Data:
Dilluns, 19 de novembre de 2019
Horari: De 9:00 a 14:30 hores
Lloc:
Auditori Josep Irla
Pl. Pompeu Fabra, 1
17002 GIRONA
Organitza:
Territorial.

Bases SEM Girona amb el suport de la Unitat

Destinataris: Professionals assistencials del SEM i de
l’àmbit d’urgències i emergències.
Objectiu: El maneig del pacient politraumàtic greu és un
procediment cabdal en un sistema d’emergències modern.
En aquesta jornada es pretén actualitzar els coneixements
sobre l’hemodinàmia i coagulopatia en aquest tipus de
pacient i fer la presentació i formació de l’estudi PRETIC
sobre la transfusió de concentrats d’hematies i administració
de fibrinogen en l’àmbit prehospitalari.

INSCRIPCIONS

Hemodinàmia i coagulopatia
en el pacient politraumàtic
Presentació estudi PRETIC

Fins al dia 11 de novembre, mitjançant el FORMULARI
D’INSCRIPCIÓ indicant si l’assistència se sol·licita
presencial o distància.
El dia 13 de novembre la Unitat de Formació enviarà un
correu electrònic de confirmació a les persones admeses
en funció de l’aforament (en el cas presencial), i l’ordre
d’inscripció.
Aquesta confirmació és imprescindible per poder obtenir
el certificat.
Les inscripcions són gratuïtes.

@jornadesSEM

Sessió en
modalitat
presencial o
en línia
Girona, 19 de novembre de 2018

PROGRAMA

08:30h

Recepció i lliurament de documentació

09:00h

Inauguració i presentació de la jornada

09:15h

Introducció a propòsit d’un cas i Maneig
hemodinàmic del pacient politraumàtic greu,
hipotensió permissiva. Dra. Anna Baró. Metgessa de
la base SEM Girona i del Servei de Medicina Intensiva
de l’Hospitalt Universitari de Girona Josep Trueta.

10:15h

El pacient politraumàtic i la coagulopatia, la gran
abandonada!. Dr. Jordi Vila. Hematòleg. Banc de
Sang i Teixits.

10:45h

Evidència mundial: Què fan els SEM d’altres
indrets?. Maneig hemodinànim i hemoderivats en
altres països. Repàs de l’evidència científica. Dr.
Hisao Onaga. Metge base SEM HEMS Girona.

11:15h

Descans

11:45h

Presentació de l’assaig PRETIC (Coagulopatia
induïda en el trauma prehospitalari). Dr. Jordi Vila.
Hematòleg. Banc de Sang i Teixits.

12:45h

Procediment assistencial i logístic de participació
del SEM en l’assaig. Sr. Jordi Barrera. Infermer bases
SEM Calella i Arbúcies.

13:15h

Traçabilitat, conservació i administració del
concentrats d’hematies embarcats a les unitats SEM.
Banc de Sang i Teixits.

14:00h

Simulació resum del procediment de participació
del SEM en l’assaig (video explicatiu). Sra. Cristina
Barbas. Infermera base SEM Llagostera.

14:15h

Conclusions i cloenda

