NOTA DE PREMSA
Reus, 26 d’abril de 2017

Més de 400 professionals sanitaris participen
al XXIV Congrés Nacional Català d’Urgències i
Emergències
Tindrà lloc a firaReus dijous, 27 i divendres, 28 d’abril

Ha estat organitzat pel Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan
i la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències

Més de 400 professionals sanitaris dedicats a l'atenció dels pacients en l'àmbit de les urgències i
emergències de tot Catalunya participaran al XXIV Congrés Nacional Català de Medicina
d'Urgències i Emergències, que tindrà lloc a firaReus els dies 27 i 28 d'abril de 2017. El Servei
d'Urgències de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat l'encarregat d'organitzar juntament
amb la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències (SOCMUE) el congrés més
important de l’àmbit de les urgències i les emergències, que es fa a Catalunya. S’hi han programat
13 taules rodones, 8 tallers, sessions d'actualització i diverses sessions científiques. A més, es
presentaran gairebé un centenar de comunicacions científiques.

Estudi ReCaPTa sobre la mort sobtada
Al congrés es tractaran múltiples temes de candent actualitat. Així, per exemple, comptarà amb una
taula rodona de caràcter multidisciplinari dedicada a un dels majors reptes de la medicina moderna,
la mort sobtada. Es presentaran els resultats inicials de l'Estudi ReCaPTa, un registre de múltiples
fonts d'informació de característiques úniques per a l'estudi de la mort sobtada a l'àrea mediterrània
que es du a terme al Camp de Tarragona.
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També tindrà lloc una taula rodona dedicada als incidents amb múltiples víctimes, que comptarà
amb la participació de tots els agents involucrats i en la qual es debatran les necessitats i les vies de
millora per garantir una bona resposta global.

La importància de l’ecografia als serveis d’urgències
El programa del congrés també reflecteix com estan creixent les competències i habilitats dels
urgenciòlegs. L'ecografia a les urgències ha augmentat el seu paper com una eina fonamental per al
diagnòstic precoç de patologies potencialment mortals, per optimitzar el maneig hemodinàmic de
forma no invasiva i a peu de llit de pacients en xoc, així com per millorar la seguretat de les
tècniques que s’hi duen a terme. Els professionals d’infermeria de l'Hospital Universitari Sant Joan
de Reus lideren un taller dedicat a la punció ecoguiada de les venes perifèriques, el qual ha tingut
una gran acceptació.
D’altra banda, en les últimes dècades s'ha produït un envelliment poblacional i un augment dels
pacients amb malalties cròniques i en situació de dependència. Les institucions sanitàries s'han anat
adaptant a poc a poc a la demanda creixent d'aquest tipus de pacients. A la SOCMUE hi ha un grup
de treball molt actiu dedicat a la població geriàtrica anomenat Geri-Urg, que presentarà les novetats
en el tractament i en la millora dels circuits per agilitar la derivació d'aquests pacients a unitats
específiques. Des d'un punt de vista més local es donaran cita els diferents agents involucrats en la
gestió d'aquests pacients que alimentaran el debat.
Altres temes destacats que es tractaran al congrés seran els relacionats amb diversos tipus
d'intoxicacions; la ventilació no invasiva, que té un paper fonamental en la millora del tractament
inicial
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descompensacions de broncopaties greus; o la gestió de les emocions a les urgències. Els
professionals que treballen en les urgències i emergències comparteixen habitualment els moments
més crítics en la salut dels seus pacients, cosa que requereix tenir unes bones eines que els ajudin a
afrontar el dia a dia.
El congrés també inclou un concurs de Reanimació Cardiopulmonar que s'ha transformat en una
activitat habitual en aquest tipus de reunions.
Gràcies a la recerca i a la coordinació entre diferents xarxes assistencials, en l'última dècada hem
assistit a una gran millora de la qualitat en el tractament de les malalties cardiovasculars en el nostre
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medi. L'organització de l'atenció urgent amb risc vital en codis, com el Codi Infart i el Codi Ictus és un
model pioner internacionalment i ha fet millorar la supervivència dels pacients.
El XXIV Congrés Nacional Català d'Urgències i Emergències és també una bona oportunitat per fer
un pas endavant en la recerca que es du a terme des d’aquest àmbit, i que és clau per a la millora
de l'atenció dels pacients.
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