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OPTIMITZEM EL TRACTAMENT DE LES INFECCIONS A
URGÈNCIES? SESSIÓ INTERACTIVA.

1. Justificació:
La patologia infecciosa suposa aproximadament una cinquena part de les
visites a urgències. En els darrers anys hem observat una sèrie de canvis que
han influït de forma notable en el maneig d’aquests pacients. En primer lloc, un
envelliment de la població que la fa més susceptible a les infeccions, que
aquestes es presentin sovint en formes més inespecífiques i que els resultats
clínics puguin ser pitjors. En segon lloc, fruït de la major supervivència dels
pacients

oncològics

i

dels

nous

tractaments

biològics
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reumatològiques i dermatològiques entre d’altres, s’ha incrementat de forma
important el percentatge de pacients amb algun tipus d’immunodepressió que
consulten a urgències. Aquests, tenen un risc augmentat de que l’evolució no
sigui favorable i també de presentar infeccions per gèrmens menys habituals.
D’altra banda ens trobem davant un problema creixent de resistències
antibiòtiques en la majoria de bacteris, fruït de la pressió antibiòtica i sovint
d’una inadequada política d’antibiòtics tant pel que fa a l’ús d’antimicrobians
d’ampli espectre com a una durada excessiva de les teràpies. Aquest fet,
comporta pitjors resultats en els pacients amb infeccions per gèrmens
multiresistents.
En el global de la Unió Europea, s’estima que els costos derivats de la
existència de gèrmens multiresistents suposen 1,5 bilions d’euros i són
responsables de la mort d’unes 25.000 persones cada any. Per aquest motiu,
en els darrers anys s’han posat en marxa en la majoria de centres hospitalaris,
programes d’optimització de l’ús d’antibiòtics, als que se sol anomenar PROA.
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2. Objectiu:
Proporcionar els coneixements bàsics per poder fer una política antibiòtica de
qualitat en les principals patologies infeccioses ateses a urgències.

3. Objectius específics:
a) Repassar els conceptes bàsics a tenir presents en el moment d’escollir un
antibiòtic pel tractament de la pneumònia adquirida a la comunitat a urgències.
b) Conèixer els factors associats a la presència d’un germen multiresistent en
la infecció del tracte urinari i els antibiòtics més adients per a la seva cobertura.
c) Actualitzar el coneixement del tractament de la infecció de pell i parts toves.
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