
DIJOUS
19	  d'abril Sala	  Simfònica Sala	  Cambra

08.30	  -‐	  09.00	  h Lliurament	  de	  la	  documentació
09.00	  -‐	  10.30	  h URGÈNCIES	  A	  DEBAT

11.30	  -‐	  12.00	  h	  
12.00	  -‐	  13.00	  h Taula	  Rodona	  1:	  AVUI	  ESTÀS	  DE	  GUÀRDIA	  I	  NO	  SERÀ	  FÀCIL.	  TORNARÉ Taula	  Rodona	  2:	  10	  ANYS	  DEL	  TÈCNIC	  EMERGÈNCIES	  SANITÀRIES
13.00	  -‐	  13.30	  h	  
13.30	  -‐	  14.15	  h	  	  
14.15	  -‐	  15.30	  h

17.00	  -‐	  18.00	  h	   Presentació	  de	  Grups	  de	  Treball Taula	  Patrocinada:	  FLUIDS	  EN	  LA	  SÈPSIA:	  QUIN,	  COM	  I	  QUANT?
18.00	  -‐	  18.30	  h
18.30	  -‐	  19.30	  h	   Taula	  Rodona	  3:	  ACCIDENTS	  EN	  MEDI	  AQUÀTIC Taula	  Rodona	  4:	  EL	  SERVEI	  D'URGÈNCIES	  COM	  A	  MOTOR	  DEL	  PROGRAMA	  DE	  

DONACIÓ?	  REALITAT	  O	  FICCIÓ
19.30	  -‐	  20.30	  h	   Taula	  Rodona	  5:	  DISPNEA:	  EINES	  DIAGNÒSTIQUES	  ALS	  SERVEIS	  

D'URGÈNCIES
Taula	  Rodona	  6:	  TRACTAMENT	  FARMACOLÒGIC	  A	  URGÈNCIES	  (RedFASTER)

10.30	  -‐	  20.30	  h
21.30	  h	  	  

DIVENDRES
20	  d'abril Sala	  Cambra Sala	  Petita

08.00	  -‐	  09.00	  h	  	   Assemblea	  Ordinària	  de	  la	  SoCMUE
09.00	  -‐	  10.00	  h	   Sessió	  de	  comunicacions	  orals	  breus	  I Sessió	  de	  comunicacions	  orals	  breus	  II
10.00	  -‐	  11.30	  h	   Taula	  Rodona	  7:	  OPTIMITZEM	  EL	  TRACTAMENT	  DE	  LES	  INFECCIONS	  A	  

URGÈNCIES?	  SESSIÓ	  INTERACTIVA
Taula	  Rodona	  8:	  ELS	  COMPONENTS	  SANGUINIS	  EN	  LA	  VISIÓ	  
PREHOSPITALÀRIA,	  PRESENT	  O	  FUTUR?

11.30	  -‐	  12.30	  h	  	   Taula	  Rodona	  9:	  GESTIONANT	  LES	  URGÈNCIES Taula	  Rodona	  10:	  PRESA	  DE	  DECISIONS	  DIFÍCILS	  A	  URGÈNCIES.	  
IMPLICACIONS	  ÈTIQUES

12.30	  -‐	  13.00	  h	  
13.00	  -‐	  14.00	  h	   Taula	  Rodona	  11:	  ANÈMIA,	  HEMATIES	  I	  PROU? Taula	  Rodona	  12:	  NOVES	  DROGUES	  DE	  DISSENY	  PSICOACTIVES
14.00	  -‐	  15.00	  h	  
15.00	  -‐	  15.15	  h	  

10.30	  -‐	  11.30	  h	   Sessió	  de	  comunicacions	  orals Taller	  1B:	  OXIGENOTERÀPIA	  D'ALT	  FLUX

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

Es	  realitzarà	  a	  l'exterior	  del	  Palau	  si	  les	  condicions	  climatològiques	  ho	  permeten.

Taller	  3:	  RECURSOS	  COMUNICATIUS	  EN	  LA	  
MORT	  I	  EN	  EL	  PROCÉS	  DE	  DONACIÓ	  
(16:30-‐17:30	  h)

Taller	  2B:	  MALALT	  TRAUMÀTIC	  GREU:	  NOVES	  TENDÈNCIES	  EN	  MOBILITZACIÓ	  
(16:30-‐17:30	  h)

15.30	  -‐	  16.30	  h	   UPDATE:	  de	  l'evidència	  científica	  a	  la	  pràctica	  clínica	  (Bloc	  1)
Es	  realitzarà	  a	  l'exterior	  del	  Palau	  si	  les	  condicions	  climatològiques	  ho	  permeten.

Sala	  Tallers	  2

CURS	  TALLER	  MiAMFE	  (ANTICOAGULACIÓ	  EN	  
EL	  PACIENT	  ANCIÀ	  AMB	  FANV)	  	  
(11:00-‐13:30	  h)

Taula	  Patrocinada:	  VERNAKALANT,	  CARDIOVERSIÓ	  FARMACOLÒGICA	  PER	  A	  
TOTHOM

Sala	  Tallers

Pausa	  Cafè.	  Visita	  pòsters.	  Exposició	  comercial

Dinar	  de	  treball.	  Defensa	  pòsters.	  Exposició	  comercial

Pausa	  Cafè.	  Visita	  pòsters.	  Exposició	  comercial

Taller	  2:	  MALALT	  TRAUMÀTIC	  GREU:	  NOVES	  TENDÈNCIES	  EN	  MOBILITZACIÓ

Taller	  1:	  OXIGENOTERÀPIA	  D'ALT	  FLUX
Inauguració	  oficial

Conferència	  inaugural	  "Viure	  amb	  entusiasme"

Taula	  Patrocinada:	  ANTICOAGULANTS	  DIRECTES	  A	  URGÈNCIES,	  DONEM-‐LOS

Sala	  Tallers

Sopar	  del	  Congrés

Taller	  4:	  INTRODUCCIÓ	  A	  LA	  PUNCIÓ	  
ECOGUIADA	  EN	  L'ACCÉS	  VENÓS	  PERIFÈRIC

Sala	  Tallers	  2

Taller	  4B:	  INTRODUCCIÓ	  A	  LA	  PUNCIÓ	  
ECOGUIADA	  EN	  L'ACCÉS	  VENÓS	  PERIFÈRIC

Competició	  RCP	  de	  qualitat.	  "Hands	  only"

Conferència	  de	  clausura	  "Girona	  6	  anys	  cardioprotegida:	  el	  programa	  de	  desfibril·∙lació	  pública"
Cloenda	  i	  lliurament	  de	  premis

Taula	  Patrocinada:	  EL	  LABORATORI	  A	  LA	  PATOLOGÍA	  CARDIOVASCULAR
Pausa	  Cafè.	  Visita	  pòsters.	  Exposició	  comercial

Taller	  5:	  ANTÍDOTS	  I	  UTILITZACIÓ	  DE	  LA	  XARXA	  D'ANTÍDOTS	  

Taller	  6:	  APLICACIÓ	  PRÀCTICA	  DEL	  PROTOCOL	  CATALÀ	  DE	  DIABETIS	  AL	  
MALALT	  D'URGÈNCIES


