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INFORMACIÓ GENERAL

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

19 i 20 d’octubre de 2012

www.scmimc.org
SEU

Estació de Muntanya Vall de Núria
17534 Queralbs, Girona

www.vallenuria.cat

La inscripció s’ha de tramitar per via electrònica a través del formulari “on line” que
trobareu a la pàgina web:
http://congressos.acmcb.es/forms/fainscrit.asp?idcongres=226
Des d’aquesta web us gestionaran l’allotjament i, si és necessari, el transport.

TRANSPORT Per obtenir un descompte en els bitllets de RENFE, descarregueu-vos

Data límit d’inscripció10 d’octubre de 2012

RENFE 19 d’octubr e
Sortida Barcelona-Sants09:36 - Arribada a Ribes de Freser11:44
Tren Cremallera 19 d’octubreexclusiu per congressistes
Ribes Vila - Núriasortida 12:10 - arribada 12:44
Es farà entrega de les claus de les habitacions al cremallera.
Fora d’aquest horari, a la recepció de l’Hotel.
20 d’octubreNúria - Ribes Vila sortida 15:30 - arribada 16:10

QUOTES D’INSCRIPCIÓ

el document que trobareu a www.scmimc.org

METEOROLOGIA Per conèixer l’estat del temps, consulteu,

www.valldenuria.com/website_valldenuria/cat/esqui_temps.asp

ALLOTJAMENT

La inscripció inclou l'allotjament de la nit del dia 19 d'octubre en habitació compartida.
No oblideu d'indicar el tipus d’habitació: doble (dos llits individuals), triple (un llit doble
i un d’individual) o quàdruple (un llit doble i dos d’individuals); i el nom de la persona/es
amb qui la voleu compartir. En cas contrari, us serà assignada automàticament.
Les vostres dades seran facilitades a l'Agència de Viatges, qui gestionarà la vostra
estada. En cas de qualsevol modificació, contacteu directament amb:
Asun LópezTOP CONGRESSTel. 934 508 832asun.lopez@topcongress.es
Top Congress us enviarà la confirmació de la vostra reserva hotelera.

BEQUES

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 ordre d’arribada i tenint en compte el número de
residents per institució.
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.

280
340
160
190

€
€
€
€

* Imprescindible enviar a la Secretaria documentació acreditativa.
La inscripció a les jornades inclou
Assistència a les activitats científiques de les jornades, al simposi satèl·lit i al seminari
de la Jornada, documentació i el certificat d’assistència.
Divendres, 19 d’octubre
· Allotjament en habitació compartida
· Dinar de treball, cafè a la tarda i sopar
Dissabte, 20 d’octubre
· Esmorzar a l’hotel, cafè de mig matí i dinar

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS
Qualsevol cancel·lació s’ha de demanar per escrit adreçat a la Secretaria Tècnica,
abans del 5 d’octubre, i llavors tindrà una devolució del 50%. A partir d’aquesta data
no hi haurà cap dret de reemborsament.
Tots els reemborsaments a fer es gestionaran una vegada clausurades les jornades.

COL·LABORADORS

Seminari de les Jornades

Dermatologia de les infeccions
20 d’octubre de 2012

SECRETARIA TÈCNICA
INFORMACIÓ

Soci de la SCMIMC
No soci
Resident soci*, becari* soci o altres socis
Resident* no soci, becari* no soci o altres no socis

INSCRIPCIONS

Departament d’Activitats i Congressos
Mireia Cano
Lourdes Campañá
Major de Can Caralleu, 1-7 • 08017 Barcelona • Fax 932 123 569
Tel. 932 030 756
Tel. 932 032 765
mireiacano@academia.cat
lourdescampanya@academia.cat

www.scmimc.org

Hotel Vall de Núria

19 i 20 d’octubre de 2012
Hotel Vall de Núria

Les Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
arriben a la seva XXIa edició. La Junta Directiva us convida el propers 19 i 20 d'octubre
a participar-hi. Aquest any les jornades es celebraran en un lloc emblemàtic de la nostra
terra i d'una extraordinària bellesa natural, la Vall de Núria.
Després de tants anys, les jornades de la nostra societat estan plenament consolidades
i, malgrat les situacions adverses actuals, les afrontem amb ganes de proporcionar als
assistents diversos coneixements científics que esperem seran mereixedors del seu
interès. Som conscients que la seu escollida presenta certes particularitats però creiem
que l'entorn natural de la Vall de Núria i les muntanyes que l'envolten contribuiran a
fer que les jornades siguin inoblidables.
Per facilitar l'arribada dels assistents hem modificat l'horari de les jornades i
començarem l'activitat científica divendres, després del dinar de treball. Les jornades
s'iniciaran amb el simposi satèl·lit dedicat a la prevenció i control de la infecció per
microorganismes Gram positius. A continuació, tindrà lloc la primera taula rodona en
la qual es tractaran aspectes relacionats amb la vacuna antipneumocòccica a l'adult,
la vacunació de malalts immunodeprimits així com la problemàtica de la reemergència
de la tos ferina. El dissabte al matí començarà amb el seminari que enguany està dedicat
a un camp que segur serà del vostre interès, la dermatologia de les infeccions. La
segona taula rodona ens donarà una visió actualitzada de la infecció per clostridium
difficile, analitzant la seva epidemiologia, el diagnòstic microbiològic, el seu impacte
en malalts immuno-deprimits i les recaigudes de la infecció.
Us recordem que tots els socis esteu convidats a assistir a l'Assemblea General Ordinària
de la Societat i a l'entrega del Premi Josep Barrio al millor treball científic publicat l'any
passat, el Premi Gabriel Rufí a la millor tesi doctoral i la Beca Agustí Pumarola 2012.
Esperem que el programa científic us sigui interessant i us animem a aprofitar tot el
cap de setmana a la Vall de Núria on els amants de la natura podeu gaudir de diverses
excursions per les muntanyes que l'envolten i gaudir d'unes vistes espectaculars.
Us hi esperem!

Francesc Marco Reverté
President de la SCMIMC

JUNTA DIRECTIVA
President
Francesc Marco Reverté
Vicepresidenta
Núria Fernández Hidalgo
Secretària
Helena Monzón Camps
Tresorera
Carolina Garcia Vidal

Vocals
Ferran Sánchez Reus
Maria-Teresa Bastida Vila
Vocal Residents
Juan Manuel Pericás Pulido

DIVENDRES,

19 D’OCTUBRE

09:00 Registre i lliurament de la documentació
14:00 Dinar de treball

DISSABTE,

20 D’OCTUBRE

09:00 SEMINARI DE LA JORNADA DERMATOLOGIA DE LES INFECCIONS
11:00 Dermatologia de les infeccions
Coordinadora Dra. Mercè Alsina Gibert
Servei de Dermatologia. Hospital Clínic, Barcelona
Ponents
Irene Fuertes De Vega
Hospital Universitari Parc Taulí, Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell
Carlos Muñoz Santos
Hospital Clínic, Barcelona
Gemma Martín Ezquerra
Hospital del Mar, Parc de Salut Mar, Barcelona

15:30 SIMPOSI SATÈL·LIT
Patrocinat per
17:00 Prevenció i control de la infecció per
microorganismes Gram positius
Moderador Dr. Albert Pahissa Berga
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Importància de la resposta inflamatòria a la pneumònia
Dr. Àlex Soriano Viladomiu
Consultor, Servei de Malalties Infeccioses, Hospital Clínic, Barcelona
Prevenció de la infecció pneumocòccica per vacunació
Dr. Xavier Garau Alemany
Servei de Malalties Infeccioses, Hospital Universitari Mútua de Terrassa

11:00 MEMÒRIA DEL GRUP DE MICROBIOLÒGIQUES DELS HOSPITALS COMARCALS
11:30 Dra. Carmina Martí Sala
Hospital General de Granollers

17:00 Descans - Cafè

11:30 Descans - Cafè

17:30 TAULA RODONA I
19:00 Vacunes
Moderadora Dra. Magda Campins Martí
Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia, Hospital
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Noves oportunitats de vacunació antipneumocòcica a l’adult. Vacuna conjugada
Dra. Carmen Ardanuy Tisaire
Servei de Microbiologia, Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet
Perspectives de futur en vacunació de pacients immunodeprimits
Dr. José Maria Bayas Rodríguez
Unitat de Vacunació de l’Adult, Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia,
Hospital Clínic, Barcelona
Reemergència de la tos ferina. Paper dels adults com a transmissors de la
infecció
Dra. Magda Campins Martí
Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron,
Barcelona

12:00 TAULA RODONA II
14:00 Infeccions per
Moderador Dr. Miquel Pujol Rojo
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet
Epidemiologia de
a Catalunya. Dades del Programa VINCat
Sra. Núria Freixas Sala
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa
.
Diagnòstic microbiològic de la malaltia invasiva per
Què s’ha de fer...?
Dra. Pepa Pérez Jové
CATLAB, Terrassa
en els pacients immunodeprimits
Impacte de
Dra. Carlota Gudiol González
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet
Recaigudes en la malaltia invasiva per
. Com es pot millorar la
situació?
Dra. Dolors Rodríguez Pardo
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

19:00 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de la SCMIMC
19:30 Adjudicació de la BECA PUMAROLA 2012 i de les BEQUES SCMIMC 2012
Lliurament dels PREMIS JOSEP BARRIO i GABRIEL RUFÍ
21:00 Sopar

14:00 Dinar de treball

