servei d’Urgències, Hospital 

Universitari Germans Trias i Pujol. 

 

b) Dr. Àlex Soriano, Servei de Malalties Infecioses, Hospital Clínic. Barcelona. 

 

c) Dra. Cristina Prat, Servei de Microbiologia, Hospital Universitari Germans 

Trias i Pujol. 

 

d) Dra. Sílvia Roure, Unitat de Salut Internacional Metropolitana Nord 

(PROSICS). 

 

7. Logística, recursos materials: 

Micròfon, ordinador, canó-projector. 
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8. Organització: 

XXIIIè Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències. 

 

Responsables de Taula: 

Dr. Pere Tudela. Unitat Curta Estada, Servei d’Urgències, Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol. 

Dr. Xavier López-Altimiras, Servei d’Urgències, Hospital de Mollet. 

 

9. Temari/contingut: 

Títol de la Taula: “Infeccions a Urgències” 

 

Moderadors:  

Dr. Pere Tudela. Unitat Curta Estada, Servei d’Urgències, Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol. 

Dr. Xavier López-Altimiras, Servei d’Urgències, Hospital de Mollet. 

 

Ponències: 

a) Actualització en el maneig de la infecció del sistema nerviós central.  

Dr. Josep Mª Mòdol, Unitat Observació-UCE, Servei d’Urgències, Hospital 

Universitari Germans Trias i Pujol. 

 

b) Tractament de les infeccions de la pell i parts toves. 

Dr. Àlex Soriano, Servei de Malalties Infecioses, Hospital Clínic. Barcelona. 

 

c) Biomarcadors a Urgències. 

Dra. Cristina Prat, Servei de Microbiologia, Hospital Universitari Germans Trias 

i Pujol. CIBER-Instituto de Salud Carlos III. 

 

d) Actualització en medicina tropical: Tractament del paludisme. Sospita 

de arbovirosi. 

Dra. Sílvia Roure, Unitat de Salut Internacional Metropolitana Nord (PROSICS). 
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