Carta de presentació
Des de Semergen Catalunya sempre ens ha agradat anar un pas més enllà i fer les coses
una mica diferents.
En el moment de seure a pensar sobre aquest congrés vam voler tornar a fer-ho així. Ens
hem fixat que generalment parlem sobre temes científics: avenços i novetats en el diagnòstic i la terapèutica; i poques vegades pensem en com ens va en aquesta professió, en
com afecta a la nostra vida privada, als més propers, a la nostra família.
Per això, vam voler ser una mica egoistes i ens vam posar com eix central del congrés a
nosaltres. Però no com col·lectiu sanitari sinó com persones que tenen una família, amics,
mascotes… A vosaltres.
Contínuament ens trobem en situacions que ens posen al límit entre família i treball (segur
que tu també has arribat tard a casa aquell dia per acabar aquella feina...). Així, ens plantegem unes preguntes: que pesa més? Ens cuidem suficientment? I a les nostres famílies,
les cuidem tant com als pacients?
Ja saps que això pot passar en qualsevol professió, que la feina sempre ens roba temps;
però, totes les feines tenen el mateix nivell emocional i humà que la nostra?
Considereu-vos protagonistes en aquest congrés. Volem escoltar les vostres experiències i que ens contesteu la pregunta: us sentiu també un metge entre famílies?
Des de ja, teniu una nova família, la nostra.
Atentament,
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Comitès
Comitès organitzador i científic
President Comitè Organitzador

Dra. Dª. Sònia Miravet Jiménez

Presidente Comitè Científic

Metge de Família. Àrea Bàsica de Salut Martorell.
Membre del Grup de Treball de Diabetis
SEMERGEN. Vicepresidenta Junta Directiva
SEMERGEN Catalunya.

Dr. D. Rabee Kazan

Dra. Dª. Joima Panisello Royo

Dr. D. Aitor Gargallo Peiró

Metge de Família. ABS Martorell. Barcelona.

Membres

Metge Especialista en Medicina Interna. Directora
General de la Fundació per al Foment de la Salut.
Madrid. Membre del Grup de Treball de Lípids de
SEMERGEN.

Dr. D. Josep Alins Presas

Dra. Dª.Rita Sahún Font

Metge de Família. CAP Terrassa Rambla.
Barcelona.

Metge de Família. ABS Abrera. Barcelona. Grup
de Lípids i Risc Cardiovascular de SEMERGEN.

Dr. D. Pere Beato Fernández

Metge de Família. Consultori del BarriCotet.
Premià de Dalt. Barcelona. Membre del Grup
de Treball d’Hipertensió Arterial i de Malaltia
Cardiovascular de SEMERGEN.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Centre privat:
COS i CAP. Sant Boi de Llobregat. Barcelona.

Dra. Dª. Sandra Patricia Schaeffer
Caceres
Metge de Família. Àrea Bàsica de Salut El Prat de
Llobregat. CAP Prat I-Ramona Vía. Barcelona.

Dra. Dª. Celia Cols Sagarra

Metge de Família. Àrea Bàsica Sanitària Martorell
Rural, Masquefa. Barcelona. Màster Atenció
Integral Pacient Crònic. Universitat Autònoma de
Barcelona.

Dr. D. Roberto Genique Martínez

Metge de Família. Centre de Salut Sant Carles de
la Ràpita. Tarragona. Membre del Grup de Treball
d’Hipertensió Arterial i de Malaltia Cardiovascular
de SEMERGEN.

Dra. Dª. Inés Gil Gil

Metge de Família. Àrea Bàsica de Salut
d’Aran. CAP Viella. Lleida. Membre del Grup
d’Hipertensió Arterial i de Malaltia Cardiovascular
de SEMERGEN.

Dra. Dª. Cristina Jiménez Peiró

Metge Resident de 4o any de Medicina Familiar i
Comunitària. CAP Martorell. Unitat Docent Costa
de Ponent. Barcelona.

Dra. Dª. Tamara Jurjo López

Metge de Família. Àrea Bàsica Sanitària Martorell
Rural, Masquefa. Barcelona. Màster Atenció
Integral Pacient Crònic. Universitat Autònoma de
Barcelona.
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Avanç del programa científic
Divendres 7 de juny

Dissabte 8 de juny

• 8.30 a 9.30 Defensa de comunicacions.

• 8.30 a 9.30 Defensa de comunicacions.

• 9.30 a 11.00 Taller.
• 11.30 a 13.30 Taula: Relació tutors-residents: la meva tutora passa de mi, la
meva tutora em sobre protegeix, el meu
resident passa de tot...
• 15.00 a 16.00 Defensa de comunicacions.
• 16.15 a 17.00 Conferència inaugural.

• 9.30 a 10.15 Taller: Píldores sobre el
que us interessa.
• 10.15 a 11.00 Taller: Les darreres actualitzacions clau, DM, HTA, MPOC.
• 11.00 a 11.30 Pausa.
• 11.30 a 12.30 Taula: Conciliació familiar.
• 12.30 a 13.30 Clausura: entrega de
premis.

• 17.00 a 17.15 Acte inaugural - Junta
COMB.
• 17.15 a 18.00 Taller: Per què fas tantes
coses? Què no fer.
• 18.00 a 18.30 Pausa.
• 18.30 a 19.30 Taller: Com em comunico amb els pacients?
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Secretaria Tècnica

C/ Narváez 15,1ºizq.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
E-mails:
asevilla@apcongress.es
Web:
www.congresosemergencatalunya.com
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Seu del congrés

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona.

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), institució fundada el 1894, és la corporació centenària sorgida i consolidada per defensar els interessos col·lectius de la professió mèdica i, alhora, vetllar per la bona pràctica de la Medicina i pel dret de les persones a
la protecció de la seva salut.
En aquests més de cent anys, l’organització ha lluitat en defensa d’aquests objectius,
mantenint una constant vigilància dels principis ètics i professionals però, també, adaptant el seu Codi de Deontologia als canvis sanitaris i socials. Conscient del seu paper en
el desenvolupament de la professió mèdica, el COMB ha volgut reforçar la seva posició
institucional mantenint-se al costat del metge en la seva evolució professional i personal.
Amb aquesta voluntat, en els darrers anys, ha multiplicat els recursos de la institució i ha
diversificat les seves actuacions amb aquest ànim de servei al col·legiat. La col·legiació és
obligatòria per a tots els metges que volen exercir la medicina en l’àmbit territorial de la
província de Barcelona.
El COMB és la institució encarregada del registre dels professionals i de les societats
professionals dels metges, així com d’orientar, vigilar, i sancionar si cal, la pràctica professional, vetllant per la bona praxi d’acord amb les normes deontològiques. El COMB
és una Corporació de Dret Públic, de caràcter professional d’estructura i funcionament
democràtic, reconeguda per la Constitució Espanyola i per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Es regeix pels seus propis Estatuts, d’acord amb la Llei catalana 7/2006, de 31 de
maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; inscrits al Registre
de Col·legis Professionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El
COMB té des de 1968 el seu domicili al Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona, en un
edifici singular i arquitectònicament reconegut, que aporta, encara avui en dia, les funcionalitats que es necessiten per desenvolupar els serveis corporatius.
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Diferents opcions de col·laboració

Zona
Comercial

Espai per un Estand
Característiques:
El núm. de l’estand serà adjudicat per
ordre de petició.

Display a la exposició
comercial
Característiques:
El patrocinador posarà a la zona d’exposició comercial un display amb publicitat de la seva empresa.

Plànol de l’exposició comercial:
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Diferents opcions de col·laboració

Activitats
Científiques

Taller
Característiques:
• Els tallers són un format molt comú en
l’educació mèdica, útils per a la transmissió d’informació i l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds. Idonis per
aconseguir que un grup reduït d’alumnes,
reunits amb experts, millorin la seva formació, obtinguin coneixements i aprenguin a
aplicar-los a través de les activitats proposades en el taller: “Aprendre a veure i fer”.
• Ha de predominar la pràctica i els estudiants no poden superar el número màxim de entre 30-40 per facilitar al màxim la participació en els discursos.
• El nombre desitjable de ponents ha de ser dos, un dels quals ha de ser metge d’Atenció
Primària i soci de SEMERGEN.
• Els tallers finançats per la indústria farmacèutica han de complir tots els requisits prèviament. En cap cas podran participar com a docents empleats de la mateixa.
• El cost del taller variarà en funció de les vegades que es repeteix durant el congrés.
• La companyia patrocinadora haurà de cobrir les despeses dels ponents (inscripció, allotjament, desplaçament i honoraris).

Taula rodona
Característiques:
• Sessió on un grup d’experts discuteix una
temàtica des d’un punt de vista més general
que en un simposi. El debat és part integral
entre els participants, i normalment s’alimenta la participació de l’audiència present.
• La companyia patrocinadora haurà de cobrir les despeses de moderadors i ponents
(inscripció, allotjament, desplaçament i honoraris). Els ponents convidats hauran de
ser aprovats prèviament pels membres del
Comitè Organitzador i Científic.
• Duració: Una hora i mitja.
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Diferents opcions de col·laboració

Serveis
Tecnològics

iEvents
APP iEvents
Què és?
És una aplicació que es descarrega directament dels Stores d’Apple i d’Android que permet al congressista interactuar en temps real
amb l’organització del congrés, rep en format
digital tota la informació, permet que es confeccioni la seva pròpia agenda, connectar amb
els patrocinadors, etc.

Com funciona iEvents?
Després de confirmar prèviament la inscripció
al congrés, l’usuari pot descarregar-se l’aplicació al seu Smartphone i accedir a la seva informació introduint l’usuari i la contrasenya proporcionats per la secretaria tècnica.
Abans de l’inici del congrés podrà actualitzar
les dades d’aquest i confeccionar la seva pròpia agenda personal amb les activitats científiques que siguin del seu interès.

I si el meu dispositiu no és compatible?
Per als congressistes el dispositiu dels quals no sigui compatible amb Apple o Android,
s’activarà un servidor de Bluetooth en seu, així podran rebre la informació del congrés.
Per a això solament hauran d’apropar-se al Tòtem Informatiu situat a la Secretaria Tècnica
i permetre la vinculació amb el seu dispositiu.
En cas que no desitgin utilitzar dispositius mòbils, a la seu de l’esdeveniment tindran a la
seva disposició tòtems de consulta amb l’aplicació
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Arcs de control d’accés a sales i landyard
És una plataforma multimèdia modular basada en un software de gestió, terminals
(Arcs de Control) i servidor central que detecta el pas de les persones.

Com funciona?
A cada participant se li entrega una acreditació amb les seves dades i l’arc té un dispositiu que capta la senyal de la targeta,
extreu la informació i la passa al subsistema
de processament de dades.

Per a què serveix?
Aquest sistema permet un control total sobre l’assistència a la sala, això serveix de
justificació per a l’obtenció de crèdits per a
la carrera professional del metge.

Com puc rendibilitzar-los?
El sistema té la possibilitat de ser recobert amb vinils de publicitat, de tal forma
que, el logotip de l’empresa quedarà de
manera molt visible a tots els assistents.
Els landyar també portaran el logotip del
patrocinador..
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Faristol Wal
Què és?
Un faristol Wall és un faristol digital amb una
pantalla tàctil on el ponent podrà veure la seva
presentació sense necessitat de col·locar cap
ordinador addicional. A la part frontal disposa
d’un display digital HD on podrà mostrar el
cartell del congrés o qualsevol imatge. Disposa de diverses entrades i sortides de senyal
per a projectar imatges o vídeos des de qualsevol dispositiu.
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Aula virtual de posters
Aplicació web que serveix per inserir els
resums de les comunicacions de forma
ONLINE.

Com puc rendibilitzar-ho?
• 20 tòtems tàctils de pantalles verticals
• Monitors panoràmics verticals amb pantalles full HD
• Software de gestió de pòsters que permet recerca per títol i per autor El software permet la impressió de pòsters
amb impressions a tot color
• Tòtem i monitors personalitzats amb el logotip del patrocinador.
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Faldó Wall
Característiques:
El Faldó consisteix en una sèrie de pantalles que es col·loquen de forma visible davant
d’una taula. Això substitueix el típic i rudimentari cartell amb la imatge de l’esdeveniment.
Les pantalles del Faldó Wall son l’últim en tecnologia audiovisual. Aquestes pantalles son
de plasma i amb la vora extra fi el que produeix menys de 4mm de separació entre elles.

Quines aplicacions té?
El Faldó Wall es personalitza per a cada esdeveniment. Això consisteix en projectar imatges des de les pantalles amb elements de la imatge del patrocinador.
Com a exemple d’aplicació en esdeveniments, pot coincidir que en congressos amb un
ampli programa, es produeixi una alta rotació dels ponents que estan asseguts a la taula
on es situa el Faldó.
El Faldó Wall ens permet afegir imatges o logotips de patrocinadors de l’esdeveniment o
patrocinador de la ponència.

Avantatges
• Missatges publicitaris de gran impacte visual
• Flexibilitat del sistema per a modificacions ràpides
• Dissenys es personalitza segons l’esdeveniment. Element decoratiu modern i elegant.
• Genera un gran impacte visual i una major repercussió mediàtica dins de l’espai en el
que es situa, generant major expectació que la resta d’espais.
Nota: en funció de l’estructura de la sala es podrà valorar la modificació de la ubicació del Faldó Wall amb un
altra tipus de muntatge per a un major i millor visualització.
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Pantalla Led
En què consisteix?
Una pantalla de LED es un dispositiu electrònic format per LEDs, que poden descarregar
informació, imatges, vídeos, etc. als espectadors més propers.
Els adaptadors més freqüents per les pantalles de LEDs son. Displays, indicadors, informatius, publicitaris i d’alta resolució de vídeo a tot color.
Degut a la gran resistència, maniobrabilitat, simplicitat per aconseguir la dimensió desitjada
de pantalla, omissió de separacions entre unions de mòduls o panells, etc.
Es caracteritza per un brillo altíssim i una excel·lent qualitat de la imatge.
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Tòtem interactiu
Característiques
• Publicitat del patrocinador
• Inclusió del logotip de l’entitat patrocinadora en cada una de les pantalles o un
baner fix.
• Informació del programa científic.
• Plànol de la seu del congrés i de la planta
de l’exposició comercial amb els logotips
del patrocinador.
• Enviament del programa científic amb informació del Congrés i logotip del patrocinador a mòbils.

Avantatges
• Missatges publicitaris de gran impacte visual
• Interactivitat amb l’usuari de forma amigable que permet la pantalla tàctil.
• Inclusió de recursos multimèdia (vídeo i
so) del patrocinador.
• Aporta una imatge moderna i innovadora
a la marca del que patrocina.
• Genera un gran impacte visual dins de l’espai en el que es situa, generant major expectació que la resta d’espais.
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Preguntes al Ponent*
Aplicació per enviar preguntes a un ponent a través d’un ordinador, Smartphone o Tablet. Només
és necessari tenir accés a Internet amb qualsevol
d’aquests dispositius per accedir a una pàgina
web concreta.
Abans d’enviar una pregunta, l’usuari pot seleccionar o no el ponent. En cas de no indicar ningú es
considera una pregunta global.
El moderador visualitzarà totes les preguntes podent filtrar-les per ponents o estats de la mateixa
(pendent, realitzada o eliminada).
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Producción en directo
El Tricaster en si un editor, gravador i escalador de vídeos a temps real.
Un estudi de televisió, producció i edició
de vídeo HD portable.
Permet la representació, mescla i superposició en diferents apartats de tamany
ajustable d’imatges que provenen de fins
a càmeres de gravació i/o senyal d’ordenador externa a més d’inserir títols, fotos i
mosques de logotips de fins 12 capes.
D’aquesta manera comparteixen el pla de
la projecció, la presentació (diapositives, la imatge corporativa de l’esdeveniment i el primer plànol de l’orador.
Permet fer animacions del logotip de l’anunciant abans de cada ponència i a l’hora de
representar la ponència més la imatge del ponent es pot incloure al logotip en el fons
del tapis que queda entre apartats. A més podem incloure una mosca amb el logotip del
patrocinador.

Avantatges
•
•
•
•
•
•

Permet la visió en primer plànol del ponent en els auditoris de gran aforo.
Compatibilitat entre vídeo en moviment, imatges estàtiques i àudio.
Possibilitat de inclusió de de recursos animats (logotip en 3D).
Projecció temporitzada segons prioritats.
Aporta una imatge moderna i innovadora al Congrés.
Genera un gran impacte visual dins de l’auditori en el que es situa, generant major expectació que potencia l’assistència a les sessions.
• Accés als continguts gravats a través d’Internet (opcional).
• Genera a l’esdeveniment una major repercussió mediàtica.
.

20

Sol interactiu
Característiques:
• El sol interactiu es converteix en el protagonista
dels congressos, conferencies, demostracions
comercials i campanyes publicitàries en relació a
la innovació tecnològica a la que es refereix. Els
convidats a l’esdeveniment deixen de ser testimonis del contingut per a transformar-se en protagonistes i gaudir de la tecnologia més puntera.
• El sistema funciona a través d’un projector de llum,
un sensor infrarojos multipunt, un ordinador amb
multiprocessador i un software encarregat de
coordinar tots els dispositius de forma minuciosa.

Avantatges:
• Missatges publicitaris de gran impacte visual
• Inclusió de recursos animats
• Aporta una imatge moderna i innovadora a la
marca que ho patrocina.
• Genera un gran impacte visual dins de l’espai en el que es situa, generant major expectació que el resta d’espais.
• Genera a la marca que ho patrocina, major repercussió mediàtica dins de l’esdeveniment.
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Senyalització digital
En què consisteix?
Es tracta de senyalitzar i informar mitjançant la utilització de pantalles. Existeix la possibilitat de que les pantalles siguin tàctils gràcies a la integració d’un orinador, permetin així a
l’usuari interactuar amb elles a través d’aplicacions d’última generació.
Una de les aplicacions disponibles permet l’enviament de missatges a mòbils dins d’un
àrea determinada. Això s’uneix a la utilització de codis QR per la descàrrega d’informació
i l’aplicació iEvents.
Disposaran de lectors RFID que permeten als congressistes accedir a la seva àrea personal si no disposen de telèfon mòbil o no desitgen utilitzar-ho.
Gracies a la integració dels dispositius amb la nostra aplicació iEvents, el congressista
només ha d’atracar la seva targeta d’acreditació al dispositiu i rebrà el saludo d’entrada a
la seva zona personal.

Quines aplicacions té?
Les pantalles recullen la informació més rellevant del congrés, amb la possibilitat d’incloure entre els seus continguts missatges publicitaris i seccions patrocinades. .
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Vídeo Streaming
Característiques:
Un vídeo Streaming es una retransmissió en
directe d’una sessió científica per mitja d’internet. Es reprodueix l’esdeveniment en HD,
això permet obtenir la millor claredat en el
textos de les presentacions i major compatibilitat amb tots els dispositius.

Com funciona?
Amb el nostre sistema de producció en directe captem imatges del ponent i de la presentació i es publiquen a internet en forma
de Vídeo Streaming. Proporcionem un Player compatible amb tots els navegadors web i amb dispositius mòbils.

Per a què serveix?
Aquest sistema permet veure la sessió científica en qualsevol part del mon a través d’Internet.

Aventatges:
•
•
•
•

Major repercussió de l’esdeveniment a la xarxa.
El vídeo Streaming es produeix en directe.
Permet a usuaris que no poden assistir al congrés veure el contingut científic.
Reproducció de l’esdeveniment en HD.

23

Votació en línia
Característiques:
• Consisteix en realitzar votacions
o enquestes a través d’una pàgina web la qual és accessible
des de l’ordinador, el telèfon
intel·ligent o la tableta. No és
necessari la descàrrega prèvia
de cap aplicació, per tant, per
participar només és necessari
un dels aparells esmentats amb
connexió a Internet.
• Les votacions estan compostes per preguntes, amb descripcions o imatges addicionals
per a l’explicació d’aquestes, i de respostes tipus test.
• El sistema passa de forma seqüencial per totes les preguntes establint un límit temporal
perquè els usuaris responguin. Una vegada que finalitza, es generarà un arxiu PDF amb
els resultats obtinguts.
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Diferents opcions de col·laboració

Altres
col·laboracions

Altres col·laboracions
Patrocini de la web del congrés o
anunci a la web
Característiques:
El patrocinador de la web del congrés tindrà dins
totes les pàgines i seccions de la web el logotip
de la seva empresa.

Patrocini del cafè pausa
Característiques:
El patrocinador s’anunciarà mitjançant cartells
amb el seu logotip on es dirà que és el patrocinador d’aquest servei. Degut a que el cafè pausa es
permanent, els cartells es mantindran a les diferents ubicacions durant tots els dies de l’esdeveniment de manera que la promoció és contínua.

Inclusió de propaganda a la cartera
del congressista
Característiques:
Inclusió a la documentació del congressista de material informatiu per part del patrocinador després del vistiplau del Comitè
Organitzador.

Patrocini de la cartera del
congressista
Característiques:
Inclou el logotip del laboratori patrocinador i del
congrés. Les carteres poden ser aportades pel
patrocinador.
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Resum col·laboracions
Cost

Col·laboració
Activitats científiques
Taller

1.000 €

Taula

1.000 €

Espai per un estand 3x2m

1.500 €

Display a l’exposició comercial

500 €

APP iEvents

Consultar a la Secretaria
Tècnica

Arcs de control d’accés a sales i landyard

2.500 €

Zona Comercial

Grabación de sesiones en video
Aula Virtual de Posters
Pantalla Vertical Táctil Interactiva (Tótem)
Suelo interactivo
Faldon wall
Video Streaming

Consultar a la Secretaria
Tècnica
Consultar a la Secretaria
Tècnica
Consultar a la Secretaria
Tècnica
Consultar a la Secretaria
Tècnica
Consultar a la Secretaria
Tècnica
Consultar a la Secretaria
Tècnica

Votació en línia

1.000 €

Preguntes al Ponent

500 €

Otras Colaboraciones
Patrocini de la web del congrés o anunci dins la web

1.500 €

Inclusió de propaganda a la cartera del congressista

500 €

Patrocini de la cartera del congressista (200 unitats)
Patrocini cafè pausa

Consultar a la Secretaria
Tècnica
Consultar a la Secretaria
Tècnica

Els preus no inclouen el 21% d’IVA.
Transport: 500€ no inclosos al preu. S’alternarà publicitat del patrocinador amb informació institucional.
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Inscripcions
Tipo de inscripción

Cost

Socis de Semergen

Gratuïta

No Socis

70€ (IVA inclòs)

Residents socis de Semergen

Gratuïta

Residents no socis

Gratuïta

Si vostè es fa soci de SEMERGEN, li tornarem 60 € de la seva inscripció per abonar la seva quota durant el primer any
La quota d’inscripció inclou:
Documentació del Congrés, accés a totes les sessions científiques i cafès pausa.

Informació de reserves
Hotel Oficial
Ho tel

Ca teg oria

Hab. Dui

Hab. Doble
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Butlletí de reserva
Dades de facturació
Raó social

CIF

Direcció
Ciutat

C.P.

Tlfno.

E-mail

***És imprescindible que ens enviïn per e-mail el logotip corporatiu que desitgin que aparegui a les publicacions del
Congrés.
Format .tiff, .psd o .eps, amb una qualitat de 300ppp

Persona de contacte per al seguiment de l’acord

Nom comercial amb el qual desitja aparèixer
*** Si us plau, escrigui-ho tal i com ha d’aparèixer (majúscules, minúscules, accents)
Aquest nom comercial serà el que es publiqui tant al programa com als frontis de l’estand, excepte que sigui de disseny.

Acceptem les condicions de l’Exposició Comercial, sol·licitant la següent col·laboració:
Patrocinio
Al preu total indicat de 			

+ 21% IVA, per al qual abonarem el 100% del seu preu mitjançant:

• Transferència Bancaria SABADELL ES66 0081 0659 4200 0139 6149.
• BIC/SWIFT: BSABESBBXXX
• Titular del Compte Bancari de Viajes Genil, S.A.
Signatura i segell com a senyal de conformitat

Data
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Reconeixement d’Interès Sanitari

Sol·licitat el Reconeixement
d’Interès Sanitari
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