Taula rodona 7
Emergències mèdiques pre-hospitalàries al nostre
temps.
1. Justificació:
Cada cop és més freqüent tenir més cura dels pacients que atenem a casa
seva i traslladem al centre hospitalari que pot ser de més utilitat per la seva
patologia.
Per assolir uns nivells de qualitat òptims ens ajudem d’aparells que
suposadament ens faciliten la feina, donant una resposta més acurada.
Aquest nivell d’autoexigència juntament amb els oferiments de la indústria ens
porta a augmentar el nombre d’aquests estris o eines.
Però realment són necessaris? Tenen utilitat? Poder només suposen una
despesa més, difícil de justificar i no ens aporten res envers els malalts?

2. Objectiu:
Actualitzar el maneig de diferents situacions i patologies en l’actualitat
remarcant el paper dels diferents interventors i l’impacte a nivell sanitari.
Identificar punts de millora i remarcar la importància dels nous avenços per un
bon control de les patologies i la posterior derivació a Urgències.

3. Objectius específics:
a) Proporcionar pautes d’actuació conjunta i els coneixements necessaris per
donar resposta a un incident de múltiples víctimes (IMV).
b) Conscienciar al personal assistencial de la importància del seu paper actiu
en la detecció d’aquests pacients.
c) Oferir eines pel maneig acurat de pacients greus.

4. Metodologia:
Taula rodona de d’1,5 hores de durada, integrada per tres ponències de 20
minuts cadascuna, amb 30 minuts de discussió.
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5. Data, horari i lloc:
Data: Divendres 15 d’abril del 2016.
Horari: 10:00h a 11:30h.
Lloc: Aula

6. Ponents:
a) Sra . Gemma Ferrando. Grup de Treball IMV. SEM Girona.
b) Dr. Jorge Arnulfo Morales. Metge SEM. Barcelona.
c) Dr. Andrei Rodriguez. Metge SEM. Metropolitana Nord.

7. Logística, recursos materials:
Micròfon, ordinador, canó-projector.

8. Organització:
XXIIIè Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències.

Responsables de Taula:
Dr. Francesc Xavier Escalada. SEM. Comitè Científic SoCMUE
Sr. Xavier Rico. SEM. Comitè Científic Local.

9. Temari/contingut:
Títol de la Taula: “Emergències mèdiques pre-hospitalàries al nostre temps”

Moderadors:
Dr. Francesc Xavier Escalada. SEM. Comitè Científic SoCMUE
Sr. Xavier Rico. SEM. Comitè Científic Local.

Ponències:
a) Eines per actuacions en incidents de múltiples víctimes.
Sra. Gemma Ferrando. Grup de Treball IMV. SEM
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b) Futur en les malalties temps depenent. Nous SCORES
Dr. Jorge Arnulfo Morales (SEM Barcelona).

c) Nous reptes, noves incorporacions. Capnografia, Ecògraf, ECMO
Dr. Andrei Rodriguez (SEM Taulí).
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