To t a l a i n f o r m a c i ó
actualitzada la trobareu a

a Osor-Anglès
GI-542

INFORMACIÓ GENERAL
SEU
Vilar Rural Sant Hilari Sacalm****
Camí de Reixac, s/n · Gi-541, Km 9
17403 Sant Hilari Sacalm (Girona)
Tel. 972 872 820 · www.vilarsrurals.com

La inscripció i la petició d’allotjament s’ha de tramitar per via electrònica a través del
formulari on-line que trobareu a http://goo.gl/i6tudT
Data límit d’inscripció14 d’octubre

a Vic GI-541

QUOTES D’INSCRIPCIÓ
Soci de la SCMiMC
No soci
Soci resident*, becari* o altres socis no facultatius
No soci resident*, becari* o altres no facultatius

Coordenades GPS
Latitud: 41.871823 · Longitud: 2.502407

TRANSPORT

Per obtenir un descompte del 30% en els bitllets de
RENFE, descarregueu-vos el document que trobareu a
www.scmimc.org

www.scmimc.org

INSCRIPCIONS

GI-550

GI-551

280 €
340 €
160 €
190 €

*Imprescindible enviar a la Secretaria documentació acreditativa

Pagament on-line TPV o transferència bancària a: ES40 0081 0377 91 0001159317

GI-550

a Arbúcies
23 d’octubre
Eix Transversal
Sortida Barcelona-Sants 11:55Arribada a Sant Celoni 12:32
Trasllat gratuït pels congressistes, sortida de l’estació de tren de Sant Celoni 12:45
24 d’octubre
Sortida Sant Celoni 16:52Arribada a Barcelona-Sants 17:28
Trasllat gratuït pels congressistes, sortida del Vilar Rural Sant Hilari Sacalm 16:00

indicant com a concepte el nom i cognoms de l’inscrit.
La inscripció a les Jornades inclouAssistència a les activitats científiques de les
Jornades, al simposi satèl·lit i al seminari de les Jornades, documentació i el certificat
d’assistència.

BEQUES

Dissabte, 24 d’octubreCafè de mig matí

Divendres, 23 d’octubre
 Allotjament en habitació compartida

Cafè de la tarda i sopar

Es concedeixen fins a 16 beques per a l’assistència de residents a les Jornades. Cal
presentar per escrit una sol·licitud, adreçada a la Secretaria Tècnica, abans de l‘1
de setembre, adjuntant la documentació acreditativa de la condició de resident. És
imprescindible estar associat a la SCMiMC.
Les beques es concediran per rigorós ordre d’arribada i tenint en compte el número
de residents per institució. Es prioritzarà el fet d’haver presentat un pòster.
L’anul·lació sense causa justificada serà penalitzada i, la persona en qüestió, no podrà
sol·licitar cap mena de beca de la Societat per un període de dos anys. Aquestes beques
suposen un gran esforç per la Societat.

La inscripció inclou l’allotjament, la nit de divendres 23 d'octubre, en habitació doble
compartida en la seu de les Jornades. Cal indicar el nom de la persona amb qui es vol
compartir l’habitació; en cas contrari, l’assignació es farà automàticament.
Les dades de contacte li seran facilitades a l'Agència de Viatges Top Congress, qui
gestionarà les reserves hoteleres. Per a qualsevol modificació, contacteu amb:
Srta. Asun LópezTOP CONGRESSTel. 934 508 832asun.lopez@topcongress.es
Top Congress farà arribar els bonos de l’allotjament als sol·licitants.

COMUNICACIONS PÒSTER

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

Per segon any consecutiu, tindrà lloc dues sessions de pòsters, adreçades a residents
i becaris predoctorals.
El millor pòster serà dotat amb 200 €, premi què es lliurarà dissabte 24.
Les bases es poden consultar al web de la Societat: http://goo.gl/Q14Ru7
Els resums cal lliurar-los a través del formulari: http://goo.gl/2kPB7j
Data límit per a la recepció de resums20 de setembre
El format del pòster serà de 90x120 cm.
És imprescindible que el primer autor o signant figuri com inscrit i sigui soci de la
SCMiMC, havent formalitzat el pagament total de la quota corresponent.

SECRETARIA TÈCNICA
Informació

Mireia Cano

Inscripcions

Departament d’Activitats i Congressos
Lourdes Campañá
Major de Can Caralleu, 1-7 • 08017 Barcelona • Fax 932 031 485
Tel. 932 030 756
Tel. 932 032 765
mireiacano@academia.cat
lourdescampanya@academia.cat

JORNADES

ALLOTJAMENT

Qualsevol cancel·lació s’ha de demanar per escrit adreçat a la Secretaria Tècnica,
abans del 4 d’octubre; la devolució serà del 50% del total pagat. A partir d’aquesta
data no hi haurà cap dret de reemborsament.

23 i 24 d’octubre de 2015

Vilar Rural, Sant Hilari Sacalm

Nota. La Societat no es fa responsable en cap cas del contingut dels treballs, conclusions,
recomanacions i opinions dels que intervenen en la Jornada com autors o ponents.

ACREDITACIÓ
Reconeixement d’Interès Sanitari expedit per la Direcció General de Planificació i
Recerca en Salut de la Generalitat de Catalunya amb Expedient Número 9002E/67/2015.

COL·LABORADORS

www.scmimc.org

DISSABTE, 24 d’octubre

Tenim l’oportunitat de trobar-nos de nou!
Les Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
(SCMIMC) arriben a la seva XXIV edició. La Junta Directiva us convida a participar-hi els
propers dies 23 i 24 d’octubre. Aquest any les jornades tindran com a seu el Vilar Rural
Sant Hilari Sacalm.
Com és tradició, s’ha optat per un programa diversificat, que pretén representar les diferents
branques de les malalties infeccioses i la microbiologia clínica. Les jornades s’iniciaran
divendres amb una taula rodona interactiva titulada “Nous reptes en el maneig de les
infeccions en els pacients immunodeprimits no VIH”. A continuació, i com a novetat,
s’impartirà una conferència magistral sobre “Hepatitis C i nous antivirals orals”, seguit
d’un simposi satèl·lit que tractarà la “Rellevància de la càrrega viral en la monitorització
dels nous tractaments de l’hepatitis C” i “Genotipat del VHC en el context actual”. Dissabte
començarem amb la taula rodona “Actualitzacions sobre el tractament de la bacterièmia
estafilocòccica per SAMS i SARM”, i es clourà la XXIV Jornada amb la taula rodona
“Emergència de les infeccions de transmissió sexual: una epidèmia amagada”.
Per segona edició, introduïm dues sessions de pòsters, adreçades a metges residents i
becaris predoctorals, premiant amb 200 euros el millor pòster presentat. Es lliuraran els
premis Josep Barrio, al millor treball científic publicat l’any passat; Gabriel Rufí, a la
millor tesi doctoral; i la Beca SCMiMC 2015. D’altra banda, com en edicions anteriors, es
concedeixen 16 beques per a l’assistència dels residents a les Jornades.
Aquest any hi ha diversos temes que la Junta Directiva voldria exposar, compartir i decidir
amb la resta de membres de la Societat, pel que us animem a assistir a l’Assemblea
General Ordinària, convocada dissabte a dos quarts d’onze.
Esperem que el programa científic sigui del vostre interès i us encoratgem a assistir a les
Jornades. És un bon moment per repensar el futur de la nostra Societat, així com també
per retrobar-nos i consolidar les relacions professionals i personals que ens uneixen.
Amb l’entusiasme de tots i totes ho podem aconseguir, una vegada més.
Comptem amb vosaltres,

DIVENDRES, 23 d’octubre
14:00 Registre i lliurament de la documentacióSecretaria
15:00 BENVINGUDA de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Malalties
15:15 Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMiMC)
Antònia Andreu Domingo. Presidenta de la SCMiMC
Joaquín López-Contreras González. Vicepresident de la SCMiMC
15:15 SESSIÓ INTERACTIVA
16:45 Nous reptes en el maneig de les infeccions en els pacients immunodeprimits no VIH
ModeradorJordi Carratalà Fernández. Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet
Impacte clínic de la resistència antibacteriana en els pacients amb càncer
Carlota Gudiol González. Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet
Maneig de la resistència en les infeccions per CMV
M. Asunción Moreno Camacho. Hospital Clínic, Barcelona
Noves tècniques en el diagnòstic microbiològic de la infecció fúngica invasiva
Eva Roselló Mayans. Hospital Mateu Orfila. Maó, Menorca
Infeccions relacionades amb les teràpies biològiques
Isabel Ruiz Camps. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
16:45 CAFÈ i PRESENTACIÓ PÒSTERS (PÒSTERS ROUND)
18:15 Moderadors
Núria Fernández Hidalgo. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Virgínia Pomar Solchaga. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Núria Prim Bosch. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Frederic Gómez Bertomeu. Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona
18:15 CONFERÈNCIA MAGISTRAL
18:45 Hepatitis C i nous antivirals orals
Zoe Mariño Méndez. Hospital Clínic, Barcelona
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18:45 SIMPOSI SATÈL·LIT
Patrocinat per
19:30 Rellevància de la càrrega en la monitorització
dels nous tractaments de l’hepatitis C
Elisa Martró Català. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
Genotipat de VHC en el context actual
Isabel Viciana Ramos. Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Màlaga
19:30 GRUPS DE TREBALL
19:45 Grup de Microbiòlegs dels Hospitals Comarcals de Catalunya i de Balears
Presentació de la memòria anual
Carmina Martí Sala. Coordinadora del Grup. Hospital General de Granollers
21:30 Sopar

08:45 TAULA RODONA I
10:15 Actualitzacions sobre el tractament de la bacterièmia estafilocòccica
per SAMS i SARM
ModeradorJoaquín López-Contreras González. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Coneixem la patogènia de les infeccions estafilocòcciques? Implicacions en el tractament
Cristina Prat Aymerich. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
Sessió PRO-CON sobre el tractament combinat de la bacterièmia estafilocòccica
a. A favor de la monoteràpia: encara no hi ha prou coneixement per canviar el gold estàndard
Miquel Pujol Rojo. Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet
b. A favor del tractament combinat: avui dia, tractar amb un sol fàrmac, és mala pràctica clínica
Juan-Manuel Pericás Pulido. Hospital Clínic, Barcelona
10:15 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
10:45 ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
11:00 Reservades a socis de la SCMiMC
11:00 PREMIS I BEQUES
11:30 PresentaCarlota Gudiol González. Secretària de la SCMiMC
Lliurament i lecturaPREMI JOSEP BARRIO: Article científic publicat el 2014
Evaluation of a loop-mediated isothermal amplification-based methodology to detect
carbapenemase carriage in acinetobacter clinical isolates. Andrea Vergara Gómez
Lliurament i lecturaPREMI GABRIEL RUFÍ: Tesi doctoral llegida el 2014
Methicillin-resistant S. aureus bloodstream infection. Epidemiology, prognostic factors and
antibiotic therapy. Oriol Gasch Blasi
LliuramentBECA SCMiMC-Primera Convocatòria
Morbilitat associada a la grip en embarassades de Catalunya (Taxa d’hospitalitzacions i
visites ambulatòries en dones embarassades per complicacions respiratòries i
cardiovasculars relacionades amb la grip). Luz-Maria Vilca Yengle
Lliurament i lecturaBECA SCMiMC-Segona Convocatòria. Convocatòria oberta
LliuramentPREMI AL MILLOR PÒSTER presentat a les XXIVes Jornades de la SCMiMC
LecturaBECA PUMAROLA 2013
Infección activa por el citomegalovirus (CMV) en el trasplante alogénico de precursores
hematopoyéticos: Investigación de nuevos factores biológicos para la estimación del riesgo
y análisis integral de los mecanismos inmunitarios que previenen y controlan la replicación
viral sistémica. Beatriz Muñoz-Cobo Liria. Hospital Clínic Universitari de València
11:30 CAFÈ i PRESENTACIÓ PÒSTERS (PÒSTERS ROUND)
12:30 Moderadors
Laura Calatayud Samper. Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet
Oriol Gasch Blasi. Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell
12:30 TAULA RODONA II
14:00 Emergència de les infeccions de transmissió sexual: una epidèmia amagada
ModeradoraAntònia Andreu Domingo. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Panorama actual de les ITS al nostre medi. Conductes sexuals, nuclis de transmissió i seguiment
actiu dels contactes
Patrícia Garcia De Olalla. Agència de Salut Pública de Barcelona
Noves eines diagnòstiques. Resistències antimicrobianes dels agents d’ITS
Judit Serra Pladevall. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Evidències científiques de la profilaxi pre-exposició (PrEP) en la prevenció de l’HIV
Maria-Jesús Barberà Gràcia. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Estratègies comunitàries per prevenir les ITS: el cribratge en poblacions clau
Josep-Lluís Martínez Alonso. Secció de Vigilància, Prevenció i Control de les Infeccions de
Transmissió Sexual i el VIH. Agència de Salut Pública de Catalunya

