
Al geri-urg no hem hivernat!!
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ESCLAT DE CIÈNCIA PRIMAVERAL!!!

GERIATRIA I 
URGÈNCIES

Tema important 
al XXI Congrés 

Nacional Català 
d’ Urgències

Com ja sabeu , el proper 10 
abril comença al XXI edició del 
Congrés Nacional Català d’ 
Urgències i emergències. Per segon 
any la seu del congrés serà l’ Hotel 
Montanyà (Seva). 

La geriatria i el nostre grup 
tenen espai propi en aquesta 
edició. El dia 10 formant part de l’ 
Up-date bloc 1  es parlarà d’ 
evidència científica a les urgècnies, 
i el dia 11 a primera hora del matí 

presentarem novament el nostre 
GERI-URG i explicarem el que hem 
fet des de l’abril del 2013.

El dia 10 a la nit hi ha el sopar 
del congrés. Cre que és una cita 
obligada per demotrar que som un 
grup científic però marxós. 

RECORDEU, el que no serveix 
per divertir-se no serveix per 
treballar!!!!! 

Com ja us vam dir al full 
parroquial del gener, es va 
dur a terme la jornada de 
monitorització no invasiva. 

La Dra Eva Lista no només era 
una de les coordinadores de 
la jornada, sino que també 
ens va fer una presentació  

titulada “Pacient inestable en 
un entorn inestable. En un mar 
de dubtes” , on comparava d’ 
una forma molt encertada la 
nostra feina amb un vaixell 

que navega en un mar agitat. 
Va esmentar  a més , el nostre 

grup de treball.
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Ha vist la llum la revista electrònica de Medicina d’ urgències i 
Emergències de Catalunya. 

Membres del  GERI-URG han publicat en diferents seccions d’ aquest 
primer número. 

Des del full parroquial us animem a tots a fer ciència. 

http://www.remue.cat

http://www.remue.cat
http://www.remue.cat


JORNADA 
ACTUALITZACIÓ EN EL 

TTMT DEL PACIENT 
GRAN, COMPLEX I 

CRÒNIC

El passat dia 7 març 
va tenir lloc una jornada 

territorial del SEM dedicada al 
pacient gran complex i crónic.

 
Ls Dra Anna Fontquerni i la Dra 
Glòria Diaz van formar part del 
comité organitzador de la jornada 
sobre pacient vell i extra-
hospitalària. 
   A destacar que els dies previs a 
la jornada s’ enviava una píndola 
d’ informació referent al tema. 
La Dra. Glòria DIaz va coordinar la 
taula on van presentar la Dolors 
Garcia i la Laura Robles. Una taula 
100% GERI-URG. 
#jornadasemmanresa

PROPOSTES 
PER 

CELEBRAR 

LA 
PRIMAVERA

   
El  dijous 10abril a la nit 

és el sopar 
del Congrés de la  SOCMUE .

Posem  a prova els nostres fèmurs 
fent unes ballaruques

CIÈNCIA & FESTA

l’ Hotel Muntanyà

Algú pot  ajudar-me 

a cuinar una 

píndola???


