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La nit prèvia amenaçava pluja, i va ploure. A les
8.30 d'aquell matí ennuvolat d'Abril, l'entrada de la
Fira de Reus lluïa esplèndida. S'havia transformat
en un palau de congressos. L'escenari de l'auditori
principal era gran, però no inabastable, recobert
de fusta de faig clar, com ha de ser. Allí destacaven
la taula del moderador i el faristol convenientment
il·luminats sobre un fons negre, era un marc
incomparable. A les nou en punt, els ponents van
començar a batre's en duel, aquell debat havia
aixecat molta expectació. La graderia en lleuger
pendent estava fosca, però l'audiència reflectia la
seva opinió en la pantalla abans i després de cada
contesa. Es van debatre coses que ens preocupen a
nosaltres, els urgenciòlegs: la millor estratègia per
cardiovertir la fibril·lació auricular, l'accés als
desfibril·ladors públics, l'ús dels compressors
mecànics en la RCP, l'ús de l'ecografia per al
diagnòstic de la pneumònia.
A les 10.30 van acabar els debats, tot va anar bé
per sort, perquè existien certes dificultats
tècniques i de coordinació. La llum va augmentar
tènuement, a poc a poc...no l'havia pogut veure bé
fins llavors, però la graderia estava plena. Llavors
vaig pensar: "Això anirà bé". I així va ser, el congrés
de Reus va establir un nou record de participació
en un congrés d'urgències a Catalunya i es van lloar
tant l'organització com la qualitat dels ponents i el
contingut científic programat.
El nivell de les comunicacions científiques
presentades provinents de tota la geografia
Catalana va ser elevat i el debat per al repartiment
del premi a la millor comunicació científica intens,
tant és així que es va produir un triple empat en la
valoració del jurat i es van lliurar per primera
vegada tres premis a la millor comunicació oral.
L'organització d'un congrés és un camí que dura
pràcticament un any i que presenta algunes
dificultats. Quadrar el programa científic perquè
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satisfaci a tots dos comitès científics no va ser tasca
fàcil. Des del Comitè científic local el Dr. Federico
Capriles va impulsar inicialment el programa amb
il·lusió. Amb l'ajuda del Dr. Emili Gené i el Comitè
científic de la SOCMUE aquest programa inicial va
ser la base per a un programa que va incloure
temes d'actualitat. Es van contemplar la
incorporació de noves tecnologies, els canvis
epidemiològics de la població que atenem i els
nous reptes que hem d'afrontar en el futur. Es van
incloure entre altres temes, l'ús de l'ecografia en els
serveis d'urgències, l'atenció d'incidents de
múltiples víctimes o la gestió de les urgències
geriatriques i la seva patologia associada.
Van tenir presència en aquest congrés
investigadors que en diferents formats van
transmetre els resultats de diversos registres
multicèntrics que es realitzen des dels serveis
d'urgències de Catalunya com el registre EHAFE i el
VNICat, registres claus que recullen la gran labor
que es realitza des d'urgències per al tractament de
la insuficiència cardíaca aguda i de la insuficiència
respiratòria. Altres registres que també van tenir
presència van ser el TRAUMACat que recull els
pacients politraumàtics o l'estudi ReCaPTa un
registre que inclou múltiples fonts d'informació
per a l'estudi de la mort sobtada. Van aparèixer en
aquest congrés diversos registres multicèntrics i
multidisciplinaris com el realitzat des de l'hospital
Germans Tries i Pujol dedicat a la malària que va
presentar resultats analitzant dades d'un període
de 10 anys.
Els registres de patologies són avui dia la millor
forma d'aportar evidències per a l'elaboració de
guies de pràctica clínica i per al control de la
qualitat assistencial aportant un indubtable valor
per a la millora de la supervivència dels nostres
pacients. L'elaboració de registres en el nostre
àmbit és clau per al desenvolupament de
l'especialitat d'urgències i s'està consolidant en el
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nostre mitjà malgrat les dificultats, ja que
requereix un gran treball de coordinació que
permeti la creació de xarxes transversals entre
diferents centres i professionals.
El Comitè organitzador va haver d'afrontar el difícil
repte que suposa sostenir econòmicament el
congrés fent front a dificultats logístiques i
d'organització. Aquest congrés va tirar endavant
gràcies a la tenacitat de la Dra. Catalina Serra i la
Sra. Fina Casellas comandant el Comitè
Organitzador i gràcies a l'ajuda i la confiança
dipositada en nosaltres per part del Dr. Oscar Miró.
M'agradaria donar les gràcies a tots els que van
participar en l'organització d'aquest congrés. Per
part del Comitè Científic: Mónica Alapont, Ramón
Anglés, Avelino Arcediano, David Bea, David
Bottaro, Francesc Casarramona, Xavier Canari,
Emilia Cortés, Núria Daroca, Antonio De Giorgi,
Xavier Escalada, Dolors García, Adnan Hachem,
Sònia Jiménez, Òscar Lamiel, Isaac Lucas, Xavier
López-Altamiras, Isabel March, Pilar Marquez,
Cesca Mestre, Josep Maria Mòdol, Cristina Netto,
Marta Paguina, Anna Palau i Wojciek Rojewski. Per
part del Comitè organitzador: Montse Aluja, Alicia
Alvarez, Anna Baules, Vanesa Cabrera, Ruth
Escoté, Roger Esteve, Mª Teresa Romero, Mar
Sardà, Adoración Vega, Gilberto Alonso, Ricard
Hernández, Javier Jacob, Pere Rimbau, Pere
Sánchez i José Zorrila. Per part de la secretaria
tècnica: Oriol Setó i Olaia Gutierrez. Agrair també a
tot el personal d'urgències de l'Hospital Sant Joan
pel seu gran treball durant aquells dos dies
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trepidants de congrés que va permetre no
solament que el congrés es desenvolupés
adequadament sinó també que no s'alterés
l'assistència dels pacients en el nostre Servei
d'Urgències.
Fa vuit mesos que va acabar el nostre congrés i
trobo que han ocorregut canvis positius en el
nostre servei que almenys parcialment m'agradaria
atribuir a l'organització i celebració del congrés.
S'han produït canvis organitzatius que s'han
traduït en millores en la qualitat assistencial i s'ha
augmentat l'activitat científica. En la nostra
pràctica diària s'ha generalitzat l'ús de l'ecografia.
A més, aquells dies ens van ajudar a millorar-nos
com a professionals tenint en compte que dins de
la nostra faceta professional també s'ha d'incloure
la científica i la comunicadora. Per aquesta i altres
raons, malgrat les dificultats, és molt recomanable
per a un Servei d'Urgències llançar-se a l'aventura
d'organitzar un congrés.
Aquells dies vam treballar tots plegats per millorar
l'assistència que reben els nostres pacients des dels
Serveis d'Urgències i Emergències que són la
principal porta d'entrada al nostre sistema de salut
públic, universal i de qualitat.
Quan el nostre sistema de salut sofreix per les
exigències epidemiològiques i els pics d'activitat,
els serveis d'urgències responem 24 h al dia 365
dies a l'any. Les nostres portes no es tanquen mai,
ni es tancaran perquè sempre estarem, en guàrdia
per tu.

www.remue.cat

6

