
 

 
 
 

Taula rodona 7: 

EL SR MIQUEL HA CAIGUT A CASA: TENIM PROBLEMES 

 

1. Justificació: 

Sovint quan els pacients ens arriben als serveis d’urgències hospitalàries procedents del 

seu  domicili i traslladats en ambulància convencional resulta difícil fer una valoració 

acurada en el poc temps de què disposem degut a l’habitual sobrecàrrega de treball. Si a 

més, es tracta de pacients ancians, fràgils i/o pluripatològics, amb diversos problemes de 

salut descompensats de forma simultània, la dificultat s’incrementa i cal la coordinació 

de diversos especialistes o un únic metge d’urgències amb amplia experiència en el 

maneig d’aquests  tipus de pacients. En ocasions, a més, representa una dificultat 

afegida el dilema ètic que suposa un pacient d’edat avançada i en situació de malaltia 

amb pobre pronòstic (neoplàsica o no). 

 

 

2. Objectiu:  

Utilitzem com a exemple un cas clínic concret que serveix de fil argumental per enllaçar 

els diversos problemes de salut i aprendre a prioritzar i fer valoracions ràpides i 

acurades a un servei d’urgències hospitalari (SUH), parcel·lant en quatre xerrades els 

diversos diagnòstics per revisar l’actuació dels diferents especialistes davant un pacient 

complex amb múltiples problemes de salut simultanis. 

Es tracta d’un pacient amb carcinoma pulmonar no cèl·lula petita cT4N2M1 amb una 

metàstasi òssia, en tractament amb atezolizumab per progressió i que de forma 

ambulatòria se li han iniciat corticoides per dificultat respiratòria . El pacient arriba des 

del domicili després d’una caiguda accidental i s’objectiven una hiperglucèmia greu, una 

insuficiència respiratòria severa de causa desconeguda i una fractura d’húmer.  

 



 

 
 
 

Objectius específics: 

• Aprendre la manera més adient de tractar la hiperglucèmia induïda per 

corticoides, que en moltes ocasions es minimitza com el problema més lleu d’un 

pacient complex i pot influir en el pronòstic final del malalt.  

• Actualitzar els diversos fàrmacs emprats en la immunoteràpia antineoplàstica i 

conèixer les principals complicacions que ens podem trobar als SUH en pacients 

que l’utilitzen. 

• Revisar la utilitat de l’oxigeno teràpia d’alt flux nasal en el tractament de la 

insuficiència respiratòria. 

• Donar a conèixer alguns dels protocols emprats per adequació de la intensitat 

terapèutica. 


