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Taula rodona 2 

Factors socials que condicionen les Urgències 

 

1. Justificació: 

Les malalties re-emergents són malalties que havien estat aparentment 

eradicades o la seva incidència havia disminuït de forma significativa,  i que 

després  de no constituir un problema de salut, tornen a aparèixer. 

Entre els factors responsables d’aquesta reaparició en trobem de demogràfics i 

de comportament. Per altra banda, la migració crea comunitats amb condicions 

higièniques inadequades, i a més arriben persones que representen reservoris 

de diferents malalties. També hi influeixen factors tecnològics i industrials, 

factors derivats del desenvolupament econòmic i del comerç internacional, i 

finalment l’adaptació i canvi dels microorganismes i les polítiques de Salut  

Pública. Dins aquests factors, no podem oblidar els grups anti-vacunes o neo-

rurals. Es tracta de famílies que desconfien o rebutgen les vacunes, basant-se 

en l’origen antinatural de la inoculació d’una substància que implica el risc de 

desenvolupar la malaltia o fins i tot d’altres. 

D’altra banda, el mal control o senzillament el “no control” de l’embaràs és un 

problema relativament freqüent. Les mares s’ajusten majoritàriament a un perfil 

social característic (consumidores de drogues o immigrants, entre d’altres). Tot 

això comporta unes conseqüències tant per la mare com per al nadó que 

requereix un servei de nounats i unes cures sociosanitàries especialitzades. 

 

2. Objectiu: 

Posar en coneixement del personal sanitari els factors socials que afecten als 

Serveis d’Urgències.   

 

3. Objectius específics: 

a) Conèixer les conseqüències de la immigració en la reaparició de malalties ja 

oblidades.  



 
 

 

2 

b) Descriure l’impacte dels grups antivacunació en la re-emergència de 

malalties prevenibles. 

c) Conèixer les conseqüències de l’absència d’un control reglat en l’embaràs 

per a la mare i per al fill. 

 

4. Metodologia: 

Taula rodona d’1 hora de durada, integrada per dos ponències de 25 minuts 

cadascuna, amb 10 minuts de discussió.  

 

5. Data, horari i lloc: 

Data: Dijous 14 d’abril del 2016.  

Horari: 12:00h a 13:00h.  

Lloc: Auditori. 

 

6. Ponents: 

a) Dr. Carlos Rodrigo. Servei de Pediatria. Hospital Universitari Vall d’Hebrón 

b) Dra. Montse Serra. Servei d’Obstetrícia i Ginecologia. Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol 

 

7. Logística, recursos materials: 

Micròfon, ordinador, canó-projector. 

 

8. Organització: 

XXIIIè Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències. 

 

Responsables de Taula: 

Sra. Esther Montosa. Servei d’Urgències. Hospital Universitari Germans Trias i 

Pujol. Comitè Científic Local. 

Sra. Fuensanta Fernández. Servei d’Urgències. Hospital Clínic. Barcelona. 

Comitè Científic SoCMUE. 
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9. Temari/contingut: 

Títol de la Taula: “Factors Socials que condicionen les Urgències” 

 

Moderadors:  

Sra. Esther Montosa. Servei d’Urgències. Hospital Universitari Germans Trias i 

Pujol. 

Sra. Fuensanta Fernández. Servei d’Urgències. Hospital Clínic. Barcelona. 

 

Ponències: 

a) Malalties re-emergents: immigració i grups antivacunació. 

Dr. Carlos Rodrigo. Servei de Pediatria, Hospital de la Vall d’Hebron. 

 

b) Embarassos no controlats. 

Dra. Montse Serra. Servei d’Obstetrícia i Ginecologia, Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol. 
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