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PROGRAMA INTRODUCCIÓ 

Benvolguts companys i companyes, 

És un plaer presentar aquesta segona jornada conjunta en-
tre membres de la Societat Catalana de Cirurgia i del Pro-
grama VINCat, que té com a objectiu la prevenció de les 
infeccions quirúrgiques en cirurgia colorectal. 

La cirurgia colorectal és un procediment quirúrgic que cada 
vegada es practica amb més freqüència en els hospitals de 
Catalunya  i que comporta, per les pròpies característiques 
del procediment, un elevat risc d’infecció. 

La jornada vol posar en comú les dades d’infecció quirúrgica 
a Catalunya (2007-2014) en cirurgia colorectal, el seu cost i, 
finalment, revisar les mesures de prevenció per part del grup 
de treball del còlon de la Societat Catalana de Cirurgia (SCC). 

Pensem que la discussió d’aquests temes pot suposar –per 
a tots nosaltres– un pas endavant en l’aplicació de progra-
mes de prevenció més eficaços, la millora de la seguretat 
dels pacients i, en resum, la millora de la qualitat assisten-
cial.

Us donem la benvinguda i us desitgem que gaudiu d’una 
jornada científica enriquidora.

Dr. Josep M. Badia, Societat Catalana de Cirurgia
Dr. Miquel Pujol, Programa VINCat

ORGANITZA

Grup GEICOr de la SCC - Programa VINCat 

INFORMACIÓ

Contacteu amb el centre coordinador del VINCat, telèfon: 
932 607 383 (Sr. Enric Limón) o correu-e: vincat@gencat.cat

Inscripció gratuïta
L’assistència està valorada en 0,6 crèdits. Per inscriure’s cal 
que cliqueu l’enllaç següent: http://www10.gencat.cat/catsa-
lut/forms/vincat_congres/jornada_2015.html 

09.30 h
Inauguració de la jornada
Dr. C. Bartolomé, director mèdic de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge
Dr. F. Gudiol, director del Programa VINCat
Dr. J.M. Badia, Hospital de Granollers. 
Vicepresident de la SCC. Grup de còlon del VINcat 

10.00 h
Vuit anys de seguiment de la cirurgia colorectal a 
Catalunya. Experiència del Programa VINCat
Sra. M. Piriz, Hospital del Parc Taulí

11.00 h Pausa

11.30 h
Quin cost té la infecció en cirurgia colorectal? 
Presentació dels resultats de l’estudi multicèntric del 
grup de còlon del VINCat
Dra. E. Shaw, Hospital Universitari de Bellvitge

12.15 h
Mesures de prevenció de les infeccions en cirurgia 
colorectal. Grup GEICOr de la Societat Catalana de 
Cirurgia
Dr. J. M. Badia, Hospital General de Granollers. 
Vicepresident de la SCC

13.15 h
Conclusions i cloenda
Dr. M. Pujol, Hospital Universitari de Bellvitge.
Secretari del Programa VINCat
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