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// INFORMACIÓ GENERAL
SEU
Palau de Congressos
Passeig de la Devesa, 35
17001 Girona

Congrés
Nacional
Català
d'Urgències
i Emergències

// COMUNICACIONS
Data límit per a l’enviament de comunicacions: 4 de febrer de 2018
Trobaran les normes de presentació a la pàgina web.

// CURSOS CONGRESUALS
Curs per instructors de suport vital bàsic + DEA
Curs per instructors de suport inmediat
Suport vital inmediat per tècnics de emergències sanitàries
Més informació a www.congresurgencies.cat

La força
de l’equip

// INSCRIPCIÓ
Soci *

Abans de l'1 d'abril
Tot congrés

1 dia

No soci

A partir de l'1 d'abril

Abans de l'1 d'abril

A partir de l'1 d'abril

Tot congrés

Tot congrés

Tot congrés

1 dia

1 dia

1 dia

Metge

150 €

100 €

230 €

150 €

300 €

175 €

350 €

200 €

Infermers

100 €

75 €

180 €

100 €

200 €

125 €

250 €

150 €

50 €

120 €

80 €

150 €

100 €

200 €

125 €

Tècnics

80 €

Abans de l'1 d'abril

A partir de l'1 d'abril

Tot congrés 1 dia

Residents, Estudiants

80 €

50 €

Tot congrés

1 dia

120 €

80 €

*Aquesta quota s’aplica a socis de la SoCMUE i/o de la SEMES

Soci *
Cursos (instructors SVB)
+DEA/SVI
Altres tallers

Girona

COMUNICACIONS

19 i 20 d’abril
de 2018
Palau de Congressos

No soci
15 €

15 €

30 €

*Aquesta quota s’aplica a socis de la SoCMUE i/o de la SEMES
Sopar 19 d’abril

// SECRETARIA TÈCNICA
C/ Bonaire, 7. 08301 Mataró (Barcelona)
T. 937 552 382 | F. 937 552 383 | secretaria@congresurgencies.cat

35 €

www.congresurgencies.cat
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La força
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Congrés Nacional Català
d'Urgències i Emergències
Girona, 19 i 20 d’abril de 2018

// PRESENTACIÓ

Benvolgudes i benvolguts,

// TEMES
// De l'evidència científica a la pràctica clínica.

// La Tècnica en la infermeria d'Urgències.

// Visió global de l’anèmia.

// Ètica i legalitat a urgències.

// Fibril·lació auricular: ho saps tot?

// Gestionant les Urgències.

// Qüestions pràctiques a la medicina d'Emergències.

// Infeccions a Urgències, optimitzant el tractament .

// Visió global de la dispnea.

// Estratègies en el maneig del pacient traumàtic

// Donació d’òrgans i teixits als Serveis d’Urgències:
realitat o ficció?

// Actualitzant l’assistència del pacient diabètic a
Urgències.

// Novetats en toxicologia clínica.

// Maneig del pacient ancià a urgències.
// Seguretat clínica i prescripció segura.

Per nosaltres és un plaer convidar-vos a Girona els dies 19 i 20 d'abril del 2018, per celebrar el
“Congrés Nacional Català d'Urgències i Emergències” que organitzem la SoCMUE i el Servei
d'Urgències de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.
Aquest esdeveniment ens fa una especial il·lusió per dos motius. Per una banda, és una data
especialment assenyalada per la SoCMUE: el congrés fa 25 anys i per l'altre, nosaltres, com a servei
d'urgències que l'organitza, estem a les portes d'inaugurar finalment un nou servei.
Aquests dos fets excepcionals reforcen encara més les ganes i la il·lusió de què els que hi vingueu
estigueu a gust i gaudiu del congrés amb nosaltres. Per això hem intentat fer un congrés innovador en
algunes temàtiques però rigorós científicament.
Ens agradaria que fos un punt de trobada entre professionals i també, perquè no, entre amics, i on la
medicina en majúscules pugui ser debatuda i ens permeti tornar a casa amb idees per millorar, encara
més, l'assistència a les persones que atenem en els nostres serveis.
Per això us esperem aquests tres dies a Girona. Gaudiu del congrés i de la ciutat i de tota la gent que
ens trobarem allà.
Us donem la benvinguda!
Pere Rimbau
Núria Fuertes
Òscar Miró

// COMITÈ ORGANITZADOR

// COMITÈ CIENTÍFIC

Presidents:
Pere Rimbau (Comitè local)
Nuria Fuertes (Comitè local)
Oscar Miró (SoCMUE)

Presidents:
Jordi Jiménez (Comitè local)
Emili Gené (SoCMUE)

Vocals (Comitè local):
Maria Adroher
Laia Arbós
Rosa Arcega
Santiago Arcega
Mireia Casamitjana
Carles Cordón
Enric Esteve
Ana Lara
David Muñoz
Majda Radaidan
Ferran Vila
Vocals (SoCMUE):
Gilberto Alonso
Ricard Hernández
Javier Jacob
Pere Sánchez
José Zorrilla

Vocals (Comitè local):
Maria Colomer
Maria Àngels Gispert
Anna Güell
Virginia Jiménez
Javier López
Elisabet Matas
Rosa de Ribot
José Sánchez
Mariona Sancho
Ester Soy
Albert Obiols
Vocals (SoCMUE):
Mònica Alapont
David Bea
Francesc Casarramona
Emilia Cortés
Antonio De Giorgi
Xavier Escalada
Dolors Garcia
Sònia Jiménez
Xavier López-Altimiras
Josep Maria Mòdol
Cristina Netto
Marta Paguina
Anna Palau

