
Curs sobre el maneig integral del 
pacient diabètic a urgències

Introducció:

El 30-40% dels pacients atesos als serveis d’urgències són diabètics. D’aquests, un 50%

desconeix que ho sigui, i la resta, o estan mal controlats, o estan descompensats per la

patologia associada o per la medicació pautada.

El tractament d’aquests pacients és un handicap pel metge d’urgències, tant des del punt

de vista de la conciliació (els antidiabètics no insulínics (ADNI) no es recomanen durant

l’estada hospitalària), com per l’ajust del tractament de cara a l’alta, sobretot si al pacient se

li prescriuen esteroides.

Objectius:

- Proporcionar als metges que treballen a urgències una eina pel maneig del pacient

diabètic al Servei d’Urgències i els coneixements necessaris per l’elaboració d’un protocol

d’actuació.

- Emfatitzar en la importància de les pautes bolus-basal per un bon control de glucèmia

durant la seva estada a Urgències i en el posterior ingrés a una planta d’hospitalització, o a

l’alta.

- Conscienciar de la importància de la perfusió d’insulina en el pacient crític i en altres

entorns del pacient diabètic hospitalitzat

- Repassar les patologies agudes derivades de la diabetis descompensada i actualitzar el

seu maneig a urgències, així com a l’alta.

- Identificar les causes d’hiperglucèmia, específicament les produïdes per corticoides, i

oferir eines pel maneig d’aquestes, tant en pacients diabètics com en pacients no diabètics.

Lloc: 

Aula de Formació del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

Via de l'Imperi Romà, 11 Bis, 43003 Tarragona.

Programa
22 de març de 2022 

16:00 - 16:15 hores Benvinguda i entrega de documentació. 

16:15 - 16:30 hores Breu revisió de la fisiologia i la fisiopatologia del 

metabolisme de la glucosa.

16:30 - 17:15 hores Maneig de la glucèmia a urgències.

17:15 - 18:00 hores Maneig de les complicacions agudes.

18:00 - 18:30 hores Pausa-Cafè

18:30 - 18:45 hores Hiperglucèmia induïda per corticoides

18:45 - 19:15 hores I ara que ja està bé? Tractament a l’alta.

19:15  - 20:00 hores Kahoot i Cloenda

Docents

Dra. Mireia Cramp Vinaixa

Dra. Anna Palau Vendrell

Metgesses d’Urgències de l’Hospital Joan XXIII, membres del Grup de

Treball SoCMUE-Diabetis, de la Societat Catalana de Medicina

d’Urgències i Emergències i del Grupo de Trabajo Semes Diabetis,

Endocrinologia y Metabolisme, de la Sociedad Española de Medicina

de Urgencias y Emergencias.

INSCRIPCIONS:
acmtgna@comt.cat 

Sol·licitada acreditació 
SEAFORMEC/UEMS

o clicant aquí
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