Taller 5
Taller d’utilització i disponibilitat d’antídots.

1. Justificació:
La majoria de les intoxicacions agudes ateses als Serveis d’Urgències
hospitalaris són de caràcter lleu i requereixen únicament de tractament
simptomàtic. No obstant, en un reduït grup de pacients, la intoxicació pot arribar
a ser molt greu i l’administració ràpida de fàrmacs o substàncies específiques
per neutralitzar o contrarestar els efectes del tòxic, pot condicionar el pronòstic
del pacient intoxicat.
L’objectiu del taller, anomenat Antídot’s Game, és actualitzar els coneixements
i les fonts d’informació sobre indicació, posologia, forma d’administració i
disponibilitat dels principals antídots, d’una manera pràctica, interactiva i
dinàmica.

Com ha estat detectada aquesta necessitat?.
La baixa freqüència d’intoxicacions greus, la seva diversitat i la utilització dels
antídots necessaris per neutralitzar l’agent tòxic fa que el personal dels serveis
d’urgències necessitin una formació continuada en les eines que faciliten
conèixer el correcte tractament de cada intoxicació.
Per altra banda, la disponibilitat dels antídots als centres hospitalaris, en
ocasions, pot estar condicionada per la prevalença de les intoxicacions, les
dificultats d’adquisició per no estar comercialitzats a Espanya, el curt període de
validesa i el seu cost.
Conscients de les dificultats de mantenir un estoc adequat d’antídots als centres
hospitalaris de Catalunya, el Grup d’Antídots de la Societat Catalana de
Farmàcia Clínica va crear la Xarxa d’Antídots de Catalunya, que actualment s’ha
reconvertit i ampliat a la Red de Antídotos, amb la finalitat facilitar el ràpid

intercanvi d’antídots entre centres en cas de necessitat. El taller vol ser una eina
per descobrir les funcionalitats i practicar el funcionament d’aquesta xarxa.

2. Objectiu:
Actualitzar els coneixements sobre el paper dels antídots en el maneig de les
intoxicacions greus i potencialment greus a urgències.

3. Objectius específics:
a) Conèixer el maneig estructurat de les intoxicacions greus pels professionals
d’urgències.
b) Actuar de forma reglada segons el tipus d’intoxicació.
c) Identificar aquelles situacions en que està indicada l’administració d’un
determinat antídot
d) Conèixer la posologia i forma d’administració dels antídots
e) Conèixer les funcionalitats i el maneig de la www.redantidotos.org

