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TÍTOL 
ANTILÒGIC: Ús d'antídots en intoxicacions a l’àmbit 

d’urgències d'Atenció Primària 

OBJECTIUS 

Actualitzar els coneixements sobre descontaminació i el paper dels 
antídots en el maneig de les intoxicacions a urgències de l’Atenció 
Primària.  

• Conèixer el maneig estructurat de les intoxicacions pels 
professionals d’urgències d’AP. Actuar de forma reglada segons 
el tipus d’intoxicació. 

• Identificar aquelles situacions en que està indicada l’administració 
d’un determinat antídot. Conèixer la posologia i forma 
d’administració dels antídots 

• Conèixer els antídots recomanats a nivell d’AP. 

METODOLOGIA 

Taller de gammificació per assolir les competències necessàries per 
atendre una intoxicació a nivell de les urgències d'atenció primària. Es 
divideix en 4 parts: 1.Exposició teòrica de 30 minuts. Es distribuirà als 
assistents en 4 grups de treball. S’explicarà el funcionament del taller, en 
forma de joc, en què cada grup de treball correspondrà a un CUAP/PAC 
fictici. Es proveirà a cada grup d’una targeta informativa que descriurà les 
característiques del centre i l’estoc d’antídots i productes de 
descontaminació del que disposen. Es donarà a cada grup el link d’accés 
a la Guia d’Antídots. 2.Desenvolupament de la pràctica de 30 minuts. Els 
quatre equips entren a la vegada en el joc. Cada equip ha de resoldre un 
cas clínic, que precisarà o no de descontaminació digestiva i de 
l’administració d’un antídot específic. L’equip haurà de pensar quina 
descontaminació o antídot i quina posologia requereix el pacient. 
Disposaran d’un conjunt de lletres, amb les que hauran de formar el nom 
del producte a administrar, i caldrà que descobreixin la forma 
d’administració. 3. 30 minuts. Es discutiran en grup conjunt els 4 casos 
clínics i l’actuació de cada grup. 4. 30 minuts. Debriefing del taller, recollir 
les opinions dels participants en forma d’enquesta escrita i valoracions 
orals. 

CONTINGUTS 

✓ Exposició teòrica de 15 minuts.  
✓ Desenvolupament de la pràctica descrita. 
✓ Discussió posterior dels casos. 
✓ Debriefing del taller. 
✓ Exposició de la guia d'antídots. 
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