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INS C RI P C I ONS
La inscripció s’ha de tramitar per via electrònica a través del
formulari “on line” que trobareu en aquesta pàgina web:

Seu Palau de Congressos d’Eivissa
Av. Doctor Camacho, s/n
07840 SANTA EULÀRIA DES RIU, Eivissa
Tel/Fax 971 336 406
palau@ibizacongress.net
www.ibizacongress.net

http://www.topcongress.es/index.php?id=104&L=1
Des d’aquí us gestionaran l’allotjament a l’Hotel Sol Ibiza
(assignat per l’organització) i els billets d’avió.

Data límit d’inscripció: 8 d’octubre de 2010
Quotes d’inscripció (IVA no inclòs) amb o sense bitllet d’avió
Palau de Congressos

Hotel Sol Ibiza

XIX Jornades

22 i 23 d’octubre

Soci de la SCMIMC
Soci de la SCMIMC + bitllet d’avió
No soci
No soci + bitllet d’avió
Resident* soci o Becari* soci
Resident* soci o Becari* soci + bitllet d’avió
Resident*/Becari*
Resident*/Becari* + bitllet d’avió

SANTA EULÀLIA

SANT ANTONI

EIVISSA

270 €
470 €
325 €
525 €
150 €
350 €
180 €
380 €

* Imprescindible document acreditatiu.

La inscripció a les jornades inclou

Trasllats
Servei de transport des de l’Aeroport d’Eivissa al Palau de
Congressos divendres, 22 d’octubre pel matí, i el dissabte 23 per
la tarda. Horaris i detalls que s’informaran oportunament en la
web de la Societat: www.scmimc.org

Allotjament
Els inscrits estaran allotjats en l’Hotel Sol Ibiza, a dos minuts
del Palau de Congressos, en habitació compartida que s’adjudicarà
per rigorós ordre d’inscripció. No oblideu d’indicar la persona
amb la que voleu compartir habitació, en cas contrari, us serà
assignat un acompanyant.

Jornades

Santa Eulària des Riu, Eivissa
22 i 23 d’octubre 2010
Palau de Congresos d’Eivissa

Política de cancel·lacions

Beques
Es concedeixen fins a 16 beques per a l’assistència de residents
a les jornades amb bitllet d’avió inclòs. Cal presentar per escrit
una sol·licitud, adreçada a la Secretaria Tècnica, abans del 3 de
setembre, adjuntant 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.

SECRETARIA TÈCNICA

Assistència a les activitats científiques de les jornades, al
simposi satèl·lit i al seminari de la Jornada, documentació,
certificat d’assistència i diploma acreditatiu.
Divendres, 22 d’octubre
· Allotjament en habitació compartida
· Dinar de treball, cafè de mitja tarda i sopar
· Visita guiada per la ciutat d’Eivissa
Dissabte, 23 d’octubre
· Esmorzar a l’hotel, cafè de mig matí i dinar

XIX

FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES
I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS

Anna Jordà • Departament d’Activitats i Congressos
Major de Can Caralleu, 1-7 • 08017 Barcelona
Tel. 932 030 731 • Fax 932 123 569 • annajorda@academia.cat

Bitllets d’avió
Un cop confirmat, mitjançant el formulari d’inscripció, no hi
haurà cap possibilitat de canvi, ni de dates ni d’horari, sense
penalització. Cas de cancel·lació no hi haurà cap dret a
reemborsament.
Inscripció
Qualsevol cancel·lació s’ha de demanar per escrit adreçat a
la Secretaria Tècnica, abans de l’11 d’octubre, llavors tindrà
una devolució del 50%. A partir d’aquesta data no hi haurà
cap dret a reemborsament.
Tots els reemborsaments a fer es gestionaran una vegada
clausurades les jornades.

Seminari de les Jornades
23 d’octubre de 2010
Infeccions de transmissió sexual

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

www.scmimc.org
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D’ O CT U B R E

12.00 Lliurament de la documentació

XIX

13.00 SIMPOSI SATÈL·LIT
14.00 Patrocinat per Pfizer
ModeradorJosé L. Pérez Sáenz
Hospital Universitari Son Dureta de Palma de Mallorca

Jornades

Santa Eulària des Riu, Eivissa
22 i 23 d’octubre 2010
Palau de Congresos d’Eivissa

És un plaer informar-vos de la celebració de les XIX Jornades
de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia
Clínica que aquest any celebrarem amb els nostres companys
de les Illes Balears, els dies 22 i 23 d’octubre al Palau de
Congressos d’Eivissa.
El Palau de Congressos es troba al final del passeig marítim
de Santa Eulària des Riu, al costat del port esportiu, totalment
integrat en un entorn natural de pins, a la vora d’una cala rocosa
típica del litoral eivissenc i a pocs metres d'un mirador des
d'on gaudir d'una panoràmica del poble i de la costa de Santa
Eulària des Riu.
Inspirat en l'arquitectura de les esglésies que jalonen totes
les poblacions eivissenques, el Palau constitueix una evocació
de la cultura, diversitat, tolerància i llibertat del poble pitiús.
L'edifici, en el qual gràcies a àmplies lluernes domina la llum
natural, pretén ésser una resposta al clima de l'illa i un
homenatge als patis de les seves cases i esglésies que tant
caracteritzen la seva arquitectura.
Santa Eulària des Riu es troba en el quadrant est de l'illa, a
només 17 km de l'aeroport i a uns 10 minuts del port a través
d’una còmoda carretera i un pintoresc camí secundari a través
de pujols i cales.
En aquesta nova edició, hem adaptat els horaris de les jornades
per a la vostra comoditat, d’aquesta manera podreu assistir
a totes les sessions.
Les dues taules rodones versaran sobre controvèrsies en el
diagnòstic i tractament de la infecció fúngica i nous reptes
en el maneig de l’endocarditis infecciosa.
A més a més tenim un simposi satèl·lit que porta per títol
Linezolid®: 8 anys després i el seminari, dedicat a les infeccions
de transmissió sexual, que aquest any es celebrarà dissabte
i està integrat amb la mateixa quota de les Jornades.
No cal que us recordem, un any més, que tots els socis esteu
convidats a assistir a l’Assemblea General Ordinària de la
nostra Societat
Esperem que el programa científic que us hem preparat sigui
del vostre interès i pugueu compartir amb nosaltres aquest
dos dies de convivència en un entorn escollit molt especialment.

Epidemiologia de la resistència a meticil·lina en
a Catalunya i Balears
M. Ángeles Domínguez
Hospital Universitari de Bellvitge de l’Hospitalet
Enrique Ruiz de Gopegui
Hospital Universitari Son Dureta de Palma de Mallorca
Utilitat clínica de Linezolid®: 8 anys després
Àlex Soriano
Hospital Clínic de Barcelona
Discussió
14.00 Dinar de treball al Porxo del Palau
15.30 TAULA RODONA
17.30 Controvèrsies en el diagnòstic i tractament de la
infecció fúngica
ModeradorFerran Sánchez Reus
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
Està canviant l’epidemiologia de la candidiasi?
Esther Calbo
Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona
Existeixen grups emergents de risc d’aspergil·losi
invasora?
Melcior Riera
Hospital Universitari Son Dureta de Palma de Mallorca
Són útils els nous mètodes de diagnòstic
microbiològic?
Eva Rosselló
Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona
Quin és el paper del tractament combinat?
Carolina García Vidal
Hospital Universitari de Bellvitge de l’Hospitalet,
Barcelona
17.30 Descans - cafè al Porxo del Palau
17.45 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de la SCMIMC
Adjudicació de la BECA PUMAROLA 2010 i de les
BEQUES SCMIMC 2010

Us hi esperem!

Jordi Carratalà Fernández
President de la SCMIMC

18.15 Posta de sol i sopar
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09.30 SEMINARI DE LA JORNADA
11.00 Infeccions de transmissió sexual
Assistència opcional.
Dirigit principalment a metges residents dels últims
anys i joves especialistes inscrits a les Jornades
ModeradorMartí Vall
Centre d’ITS Drassanes de Barcelona
Ponents
José L. Pérez Sáenz
Hospital Universitari Son Dureta de Palma de Mallorca
Álvaro Vives
Fundació Puigvert i ITS Drassanes de Barcelona
11.00 Descans - cafè al Porxo del Palau
11.30 TAULA RODONA
13.30 Nous reptes en el maneig de l’endocarditis infecciosa
ModeradorJosé M. Miró
Hospital Clínic de Barcelona
Canvis en l’epidemiologia de l’endocarditis infecciosa
Natividad de Benito
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
Impacte de les resistències antibiòtiques
M. Ángeles Domínguez
Hospital Universitari de Bellvitge de l’Hospitalet,
Barcelona
Bases microbiològiques del tractament combinat
Ana del Río
Hospital Clínic de Barcelona
Paper dels nous antibiòtics en el tractament de
l’endocarditis infecciosa
Benito Almirante
Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona
13.30 PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DELS ESTUDIS
14.00 FINANÇATS AMB LA BECA PUMAROLA 2009
Papel del sistema de expulsión acrAB-TolC de
en patogénesis
Astrid Pérez Gómez
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
14.00 PRESENTACIÓ DE LES ACTIVITATS DELS GRUPS DE
TREBALL DE LA SCMIMC
14.30 Dinar al Porxo del Palau

