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El FUll Parroquial post congrés
XXIV congrés SoCMUE. Reus 27 i 28 abril 2017.

Participació
#geriurg al
congrés
Per quart any
consecutiu des de la
formació del grup al
2013 hem participat
a la sala més gran i
en “Prime-time”.
El primer matí de congrés la Sra. Manoli Bonillo va participar en una taula rodona sobre gestió d’
urgències, aportant la seva visió com a gestora de casos. Aquella mateixa tarda vam presentar el grup.
El divendres vam participar en dues taules rodones. A la primera, sobre el tractament del dolor a
urgències, hi van participar el Dr Xavier Basurto i el Dr Agustí Guillén. A la segona, vam tancar el
congrés amb la taula #geriurg , moderada per la Dra Dolors Garcia, i com a ponents amb la Dra Ana
Vena, la Dra. Anna Fontquerni i la Dra Laura Robles Perea.
GERIATRIC

Abril 2017
Retorna el bastó
al congrés
Nacional Català
d’ urgències
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Video presentació del
grup edició 2017.
Amb la participació de la Fundació
Althaia (Manresa), L´Hospital Sant Joan
de Reus i la Fundació Salut Empordà
(Hospital de Figueres).
El dijous dia 27 vam participar a la
presentació dels grups de treball. El que fins ara
era una intervenció de cinc minuts per explicar la llista d’ activitats del grup, ha esdevingut un concurs
de curtmetratges. Al 2016 el #geriurg va fer la seva presentació amb un video on sortia practicament
tot el grup. Aquest any cal recalcar que la resposta dels membres del grup ha estat molt pobre i
unicament hi han participat tres centres de tots els que formen part del #geriurg.
Ara al 2017 el grup de Diabetis, el de VMNI,i el de Tècnics també han fet un video de
presentació. Al 2018 la presentació de grups serà un duel de videos. Ja sabeu #geriurgs, cal posar-se
les piles aviat perquè no ens quedem fora de concurs.

“URGÈNCIES SENSE DOLOR ”
Taula rodona de luxe per parlar d’un símptoma molt present als nostres servie i molt mal gestionat.

“Pacient ancià amb dolor agut a urgències ” Dr. Agustí
Guillén Álvaro . (FHAG Granollers)

PACIENT ANCIÀ AMB DOLOR AGUT A URGÈNCIES
Font: Ponència Dr. A. Guillén. XXIV congrés SoCMUE. Reus 2017. (@AgusGeriatra)

Tractament del dolor agut al pacient ancià:

Repàs ràpid sobre els tipus de dolor agut que podem trobar als
nostres servei, com valorar-lo i quin tractament iniciar.
Repàs ràpid també de les equivalències entre mórfics, necessari en
els nostre àmbit quan he, d’ utilitzar mórfics de forma aguda en
pacient que ja porten tractament amb mórifcs de forma crónica

Taula equivalències entre opioïds:
Original Dr. O Duems.

Si voler baixar la “xuleta” cliqueu el següent enllaç:
https://goo.gl/B6dNJh

medioaks2017
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(@OscarDuems)

“Procediments i tèncniques sense dolor ” Dr.
Xavier Basurto Oña
Tècniques de sedoanalgèsia per a procediments a
urgències, repàs de fàrmacs com la ketamina o el fentanil o
utilitat de l’ óxid nitrós a urgències. El Dr. Basurto és
blogger a www.urgem.cat i ens ha fet un post amb les
píndoles de coneixement , els enllaços i la bibliografia que
ha utilitzat per preparar-se el tema.
Aquí hi desem l’ enllaç:
http://urgem.cat/?p=353

“Ser vell i sobreviure al
perillós viatge a urgències ”
Darrera taula rodona del congrés, íntegrament pensada i gestionada pel nostre grup #geriurg.
El fil conductor és un cas clínic, de la nostra pacient “Roberta”,
de 91 anys, infermera jubilada.

Amb ella treballem tres punts claus de la visista a urgències. Us
adjuntem l’ enllaç a cada presentació:
El trànsfer des de casa a urgències amb la Dra A. Vena https://goo.gl/kP2P9F
El trànsfer urgències a casa a hores intempestives amb la Dra A. Fontquerni https://goo.gl/Iep8Yr
El diagnóstic precoç i el tractament de la sèpsia en el pacient vell. La Dra Laura Robles Perea, que ens
presneta la #gerisèpsia. https://goo.gl/Y7ka5n
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La taula rodona acaba amb un
Mannequin Challenge sobre la
#gerisèpsia fet amb al col·laboració del
personal del SEM,urgències, UCI, planta
de geriatria i CCEE de la Fundació
Altahaia (Manresa) i del Fundació Salut
Empordà (hospital de Figueres).

https://goo.gl/PjIFdr

Evidentment la nit de dijous vam assitir al sopar de gala .

Us deixem aquest enllaç amb una selecció de fotos lúdico-científiques perquè podeu copsar
l' ambient del congrés.
https://goo.gl/pCwtUH
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