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Taula rodona 9 

Actuació davant el pacient oncològic a urgències 

 

1. Justificació: 

Els hospitals de dia d’oncologia fan una feina molt exhaustiva de control dels 

pacients amb patologies oncològiques i això fa que les seves visites als Serveis 

d’Urgències siguin proporcionalment menors. 

Tot i així dos de les causes més freqüents que fan que un pacient oncològic 

ingressi en un Servei d’Urgències són el dolor i la febre. L’abordatge consensuat de 

aquest tipus de pacient és important a l’hora de poder garantir una continuïtat en tot 

el seu procés. 

 

2. Objectiu: 

Revisar diferents aspectes del maneig del pacient oncològic als Serveis 

d’Urgències. 

 

3. Objectius específics: 

a) Fer una revisió del tractament del dolor en el pacient oncològic a urgències. 

b) Abordar el pacient oncològic que acudeix a urgències per febre. 

c) Revisar les novetats en accessos venosos i el seu ús a urgències.  

 

4. Metodologia: 

Taula rodona d’1 hora de durada amb 3 ponències de 15 minuts cadascuna i 15 

minuts posteriors per preguntes i discussió. 

 

5. Data, horari i lloc: 

Data: Divendres 15 d’abril de 2016 

Horari: de 12:00 a 13:00 h 

Lloc: Aula 
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6. Ponents: 

a) Dra. Sílvia Mínguez. 

b) Dra. Laia Llobera. 

c) Sra. Rosa Comabella. 

 

7. Logística, recursos materials: 

Micròfon, ordinador, canó-projecció. 

 

8. Organització: 

XXIIIè Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències. 

 

Responsables de Taula: 

Sra. Olga Antolín. Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Germans Trias i 

Pujol. Badalona. Comitè Científic local. 

Sr. Xavier Canari. Servei d’Urgències de l’Hospital del Mar. Barcelona. Comitè 

científic SoCMUE. 

 

9. Temari/Contingut: 

Títol de la taula:  “Actuació davant el pacient oncològic a urgències” 

Moderadors: 

Sra. Olga Antolín. Infermera del Servei d’Urgències del Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol.  

Sr. Xavier Canari. Supervisor d’infermeria del Servei d’Urgències Hospital del Mar.  

Ponències: 

a) Maneig del pacient oncològic amb dolor a urgències. 

Dra. Silvia Minguez Maso. Servei d’Urgències. Hospital del Mar. Barcelona. 

b) Consideracions del pacient amb febre a urgències. 

Dra. Laia Llobera Rius. ICO. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

c) Noves estratègies d’accés venós. PICC. 

Sra. Rosa Comabella Pobes. ICO.Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
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