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

www.scmimc.org

La inscripció s’ha de tramitar per via electrònica a través del formulari “on line” que
trobareu a la pàgina web: http://www.topcongress.es/index.php?id=104&L=1

Des d’aquesta web us gestionaran l’allotjament i, si és necessari, el transport.

Data límit d’inscripció: 21 d’octubre de 2011

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, 4 de novembre
· Allotjament en habitació compartida
· Dinar de treball, cafè de mitja tarda i sopar

Dissabte, 5 de novembre
· 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 14 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.

Quotes d’inscripció (IVA no inclòs)

Soci de la SCMIMC 280 €

No soci 340 €

Resident* soci o becari* soci 160 €

Resident* soci o becari* no soci 190 €

* Imprescindible la presentació document acreditatiu.

INFORMACIÓ  GENERAL

Transport Per obtenir un descompte en els billets de RENFE, descarregueu-vos
el document que trobareu a www.scmimc.org

Allotjament
Els inscrits estaran allotjats a diferents hotels de la ciutat (veure ubicació en el planol):
Hotels 1. ZENIT Lleida (Carrer General Brito 21), 2. CATALÒNIA Trànsit (Plaça de Ramon
Berenguer IV) i 3. Real (Avinguda Blondel 22), en habitació compartida i seran adjudicats
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.

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 del 2 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.

Seu
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En nom de la Junta Directiva, ès per mi un plaer de convidar-vos a participar en les
XXenes Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia
Clínica (SCMIMC) que aquest any celebrarem els dies 4 i 5 de novembre al Palau de
Congressos-La Llotja de Lleida.

Al llarg d’aquests 20 anys les jornades s’han convertit en el marc idoni on tots els
membres de la Societat ens retrobem per compartir les experiències viscudes al nostre
treball diari al mateix temps que intentem millorar la nostra formació. També, perquè
no dir-ho, és el lloc ideal on mantenir i enfortir els vincles d’amistat entre tots els
assistents. Enguany, tots en som conscients, la crisi econòmica ens afectarà en major
o menor mesura però, podeu estar segurs que, des de la Junta de la Societat posarem
tots els nostres esforços per aconseguir unes jornades atractives tant en el camp
científic com en el personal.

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. Tindrem dues taules rodones.
La primera tractarà diversos aspectes, tan clínics com microbiològics, que cal tenir en
compte en el tractament de les infeccions produïdes per microorganismes
multiresistents incloent-hi informació sobre farmacocinètica. La segona taula rodona
intentarà aportar una visió àmplia sobre la infecció pel VIH. A més a més començarem
les jornades amb un simposi satèl.lit que porta per títol: ICAAC-2011. Microorganismes
Gram positius i fongsi finalment, tindrem el seminari, aquest any dedicat a les infeccions
importades i que està integrat en 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.

Confiem que el programa científic que us hem preparat sigui del vostre interès i pugueu
compartir amb nosaltres aquests dos dies de convivència que tindrem a la capital de
la Terra Ferma.

Us hi esperem!

09.00 Lliurament de la Documentació

11.30 SIMPOSI SATÈL·LIT Patrocinat per

13.30 ICAAC 2011. Review: Grampositius i fongs

 Moderador�Fernando Barcenilla Gaite

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Ponents�Àlex Soriano Viladomiu. Hospital Clínic de Barcelona
Carol García Vidal. Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet

14.00 Dinar de treball

16.00 TAULA RODONA I

18.00 Farmacocinètica en el tractament dels microorganismes multiresistents

 Moderador�Santiago Grau Cerrato

Hospital del Mar-Parc de Salut Mar de Barcelona

Multirresistència en Gram+

Núria Fernàndez Hidalgo i Nieves Larrosa Escartín

Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona

Multirresistència Gram-

Carmen Peña Miralles

Hospital Universitari de Bellvitge de l’Hospitalet, Barcelona

Concha Segura Àlvarez

Laboratori de Referència de Catalunya de El Prat de Llobregat, Barcelona

Farmacocinètica de colistina

Sònia Luque Pardos

Hospital del Mar-Parc de Salut Mar de Barcelona

18.00 Descans - cafè

18.30 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de la SCMIMC

19.00 Adjudicació de la BECA PUMAROLA 2011 i de les BEQUES SCMIMC 2011

19.00 REUNIÓ DELS GRUPS DE TREBALL

21.00 Sopar

09.30 SEMINARI DE LA JORNADA

11.00 Infeccions importades. Casos clínics amb votació interactiva

Assistència opcional. Dirigit principalment a metges residents dels últims
anys i joves especialistes inscrits a les Jornades

Moderador�Joaquim Gascon Brustenga. Hospital Clínic de Barcelona

Ponents�

Bernat Font Creus. Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell

Cristina Soler Ferrer. Hospital Santa Caterina de Salt, Girona

Juan Cabezos Oton. CAP Drassanes, Barcelona

Mercè Almirall Egerique. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

José Muñoz Gutiérrez. Hospital Clínic de Barcelona

11.00 Descans - cafè

11.30 TAULA RODONA II

13.30 Infecció per VIH

Moderador�Josep Mallolas Masferrer. Hospital Clínic de Barcelona

Prevenció del VIH
Josep Cucurull Canosa. Hospital de Figueres, Girona

Aplicabilitat clínica de la farmacogenètica en el món del VIH
Francesc Vidal Marsal. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

Tuberculosi i VIH
Teresa Puig Ganau. Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Aplicabilitat clínica dels estudis de resistències del VIH
José Luís Blanco Arévalo. Hospital Clínic de Barcelona

13.30 PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DELS ESTUDIS DE LA BECA PUMAROLA

14.00 BECA PUMAROLA 2010: “Epidemiologia y caracterización molecular del virus
de la parotiditis desde 2007 hasta 2010 en Cataluña”
Andrés Antón Pagarolas. Hospital Clínic de Barcelona

BECA PUMAROLA 2009: “Estudio genotípico del  aislados en
muestras invasivas en pacientes adultos. Análisis de la estructura poblacional
del Serogrupo 6 (serotipos 6a, 6b, 6c y 6d)”
Dora L. Bispo Rolo. IDIBELL-Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet

14.00 Dinar de treball

DIVENDRES, 4 DE NOVEMBRE DISSABTE, 5 DE NOVEMBRE
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