
I N S C R I P C I O N S

Data límit d’inscripció20 d’octubre de 2013 

I N F O R M A C I Ó  G E N E R A L

SEU

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

www.scmimc.org
Gran Hotel Rey Don Jaime****
Avinguda de l’Hotel, 22 ·  08860 Castelldefels
Coordenades GPS: 41.27034. 1.961636

TRANSPORT
Servei d’autocar, d’anada i de tornada, inclòs en la quota d’inscripció.
Al formulari d’inscripció cal que marqueu l’opció de transport per gaudir del servei.

Divendres, 25 d’octubre  
13:00 h. Sortida de l’Estació Barcelona Sants  
13:30 h. Parada a l’Estació de RENFE de Castelldefels  
13:45 h. Arribada al Gran Hotel Rey Don Jaime

Dissabte, 26 d’octubre  
16:00 h. Sortida del Gran Hotel Re y Don Jaime  
16:20 h. Parada a l’Estació de RENFE de Castelldefels  
16:45 h. Arribada a l’Estació Barcelona Sants

BEQUES
Es concedeixen fins a 16 beques per a l’assistència (allotjament inclòs) 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. La resolució es farà pública dilluns 23 de setembre de 2013.
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, donat 
que aquestes beques suposen un gran esforç per la Societat.

SECRETARIA TÈCNICA
INSCRIPCIONS

Lourdes Campañá

Tel. 932 032 765
lourdescampanya@academia.cat

Tel. 932 030 756
mireiacano@academia.cat

INFORMACIÓ
Mireia Cano Departament d’Activitats i Congressos

Major de Can Caralleu, 1-7 • 08017 Barcelona • Fax 932 031 485
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Seminari
de les Jornades

Nous fàrmacs i
nous usos dels vells
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QUOTES D’INSCRIPCIÓ
  amb allotjament sense allotjament
Soci de la SCMiMC 280 € 230 €
No soci 340 € 290 €
Soci Resident*, becari* o altres socis no facultatius 160 € 110 €
No soci Resident*, becari* o altres no facultatius 190 € 140 €

* Imprescindible enviar a la Secretaria documentació acreditativa.

Pagament on line TPV o transferència bancària: compte número 0081 0377 91 0001159317 
indicant com a concepte el nom de l’inscrit.

La inscripció a les Jornades inclou 
Servei de transport, assistència a les activitats científiques de les Jornades, al simposi 
satèl·lit i al seminari de les Jornades, documentació i el certificat d’assistència.

Divendres, 25 d’octubre
· Allotjament en habitació compartida (en cas d’inscripció amb allotjament) 
· Dinar de treball, cafè a la tarda i sopar

Dissabte, 26 d’octubre
· Esmorzar a l’hotel, cafè de mig matí i dinar

ALLOTJAMENT
La inscripció amb allotjament és en habitació doble compartida, la nit de divendres 
25 d'octubre. No oblideu d'indicar el nom de la persona amb qui la voleu compartir, 
en cas contrari, us serà assignada automàticament.
Les vostres dades de contacte li seran facilitades a l'Agència de Viatges Top Congress, 
qui gestionarà les reserves hoteleres. 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.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS
Qualsevol cancel·lació s’ha de demanar per escrit adreçat a la Secretaria Tècnica, 
abans del 6 d’octubre, llavors la devolució serà del 50% del pagat. 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

P R O G R A M A
F I N A L



25 i 26 d’octubre de 2013
CastelldefelsXXII JORNADES

Esther Calbo Sebastián
Presidenta de la SCMIMC

Les Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica 
(SCMIMC) arriben a la seva XXIIa edició. La Junta Directiva us convida els propers 25 i 
26 d’octubre a participar-hi. Aquest any les jornades tindran com a seu el Gran Hotel 
Rey Don Jaime de Castelldefels. 

L’emergència de resistències als antimicrobians és un problema global. Aquest any 
ens hem proposat fer una revisió en profunditat de la situació, amb especial interès 
en l’epidemiologia local i en les possibles solucions. Les jornades s’iniciaran amb una 
taula rodona sobre els nous mecanismes de resistència en grampositius i gramnegatius. 
A continuació, tindrà lloc un simposi satèl·lit sobre els programes d'optimització d’ús 
d'antibiòtics, una de les eines de les que disposem per prevenir l’extensió de les 
multirresistències. La sessió interactiva tractarà enguany la disponibilitat de nous 
antibiòtics i nous usos dels vells per al tractament de les infeccions bacterianes 
multirresistents. La segona taula rodona ens donarà una visió actualitzada de les 
infeccions víriques en els pacients trasplantats.

En aquesta edició mantenim l’horari de les Jornades, començant l’activitat científica 
divendres després del dinar de treball. Amb l’experiència de l’any passat pensem que 
aquest horari pot facilitar l’arribada dels assistents. 

Us recordem que tots els socis esteu convidats a assistir a l’Assemblea General Ordinària 
de la Societat i al lliurament dels premis Josep Barrio al millor treball científic publicat 
l’any passat, al premi Gabriel Rufí a la millor tesi doctoral, a la beca Agustí Pumarola 
2013 i a la Beca SCMIMC 2013.

Confiem que el programa científic serà del vostre interès i us animem a assistir-hi. És 
un bon moment per retrobar-nos tots plegats i consolidar les relacions professionals 
i personals que ens uneixen.

Esperem la vostra assistència,

DIVENDRES, 25 D’OCTUBRE

DISSABTE, 26 D’OCTUBRE

09:00 SESSIÓ INTERACTIVA
11:00 Nous antibiòtics i nou ús dels vells en el tractament de les infeccions 

bacterianes multirresistents
 Coordinador Xavier Ariza Cardenal. Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet
 Colistina i perfusió contínua de betalactàmics

Jaime Lora Tamayo. Hospital Universitari de Bellvitge, l'Hospitalet
 Fosfomicina i combinacions

Josep Maria Miró Meda. Hospital Clínic, Barcelona
 Ceftarolina i altres realitats

Juan Pablo Horcajada Gallego. Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Barcelona

11:00 MEMÒRIA DEL GRUP DE MICROBIÒLEGS DELS 
11:30 HOSPITALS COMARCALS

11:30 Descans - Cafè

12:00 TAULA RODONA II
14:00 Trasplantaments i infeccions víriques
 Moderador Òscar Len Abad. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
 Virus respiratoris i trasplantament de pulmó

Joan Gavaldà Santapau. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
 Nous tractaments per a la recidiva del VHC després del trasplantament hepàtic

Maria-Carlota Londoño Hurtado. Hospital Clínic, Barcelona
 La infecció per citomegalovirus: domant el trol 

Oriol Manuel. Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. Lausanne, Suisse

14:00 Dinar de treball

19:30 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de la SCMIMC
20:30 Adjudicació de la BECA 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

 Adjudicació i lectura del Premi JOSEP BARRIO
Article científic publicat el 2012Outcome of HCV/HIV-coinfected liver 
transplant recipients: A prospective and multicenter cohort study
AutorJosé M. Miró Meda

 Adjudicació i lectura del Premi GABRIEL RUFÍ 
Tesi doctoral llegida el 2012Rational design and testing of novel HIV T 
cell immunogens
AutoraBeatriz Mothe Pujadas

 Lectura de la BECA PUMAROLA 2011
Estudio de la implicación de la lectina fijadora de manosa en el riesgo y 
evolución de la infección por citomegalovirus
Gemma Sanclemente Juarros. Hospital Clínic, Barcelona

21:30 Sopar

13:00 Registre i lliurament de la documentació

14:00 Dinar de treball

15:30 TAULA RODONA I
17:00 Nous mecanismes de resistència en grampositius i gramnegatius
 Moderador Jordi Vila Estapé

  Servei de Microbiologia, Hospital Clínic, Barcelona
 Activitat de linezolid enfront a microorganismes grampositius i

mecanisme de resistència
 M. Ángeles Domínguez Luzón

Servei de Microbiologia, Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet
 Activitat de la daptomicina enfront a les infeccions per cocs grampositius i 

caracterització dels mecanismes de resistència
Cristina García de la Maria
Servei de Malalties Infeccioses, Hospital Clínic, Barcelona

 Mecanisme de resistència a colistina en bacils gramnegatius: impacte clínic
Jordi Vila Estapé
Servei de Microbiologia, Hospital Clínic, Barcelona

17:00 Descans - Cafè

17:30 SIMPOSI SATEL·LIT                                                  Patrocinat per
19:30  PROA. Programes d’optimització d’ús d’antibiòtics
 Moderadors Esther Calbo Sebastián

  Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa
  Miquel Pujol Rojo

  Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet
  Principis d’ús d’antibiòtics a l’hospital: com millorar el tractament empíric / 

Evidències en la durada dels tractaments
José Antonio Martínez Martínez
Servei de Malaties Infeccioses. Hospital Clínic, Barcelona

 Indicadors de consum i dades d’antibiòtics als hospitals de Catalunya en el 
programa VINCAT
Santiago Grau Cerrato
Servei de Farmàcia. Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Barcelona

 Actuacions dirigides a millorar l’ús d’antibiòtics. Programes de seguiment i 
maneig de les bacterièmies
Juan Pablo Horcajada Gallego
Servei de Malalties Infeccioses. Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Barcelona

 Institucionalització del PROA als hospitals. Amb què ens trobem?
Esther Calbo Sebastián
Unitat de Malalties Infeccioses. Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa

Vocals
Ferran Sanchez Reus
Maria Navarro Aguirre
Vocal Residents
Juan Manuel Pericás Pulido

Presidenta
Esther Calbo Sebastián
Vicepresidenta
Núria Fernández Hidalgo
Secretària
Helena Monzón Camps
Tresorer
Mikel Martínez Yoldi

JUNTA DIRECTIVA

P R O G R A M A  F I N A L


