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CICLE DE CONFERÈNCIES

Conferències

SÈPSIA 
14 de novembre. De 13.00 a 14.00 hores. 

  Sala d’actes Hospital Universitari de Girona 
Dr. Josep Trueta

Conferència  “Use of sequencing technologies to 
investigate the human microbiome: application in 
critical illness”
A càrrec de la Chaysavanh Manichanh (PhD) de Vall 
d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). La conferència 
d’oferirà en castellà. 
Modera: Josep-Maria Sirvent, cap de servei de Me-
dicina Intensiva. Hospital Universitari de Girona Dr. 
Josep Trueta. Membre del Grup d’Estudi de Malalties 
Infeccioses del Pacient Crític de l’IDIBGI. 

MALALTIES TROPICALS IMPORTADES I ATENCIÓ AL 
VIATGER

21 de novembre. De 18.00 a 20.00 hores. 
Biblioteca Carles Rahola de Girona 

- “He tornat de viatge amb un company no desitjat: 
les Malalties Tropicals”
- “Fa anys que vaig marxar del meu país. Tinc risc 
de patir alguna malaltia diferent de les habituals 
d’aquí’”

A càrrec de la Cristina Soler, metgessa del Servei de 
Medicina Interna i responsable de la Unitat de Medici-
na Tropical.

- “Anem de viatge amb seguretat. Què hem de fer i 
què no”

A càrrec del Ramon Dalmau, cap de la Unitat de Sa-
lut Internacional. Hospital Santa Caterina.

HEPATITIS C
28 de novembre. De 13.30 a 14.30 hores. 
Sala d’actes Hospital Santa Caterina –
Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt

Conferència “Hepatitis C: l’eradicació és possible”
A càrrec de la Carmen López, metgessa del Servei 
de l’Aparell Digestiu. Hospital Universitari de Girona 
Dr. Josep Trueta i de Xavier Pamplona, digestòleg de 
l’Hospital Santa Caterina.
Modera: Isabel Serra, metgessa del servei de l’Aparell 
Digestiu. Hospital Universitari de Girona Dr. Josep 
Trueta.

VACUNES!... MILLOR PREVENIR QUE CURAR
14 de desembre. De 18.00 a 19.00 hores.  
CaixaForum de Girona (Carrer Ciutadans 19)

Presenta i modera la taula rodona Neus Camps, cap 
del Servei de Vigilància Epidemiològica de l’Agència 
de Salut Pública a Girona.
- Per què el calendari vacunal dels meus fills és dife-
rent? Haig de posar-li la vacuna que acaba de sortir? 
A càrrec de Montse Gassiot, tècnica del Servei de Vi-
gilància Epidemiològica de l’Agència de Salut Pública 
a Girona. 
- La vacunació dins el Programa del Nen sa. A càrrec 
d’Anna Reñé, infermera referent de vacunes a l’Insti-
tut Català de la Salut
- Les vacunes funcionen i són segures. A càrrec de 
Mercè Aubanell, pediatra de l’Equip d’Atenció 
Primària de Tordera
- A mi ja em van vacunar quan era petit. Em fan falta 
més vacunes? A càrrec de Montse Danés, tècnica del 
Servei de Vigilància Epidemiològica de l’Agència de 
Salut Pública a Girona.

Càpsules de ciència

12 de desembre- Campus Montilivi 
          
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL AL SEGLE XXI

De 13.00 a 14.00 hores – Sala d’actes de la 
Facultat de Dret

“L’VIH: ha acabat l’epidèmia? Per què no es parla ara 
de la SIDA?, Tinc el virus de la SIDA... quan em mori-
ré?, jo sóc una persona sana i em trobo bé. Puc estar 
infectat pel virus de la sida?”
A càrrec d’Anna Oller, metgessa del Servei de Medi-
cina Interna.  Hospital Universitari de Girona Dr. Josep 
Trueta.

LA RECERCA CLÍNICA
De 15.00 a 16.00 hores – Sala d’actes del P4 de 
l’Escola Politècnica Superior

La recerca en la microbiota intestinal: la nova fron-
tera en el diagnòstic i maneig de les malalties intesti-
nals . A càrrec de Xavier Aldeguer, cap de servei de 
l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Girona 
Dr. Josep Trueta i investigador de l’Institut d’Inves-
tigació Biomèdica de Girona i de Jesús Garcia Gil, 
investigador del Grup de Recerca en Microbiologia 
Clínica i Malalties Infeccioses de la UdG .

13 de desembre- Campus Centre 

MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL AL SEGLE XXI
De 13.00 a 14.00 hores – Sala de graus de les 
facultats de Medicina i Infermeria

L’VIH: ha acabat l’epidèmia? Per què no es parla ara 
de la SIDA? Com afecta el virus de la SIDA al nostre 
cos? Estem a prop de la curació de la infecció pel virus 
de la SIDA?
A càrrec d’Albert Gómez, cap del Servei de Medicina 
Interna. Hospital Santa Caterina.
                           
SÈPSIA

De 15.00 a 16.00 hores – Sala de graus de les 
facultats de Medicina i Infermeria

Coneixes la sèpsia?
A  càrrec de Josep-Maria Sirvent, cap de Servei de 
Medicina Intensiva. Hospital Universitari de Girona Dr. 
Josep Trueta. Membre del Grup d’Estudi de Malalties 
Infeccioses del Pacient Crític de l’IDIBGI. 

14 de desembre- Campus Barri Vell

MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL AL SEGLE XXI
De 13.00 a 14.00 hores – Sala d’actes de la 
Facultat d’Educació i Psicologia

L’VIH: l’epidèmia ha acabat? Per què no es parla ara 
de la SIDA? Tinc el virus de la SIDA... quan em mori-
ré? Jo sóc una persona sana i em trobo be. Puc estar 
infectat pel virus de la sida?
A càrrec d’Anna Oller, metgessa del Servei de Medi-
cina Interna. Hospital Universitari de Girona Dr. Josep 
Trueta.

MALALTIES TROPICALS IMPORTADES ATENCIÓ AL 
VIATGER

De 15.00 a 16.00 hores – Aula 1 de les facultats 
de Lletres i Turisme 

A càrrec de Cristina Soler, metgessa del Servei de 
Medicina Interna i responsable de la Unitat de Medici-
na Tropical. Hospital Santa Caterina i Ramon Dalmau, 
cap de la Unitat de Salut Internacional. Hospital Santa 
Caterina.

ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ

Els dies 12, 13 i 14 de desembre hi haurà a diferents 
centres de salut d’atenció primària de Girona, a Hos-
pital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i a l’Hos-
pital Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià 
diferents activitats de sensibilització sobre la impor-
tància de la higiene de mans per evitar les infeccions 
i taules informatives sobre la SIDA, les malalties de 
transmissió sexual i la prevenció en el viatge. Aques-
tes activitats aniran a càrrec d’estudiants de medicina 
i infermeria de la Universitat de Girona.

El 15 de desembre “12 hores pedalant per La Ma-
rató”, a càrrec dels pacients de la Unitat de Rehabili-
tació Cardíaca de l’Hospital Santa Caterina del Parc 
Hospitalari Martí i Julià de Salt.

Les malalties infeccioses són la causa d’1 de cada 3 morts al món i són un problema important de salut pública. Estan causades per microorganismes patògens (bacteris, 
virus, fongs i protozous) que entren al cos i es multipliquen fins que produeixen la malaltia. La majoria de malalties infeccioses es transmeten d’uns individus als altres 
i poden afectar qualsevol persona. Tothom tindrà unes quantes infeccions al llarg de la seva vida. La majoria són lleus, però algunes són molt greus i poden portar a la 
mort de manera ràpida.

Sota el paraigua del Departament de Salut a Girona, un any més, l’Institut Català de la Salut a Girona, l’Institut d’Assistència Sanitària, l’Institut d’Investigació Biomèdica 
de Girona i la Universitat de Girona volem aportar el nostre granet de sorra a La Marató de TV3, dedica enguany a les malalties infeccioses. Tornem a organitzar un seguit 
d’activitats i un cicle de conferències, que hem diversificat en funció de si tenen un enfocament més professional/tècnic o si són obertes a la ciutadania. Del conjunt de 
malalties infeccioses ens centrarem en la sèpsia, l’hepatitis, la infecció pel VIH, les malalties de transmissió sexual i en les malalties tropicals importades. 
 
Us convidem a participar-hi.


