I N F O R M A C I Ó

G E N E R A L

La inscripció i el pagament es podran fer:

SORTIDA
VIC NORD
C-25

C-17

Seu
C-25

IN SC RIP C I O N S

Recinte Firal El Sucre
Historiador Ramon
d’Abadal i de Vinyals, 5
08500 Vic
Tel. 938 833 100
http://.impevic.vic.cat

BV-4601

Vic
SORTIDA
VIC OEST
C- 17

Per via electrònica
Per a la inscripció a la Jornada 
http://congressos.acmcb.es/forms/fainscrit.asp?idcongres=63
Per a la inscripció al Seminari Prejornada 
http://congressos.acmcb.es/forms/fainscrit.asp?idcongres=64
Data límit: 31 d’octubre de 2008

XVII Jornades (14 i 15 de novembre)
SORTIDA
VIC NORD

Socis de la SCMIMC
Socis residents* o socis becaris*
No socis
No socis residents* o no socis becaris*

SORTIDA
VIC SUD

SORTIDA
VIC OEST
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* Imprescindible document acreditatiu.
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210 €
137 €
263 €
158 €

Vic

SORTIDA
VIC SUD

La inscripció a les jornades inclou:
Assistència a les activitats científiques de les jornades i al
Simposi Satèl·lit, documentació, certificat d’assistència i diploma
acreditatiu.
Divendres, 14 de novembre
· Allotjament en habitació compartida
· Dinar de treball, cafè de mitja tarda i sopar
· Visita guiada per Vic
Dissabte, 15 de novembre
· Esmorzar a l’hotel, cafè de mig matí i dinar

XVII

Jornades

Seminari Prejornada (14 de novembre, matí)
Allotjament
La Junta Directiva de la SCMIMC assignarà l’hotel per rigorós
ordre d’arribada de les inscripcions.
No oblideu d’indicar la persona amb la que voleu compartir
habitació, en cas contari, us serà assignat acompanyant.
A partir del 31 d’octubre no es podrà fer cap canvi en l’hotel
assignat.
Hotel Can Pamplona (al costat de la seu)
Eix Onze de Setembre, 10
Hotel NH Ciutat de Vic (cèntric, a 10-15 minuts a peu de la seu)
Ptge. Can Mastgrot, s/n
Hotel J. Balmes Vic (a 20-25 minuts a peu de la seu)
Francesc Pla “El Vigatà”, 6

Beques
Es concedeixen fins a 10 beques per a l’assistència de residents
a les jornades. Cal presentar per escrit una sol·licitud, adreçada
al Departament d’Activitats i Congressos de l’Acadèmia, abans
del 17 de d’octubre, adjuntant documentació acreditativa de la
condició de resident.
És imprescindible estar associat a la SCMIMC.
Les beques es concediran per ordre d’arribada i només a un
resident per institució.

30 €
60 €

Socis de la SCMIMC
No socis

La inscripció al seminari inclou:
Assistència a les activitats científiques del seminari precongrés,
documentació, certificat d’assistència i cafè.
Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.

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

www.scmimc.org

14 i 15 de novembre 2008
Vic - Recinte Firal El Sucre

SECRETARIA TÈCNICA
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
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XVII

Jornades

E

n nom de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Malalties
Infeccioses i Microbiologia Clínica vull informar-vos de la celebració
de les XVII Jornades de la Societat que tindran lloc enguany al Recinte
Firal El Sucre de Vic, els dies 14 i 15 de novembre.

A mig camí entre el mar i els Pirineus, a només setanta quilòmetres
de Barcelona, la ciutat de Vic és el centre demogràfic, administratiu i
de serveis de l’àrea geogràfica de la comarca d'Osona.
La seva llarga història, present als carrers i a les places del centre
històric, conviu en harmonia amb el nou creixement urbanístic que
mostra el dinamisme d'una ciutat cosmopolita, expressat a través del
ressò de les seves fires i mercats, de la consolidació de la Universitat
de Vic o del creixement dels polígons industrials. És una ciutat rica en
contrastos on conviuen la tradició i la modernitat, l'herència del món
rural i els ambients més avançats, la tranquil·litat pròpia d'una ciutat
petita i l'animació lúdica i festiva.
Les jornades de la SCMIMC són el fòrum on anualment els infectòlegs
i els microbiòlegs de Catalunya ens reunim i tenim l’oportunitat de
discutir els avenços sobre diferents aspectes relacionats amb les
malalties infeccioses i la microbiologia i intercanviar idees i projectes.
En aquesta nova edició, les jornades estaran dedicades a la prevenció
i control de la infecció nosocomial i a les novetats en els programes
de vacunació.
A més a més, hem organitzat un Seminari prejornada sobre “El
diagnòstic i tractament de la tuberculosi” i un Simposi satèl·lit
d’“Actualització en l’ús de nous antifúngics“ i, com ja és habitual, es
presentaran els resultats de la Beca Pumarola.
Esteu tots convidats a l’Assemblea General de socis on s’analitzarà la
vida de la nostra Societat durant el darrer any.
Els membres de la Junta Directiva de la SCMIMC volem agrair el suport
rebut de les companyies farmacèutiques i desitgem a tots els assistents
a les Jornades que gaudeixin del programa científic i dels dos dies de
convivència.

Pere Coll Figa
President de la SCMIMC

Activitats acreditades pel Consell Català de la
Formació Mèdica Continuada - Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional
de Salud. 2 crèdits a les Jornades
0,4 crèdits al Seminari

DIVENDRES,

14

DE

NOVEMBRE

09.00 SIMPOSI SATÈL·LIT
11.00 Patrocinat per Gilead Sciences
Assistència opcional i gratuïta. Places limitades
Imprescindible la inscripció prèvia
Actualització en l’ús de nous antifúngics
ModeradorManuel Cuenca-Estrella
Actualització epidemiològica de la resistència als
antifúngics en càndida, aspergil·lus i fongs emergents
Manuel Cuenca-Estrella
Centro Nacional de Microbiología, Madrid
Tractament de la infecció fúngica invasora.
Hi ha noves recomanacions?
Isabel Ruiz
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Tractaments alternatius. Teràpia combinada,
immunoteràpia
Jordi Carratalà
Hospital de Bellvitge, l’Hospitalet
11.00 Descans - cafè
11.30 SEMINARI PREJORNADA
13.30 Actualització en el diagnòstic i tractament de la
tuberculosi
Assistència opcional. Places limitades
Imprescindible la inscripció prèvia
Situació epidemiològica a Catalunya
Àngels Orcau
Agència de Salut Pública de Barcelona
Situació actual de la resistència de mycobacterium
tuberculosis a Catalunya
Fernando Alcaide
Hospital de Bellvitge, l’Hospitalet
Diagnòstic de la infecció tuberculosa amb baciloscòpia
negativa
Cristina Prat
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona
Profilaxi i tractament de la infecció tuberculosa
Juan Ruiz-Manzano
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona
14.00 Dinar de treball
16.00 TAULA RODONA
18.30 Controvèrsies en la prevenció i control de la infecció
nosocomial
ModeradorJosé Antonio Martínez
Hospital Clínic, Barcelona
Mesures de barrera, aïllament de contacte, ambient
i altres històries: cafè per a tots i per a tothom?
El cas dels microbis resistents
Jesús Rodríguez Baño
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Higiene de les mans: qüestió d’alcohol o qüestió de
mans? Fins on podem arribar?
Miquel Pujol
Hospital de Bellvitge, l’Hospitalet

Antibiòtics i control de la infecció: cap bona acció
resta impune?
Juan-Pablo Horcajada
Hospital del Mar, Barcelona
Control d’epidèmies: què hem de fer per a dormir
tranquils i què hem de fer en mig del malson
Antoni Trilla
Hospital Clínic, Barcelona
18.30 Descans - cafè
19.00 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de la SCMIMC
Adjudicació de les BEQUES PUMAROLA 2008 i de la
BECA SCMIMC 2008
20.30 Visita guiada per Vic
22.30 Sopar al Restaurant “El Racó d’en Pep”

DISSABTE,

15

DE

NOVEMBRE

09.30 TAULA RODONA
11.30 Impacte dels programes de vacunació.
Noves vacunes
ModeradoraÀngela Domínguez
Departament de Salut Pública. Universitat de
Barcelona
Vacunes antipneumocòcciques i malaltia invasiva
per pneumococ
Josefina Liñares
Hospital de Bellvitge, l’Hospitalet
La vacunació antigripal a Catalunya
Joan Batalla
Departament de Salut Pública. Universitat de
Barcelona
Estratègies de vacunació enfront del virus del
papil.loma humà
Lluís Urbiztondo
Departament de Salut Pública. Universitat de
Barcelona
Vacunació enfront de l’herpes zòster
Lluís Salleras
Departament de Salut Pública. Universitat de
Barcelona
11.30 Descans - cafè
12.00 PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DE L’ESTUDI
FINANÇAT AMB LA BECA PUMAROLA 2007
Diagnóstico etiológico de las infecciones de transmisión
sexual en población vulnerable del África rural. Estudio
piloto en el distrito sanitario de Richard Toll, Senegal
Eva Méndez. Hospital Clínic, Barcelona
13.00 Presentació de les ACTIVITATS DELS GRUPS DE
TREBALL de la SCMIMC
13.30 REUNIÓ DE RESIDENTS
14.00 Dinar de treball

