IX Jornada de Casos Clínics d’Infeccions

IX Jornada de Casos Clínics d’Infeccions
als Serveis d’Urgències.
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Organitza:
Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SoCMUE).
www.socmue.cat

Col·labora:
Institut de Microcirurgia Ocular
MSD Enfermedades infecciosas

Coordinadors de la Jornada:
* Dr. Òscar Miró (President SoCMUE).
* Dr. Emili Gené (Secretari Científic SoCMUE).

Comité Científic
- Dr. Cristian Delgado. H. Sant Pau i Santa Tecla. MEF.
- Dr. Joan Duran. H. Universitari Parc Taulí. MEF.
- Dr. Francesc Casarramona. H. de Mataró. SoCMUE.
- Dra. Emilia Cortés. H. de Calella. CSMS. SoCMUE.
- Dra. Carolina García. H. Clínic. SCMIMC.
- Dra. Dolors García. Althaia. Xarxa Assistencial Universitària de
Manresa. SoCMUE.
- Dr. Emili Gené. H. Universitari Parc Taulí. SoCMUE.
- Dr. Antonio De Giorgi. H. Universitari General de Catalunya. SoCMUE.
- Dra. Cristina Ramió. H. Universitari Dr. Josep Trueta. SoCMUE.
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- Dra. Sònia Jiménez. H. Clínic. SoCMUE.
- Dra. Queralt Lorente. Xarxa Assistencial de Manresa. MEF.
- Dr. Xavier López-Altimiras. H. de Mollet. SoCMUE.
- Dra. Gemma Rocamora. H. Germans Trias i Pujol. Badalona. MEF.
- Dr. Josep Mª Mòdol. H. Germans Trias i Pujol. Badalona. SoCMUE.
- Dra. Cristina Netto. H. Comarcal de la Selva. Blanes. SoCMUE.
- Dra. Anna Palau. H. Sant Pau i Santa Tecla. SoCMUE.
- Dr. Miquel Salvia. H. de Mataró. MEF.
- Dr. Oriol Yuguero. H. Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Moderadors:
Comunicacions orals 1 (Casos Clínics Infeccions):
. Dra. Dolors García. Althaia. Xarxa Assistencial Universitària de Manresa.
(SoCMUE).
. Dra. Carolina García. Servei Malalties Infeccioses. H. Clínic. Barcelona
(SCMIMC).

Comunicacions orals 2 (Casos Clínics Infeccions):
. Dra. Mar Ortega. Servei d’Urgències. H. Clínic. Barcelona. (SoCMUE).
. Dr. Josep Mª Mòdol. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.

Comunicacions pòster (Casos Clínics Infeccions):
. Dra. Cristina Netto, Dra. Berta Cisteró, Dr. Joan Duran, Dr. Cristian
Delgado, Dra. Miquel Salvia, Dra. Gemma Rocamora, Dra. Queralt
Lorente.
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Comunicacions pòster 2 (Casos Clínics generals):
Dr. Joan Duran, Dr. Cristian Delgado, Dra. Miquel Salvia, Dra. Gemma
Rocamora, Dra. Queralt Lorente.

Comunicacions imatges clíniques:
Dr. Joan Duran, Dr. Cristian Delgado, Dra. Miquel Salvia, Dra. Gemma
Rocamora, Dra. Queralt Lorente.

Data i Lloc:
6 de novembre de 2018. IMO. Institut de Microcirurgia Ocular.
c/ Josep María Lladó, 3 08035 Barcelona
https://www.imo.es/ca#

Secretaria Científica:
L’Acadèmia
Persona contacte: Jaume Solé
Telèfon: 93 203 11 42
Correu electrònic: jaumesole@academia.cat
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Objectiu:
- Realitzar una actualització de diferents aspectes de la patologia atesa
als Serveis d’Urgències en general i en particular de la patologia
infecciosa, mitjançant l’exposició, revisió i discussió de diferents casos
clínics.

Metodologia:
- Els casos clínics han de ser reals, han d’estar relacionats amb patologia
infecciosa (IX Jornada de Casos Clínics d’infeccions) si bé s’acceptaran
deu casos clínics amb qualsevol altra patologia per la presentació pòster.
Els casos presentats han hagut de ser atesos a un Servei d’Urgències i és
indispensable que el cas clínic tingui un diagnòstic de certesa encara que
aquest no s’hagi realitzat al Servei d’Urgències.
- Els casos clínics d’infeccions rebuts seran revisats pel Comitè Científic
de la Jornada que seleccionarà 20 casos per la seva exposició (10
comunicació oral i 10 comunicació oral breu). La resta de casos clínics
d’infeccions admesos es presentaran en format pòster.
- Els casos clínics d’altres patologies seran revisats pel Comitè Científic
de la Jornada que seleccionarà un màxim de 10 casos per la seva
presentació en format pòster.
- El Comitè Científic VALORARÀ per sobre d’altres punts (raresa,
singularitat, ...) el fet de que el cas pugui ser didàctic, que permeti una
bona revisió i la seva discussió posterior.
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Instruccions per elaborar els casos clínics:
- La data límit per l’enviament de casos clínics serà el 1 d’octubre de
2018.
- El cas clínic s’ha d’enviar per mail a: jaumesole@academia.cat
L’autor del cas clínic rebrà un mail amb la confirmació de la correcta
recepció del cas. Si passats dos dies hàbils després de l’enviament no
s’ha rebut el mail de confirmació, preguem que l’autor es posi en
contacte amb la secretaria de la Jornada jaumesole@academia.cat

Casos clínics d’infeccions o generals:
- El cas clínic ha d’escriure’s en format Word, lletra Arial 12 ppt, a doble
espai amb una extensió màxima de 6 pàgines (sense comptar bibliografia
ni imatges). Al final del document, s’han d’incloure les fotos o imatges
que es considerin oportunes.
- El cas clínic no ha de permetre identificar ni el pacient ni el centre de
procedència del cas. No s’admetrà cap cas clínic que identifiqui el centre
de procedència o el pacient.
La presentació del cas clínic (format Word) ha d’estructurar-se seguint
aquests apartats:
Primera pàgina
1.
2.
3.
4.

Títol del cas (majúscules i menys de 15 paraules).
Autors: Màxim 6 autors. Nom i dos cognoms.
Filiació i lloc de treball.
Dades de contacte del responsable del cas clínic: Nom i cognoms,
telèfon i mail.
5. Especificar si es tracta d’un cas clínic d’infeccions o d’altres
patologies.

A partir de la segona pàgina
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Títol del cas (majúscules i menys de 15 paraules).
Motiu de consulta (menys de 30 paraules).
Antecedents personals rellevants.
Malaltia actual.
Exploració física.
Proves complementàries realitzades a Urgències.
Diagnòstic diferencial a Urgències.
Evolució clínica i proves complementàries realitzades fora
d’Urgències.
9. Diagnòstic final.
10. Discussió (màxim 1 pàgina): Els autors valoraran la importància del
cas clínic i el que es pot aprendre del cas.
11. Bibliografia (entre 3 i 10 cites bibliogràfiques).
Casos Clínics d’Imatges:
Comunicacions en base a una imatge (radiològica o clínica) o una
composició d’imatges que permetin desenvolupar breument el cas clínic
per la seva excepcionalitat i l’impacte docent que puguin aportar.
Els casos clínics d’imatges s’acompanyaran d’un comentari clínica inferior
a 200 paraules, un màxim de 4 autors i no s’inclouran cites
bibliogràfiques.
Si la imatge clínica permet identificar al pacient, serà indispensable
l’autorització expressa del pacient i/o dels seus representants (Nom,
cognoms i DNI/NIE) per poder presentar la imatge.
La presentació dels casos clínics d’imatges
d’estructurar-se seguint aquests apartats:

(format

Primera pàgina
1. Títol de la imatge (majúscules i menys de 15 paraules).
2. Autors: Màxim 4 autors. Nom i dos cognoms.
3. Filiació i lloc de treball.
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4. Dades de contacte del responsable de la imatge: Nom i cognoms,
telèfon i mail.
A partir de la segona pàgina
5.
6.
7.
8.

Títol de la imatge (majúscules i menys de 15 paraules).
Imatge clínica o radiològica o composició d’imatges
Comentari clínic (menys de 200 parules).
Autorització del pacient i/o dels seus representants en cas de que
la imatge clínica permeti identificar al pacient.

El no compliment d’aquestes normes pot fer que el Comitè Científic de la
Jornada decideixi penalitzar, no valorar i no admetre el cas clínic o les
imatges.

- El 24 d’octubre de 2018 es publicaran a la pàgina web de la SoCMUE
(www.socmue.cat) el llistat de casos admesos i la seva forma de
presentació (Oral, Oral breu o pòster).

- La forma de presentació dels casos seleccionats per presentació oral
serà exclusivament en format Power Point. El casos seleccionats per
presentació oral disposaran de 6 minuts per l’exposició del cas per part
del autors i 6 minuts dedicats a discussió i preguntes. Els casos
seleccionats per presentació oral breu disposaran de 3 minuts per
l’exposició del cas i 3 minuts dedicats a discussió i preguntes.

- El casos seleccionats per presentació pòster ho faran seguint el format
tradicional en paper. Les mides dels pòsters seran 90 cm (base) x 120
cm (alçada). Els autors disposaran de 5 minuts per resumir el cas clínic
davant dels moderadors de la sessió de pòsters (3 minuts d’exposició i 2
minuts per preguntes).
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- Els casos clínics d’imatges (clíniques o radiològiques) seleccionats per
presentació oral disposaran de 4 minuts per presentar la imatge i el seu
comentari clínic (2 minuts de presentació i 2 minuts per preguntes). La
presentació dels casos seleccionats com orals, serà en base a una única
diapositiva que serà la imatge o composició d’imatges acceptades pel
Comitè Científic.

Assistència a la Jornada:
Les persones interessades en assistir a la Jornada han d’inscriure’s
omplint el següent formulari:
http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=874
La inscripció serà gratuïta pels socis de la SoCMUE i pels metges de
l’Hospital que presenti al menys un cas clínic.
El cost de la inscripció serà de 75 euros pels professionals que no siguin
socis de la SoCMUE i/o el seu hospital no presenti cap cas clínic.

Premis:
IX Jornada de Casos Clínics d’Infeccions als Serveis d’Urgències:
El Comitè Científic de la Jornada entregarà el premi al millor cas clínic en
la presentació oral, oral breu, pòster i imatge.

IV Premi SoCMUE Jose Luis Echarte:
El Comitè Científic de la Jornada entregarà el premi al millor cas clínic
presentat per un resident (per poder rebre el premi serà indispensable
poder acreditar la condició de resident).
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Els premis consistiran en la inscripció gratuïta al XXVIè Congrès Nacional
Català d’Urgències i Emergències (Lleida 4 i 5 d’abril 2019) i una
estatueta commemorativa en el cas del Premi Jose Luis Echarte.

Publicació dels casos clínics:
Una selecció dels millors casos clínics d’infeccions, generals i d’imatges
seran publicats a la Revista Electrònica de Medicina d’Urgències i
Emergències de Catalunya (ReMUE.cat) www.remue.cat
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Programa de la Jornada:
09:30-10:00
Entrega de documentació.
09:45-10:00
Presentació de la Jornada.
10:00- 11:00
Comunicació casos clínics d’infeccions (5 CASOS)
Moderadors: Dra. Dolors García, Dra. Carolina García.
11:00-11:30
Casos Clínics oberts. Dr. Òscar Miró.
11:30-12:30
Pausa. Café.
Sessió Casos Clínics generals (10 CASOS).
12:30- 13:00
Comunicació breu casos clínics d’infeccions (5 CASOS)
Moderadors: Dra. Dolors García, Dra. Carolina García
13:00-13:30
Imatges casos clínics (5 IMATGES).
13:30/ 14:00
Urgències oftalmològiques
Dra. Aniken Burés. Institut de Microcirurgia Ocular.
14:00 / 15:30
BOX LUNCH / Sessió pòsters casos clínics d’infeccions.
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15:30 / 16:30.
Comunicació casos clínics d’infeccions (5 CASOS).
Moderadors: Dra. Mar Ortega, Dr. Josep Mª Mòdol.
16:30 / 17:00.
Comunicació breu casos clínics d’infeccions (5 CASOS).
Moderadors: Dra. Mar Ortega, Dr. Josep Mª Mòdol.
17:00-17:30
Imatges casos clínics (5 IMATGES).
17:30-18:00
Pausa. Café.
18:00-18:30
Presentació XXVIè
Emergències. Lleida 2018.

Congrés

Clausura i entrega de Premis.
IV premi Jose Luis Echarte.
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