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Nous reptes, noves solucions

ORgANITzADORS



Benvolguts companys / Benvolgudes companyes,

Us presento el programa de la 34a Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i 
Crítica (SOCMIC) i de les 30es Jornades Catalanes d’Infermeria. 

Som conscients de les dificultats de tota mena a les que estem sotmesos actualment i de 
la seva repercussió directa en la nostra activitat i també en el nostre ànim, però malgrat tot 
això no volem renunciar a mantenir viva la il·lusió de retrobar-nos una vegada més, com 
cada any.

L’actual situació econòmica constitueix un canvi de paradigma i volem aprofitar-lo per 
plantejar noves fórmules que mantinguin allò que és fonamental. Volem ser els primers en 
aplicar el nostre lema d’enguany: Nous reptes, noves solucions.

La Junta Directiva i el Comitè Científic de la SOCMIC, conjuntament amb el Comitè Organit-
zador local, els companys de l’Hospital del Mar, hem decidit fer un canvi de format, limitant 
el congrés a una sola jornada, potenciant les comunicacions orals i els pòsters. 

No volem renunciar a seguir mantenint un fòrum d’intercanvi d’experiències, constituir un 
bon espai on exposar per primera vegada els treballs i, per damunt de tot, ser una excel·lent 
oportunitat de retrobament de companys i amics. 

És entre tots que fem aquesta jornada. Us hi esperem!

Roser Anglès Coll 
Presidenta de la SOCMIC
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JUNTA DIRECTIVA

 Presidenta Roser Anglès Coll 
 Vicepresident Francisco Fernández Dorado 
 Secretària Mª José Burgueño Campíñez 
 Tresorer Baltasar Sánchez González 
 Vocal Medicina Kenneth Planas Real 
 Vocal Medicina Indalecio Morán Chorro 
 Vocal Infermeria Lídia Martí Hereu 
 Vocal Infermeria M. Carmen Moreno Arroyo 
 Vocal Resident Cristina Lluch Candal

COMITÈ CIENTÍFIC

Francisco Fernández Dorado 
Juan Carlos Ruiz Rodríguez 
Enrique Piacentini Gómez 
Rosa Corcuera Romero De La Devesa 
Kenneth Planas Real 
Eugenia Portillo Jaurena 
Rosa Maria Gasull Perpiñá

COMITÈS

COMITÈ ORgANITzADOR 
LOCAL

Servei de Medicina Intensiva
Rosa Balaguer Blasco 
José Felipe Solsona Durán



12.30-13.00 
SIMpoSI Satèl·lIt4 pfIzeR 
avaNtatgeS d’aNIdulafuNgINa eN 
el tRaCtaMeNt de leS INfeCCIoNS 
fúNgIqueS eN el paCIeNt CRítIC
Ponent6 Javier González de Molina. 
Hospital Universitari Mútua de Terrassa

13.00-13.30 
SIMpoSI Satèl·lIt4 NovaRtIS 
INfeCCIoNS eStafIloCòCIqueS eN 
paCIeNtS CRítICS. uNa vISIó CRítICa
Ponent6 Santi Grau. Parc de Salut Mar

11.30-12.30 
lectura de les millors 
CoMuNICaCIoNS oRalS

11.30-12.00 
SeSSIó teMàtICa  
tIC a la uCI. la NoStRa expeRIèNCIa

12.15-12.45 
talleR  
CaS ClíNIC aplICat a uN talleR 
d’alta fIdelItat

12.45-13.30 
talleR  
eCo-doppleR eN la CaNul·laCIó 
veNoSa dIfICultoSa 

12.00-12.15  
SIMulaCIó ClíNICa d’alta fIdelItat 
Jordi Casbas Ferrarons. Hospital del Mar

  Programa àmbit MèdIC   Programa àmbit INfeRMeRIa

dijous, 7 de març de 2013 

 09.00-09.30 aCte INauguRal

 09.30-11.00 SeSSIó teMàtICa  
leS tReS MIlloRS apoRtaCIoNS d’INveStIgadoRS CatalaNS eN elS 
últIMS dotze MeSoS

  decúbit pron en la síndrome del distrés respiratori de l’adult (aRdS) 
Jordi Mancebo Cortés  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

  edusepsis 
Ricard Ferrer Roca  
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa

  trendelemburg en la prevenció de penumònia associada a la ventilació 
mecànica 
Antoni Torres Martí  
Institut de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, Hospital Clínic, Barcelona 

 11.00-11.30 Cafè - visita expositors i pòsters



13.30-15.30  
SeSSIó pòSteRS i dinar

17.00-18.30  
CoMuNICaCIoNS oRalS 17.45-18.30  

CoMuNICaCIoNS oRalS

PROgRAMA PRELIMINAR

18.30-19.00  Cafè - visita expositors i pòsters

 19.00-20.00 CoNfeRèNCIa de CloeNda 
l’huMoR CoM a eINa de CaNvI eN leS aCtItudS de CoMuNICaCIó 
Fidel Delgado Mateo  
Psicòleg clínic

 20.00-21.00 CloeNda  
Copa i pica-pica

  Programa àmbit MèdIC   Programa àmbit INfeRMeRIa

 15.30-17.00 aSSeMblea geNeRal oRdINàRIa (reservada a socis)

 17.00-17.45 SIMpoSI Satèl·lIt

13.30-15.00 
SeSSIó pòSteRS i dinar 

15.00-15.30 
CoNtRol d’uN bRot de MultI-
ReSISteNtS eN uNa uCI. MIlloRaR 
la hIgIeNe aMbIeNtal. MIlloRaR la 
hIgIeNe del paCIeNt 
Rosa Balaguer. Hospital del Mar



 InSCRIPCIó Fins el 4 de febrer a partir del 4 de febrer
Metge/metgessa membre SOCMIC 120 150 
Metge/metgessa no membre SOCMIC 180 210 
Infermer/a* membre SOCMIC 100 130 
Infermer/a* no membre SOCMIC 150 180 
MIR membre SOCMIC 80 110 
MIR no membre SOCMIC 120 150

 (*) infermeria / postgrau cures intensives

La quota d’inscripció inclou lliure accés a totes les activitats contemplades en el programa, 
documentació oficial, dret a la participació en la convocatòria de premis, resum de ponències 
i comunicacions, cafès entre sessions i dinar. 
tancament de les inscripcions428 de febrer. Qualsevol inscripció “in situ” el dia del congrés 
incrementarà la quota en un 30%. 
Cancel·lacions4Qualsevol cancel·lació s’ha de tramitar per escrit adreçat a la Secretaria 
Tècnica, abans del 30 d’abril, per a obtenir la devolució del 50%. A partir d’aquesta data no 
hi haurà cap dret de reemborsament.

No s’admetrà cap treball o arxiu que arribi per correu electrònic com a document adjunt. 
És imprescindible que el primer autor o signant figuri com inscrit i sigui soci de la SOCMIC, 
havent formalitzat el pagament total de la quota corresponent.
Temps de presentació de les comunicacions orals: 8 minuts i 2 minuts més per preguntes.
El Comitè Científic decidirà el format final de presentació dels treballs (oral o pòster). La 
resolució serà publicada dilluns, 4 de febrer.
Per l’enviament dels resums utilitzeu el formulari oficial disponible a:  
 http://goo.gl/o9nfw

nOVETAT!! Els pòsters seran digitals, no caldrà imprimir-los.
Instruccions detallades a la web: http://postersdigitals.academia.cat

Es concedeixen fins a 15 beques pel reintegrament de la quota d’inscripció a aquells metges/
ses i infermers/es estudiants que acreditin ser socis de la SOCMIC i a més hagin presentat 
una comunicació que després sigui acceptada per a la seva presentació (per l’adjudicació és 
imprescindible acreditar el 80% d’assistència).
Cal presentar per escrit una sol·licitud, adreçada a la Secretaria Tècnica, abans del 30 d’abril, 
adjuntant documentació acreditativa de la condició d’estudiant.
Les beques es concediran per ordre d’arribada.

DATA LÍMIT de recepció d’originals
20 de gener, IMPRORROGABLE!

PREMIS

INSCRIPCIONS

BEQUES

COMUNICACIONS

Tramiteu-la per via electrònica a través del formulari on-line que trobareu a:  
 http://goo.gl/zfR72

900 E a la Millor Comunicació Mèdica presentada a la reunió
900 E a la Millor Comunicació d’Infermeria presentada a les jornades
900 E a la Millor Comunicació Mèdica publicada
900 E a la Millor Comunicació d’Infermeria publicada

Bases a www.socmic.cat



INFORMACIÓ gENERAL

SEU

acadèmia de Ciències Mèdiques i 
de la Salut de Catalunya i de balears

Major de Can Caralleu 1-7 
08017 Barcelona 
 www.academia.cat

APARCAMENT PRIVAT

APARCAMENT
PÙBLIC

COM ARRIBAR-HI

bus460 – 66 – 34 – 130 
fgC4Estació “Reina Elisenda“
Sortida 94Ronda de Dalt
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Informació - Mireia Cano

Tel. 932 030 756
mireiacano@academia.cat

Tel. 932 030 765
lourdescampanya@academia.cat
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Inscripcions - Lourdes Campañá


