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Des de la Presidència, benvinguts a Andorra.

El plantejament del contingut de la VI Reunió de la S.C.N. pel que fa a la
formació continuada ha estat modificat. Per enguany, s’ha proposat una nova
activitat  afegint dues sessions que estan dedicades a  la revisió  bibliogràfica
i evidència mèdica de la patologia vascular cerebral i els trastorns del son,
ressaltant els treballs més rellevants publicats durant el 2001 que consoliden
o bé un tractament o una  línia de recerca, comentant-los, fent-ne  reco-
manacions i dibuixant les línies mestres per on preveu que es mourà el tema.

En el XVI Curs d’Actualització en Neurologia es revisarà en forma d’un curs
les patologies neurològiques més freqüents que s’atenen als serveis
d’urgències i el seu maneig; la malaltia de Parkinson i els parkinsonismes; el
tractament de la malaltia d’Alzheimer i la revisió de l’estat de la qüestió  de
l’Esclerosi Múltiple. També, com l’any passat hi tindràn lloc dos  Simposis
monogràfics. Una altra novetat, que serà  un valor afegit a la difusió de les
activitats de la nostra societat, és el debat que sobre la dependència i les
malalties neurològiques tindrà lloc el dijous a la tarda amb el suport del Crèdit
Andorrà, sessió que estarà oberta a la ciutadania andorrana, reforçant la relació
amb aquest país veí i amb la seva societat mèdica.

Aquesta reunió anual ha de servir per donar a conèixer les activitats portades
a terme pels neuròlegs catalans, tant assistencials com  de recerca. No es
demana que tingueu treballs originals. No cal això,  aquest no és pas el nostre
objectiu. Per nosaltres el més valuós de la reunió és conèixer el que es fa als
nostres hospitals, la productivitat científica, les línies de recerca endegades,
intercanviar  coneixements, discutir, proposar i si és possible que es moguin
ofertes de treball, entre nosaltres.

Volem afavorir la participació en les Sessions Clínico-patològiques premiant
el millor Cas Clínic tant al grup presentador com al discussor, perquè estem
convençuts que és una activitat cabdal dins de la nostra societat.

També es vol refermar, amb dos premis, la presentació de treballs a la re-
unió, quant més millor. Ja sabem  que la quantia no respon al contingut del
que es presenta, però és la manera  de reconèixer un bon treball i fer-ho públic.

Per donar cos a aquest projecte, s’ha comptat  amb la col·laboració de l’equip
de  Suport Serveis de Barcelona, sota la direcció de la Sra. Rosa Roda, a qui
donem les gràcies per la dedicació i professionalitat amb que han portat a
terme aquesta feina i pel tracte exquisit que ens han donat.

Hem rebut la col·laboració de la indústria farmacèutica per a portar endavant
el nostre projecte, a qui agraïm que estigui al costat de la nostra Societat.

La Junta de la Societat Catalana de Neurologia us agraeix la vostra assistència
a la reunió. Esperem que tot surti bé i que la reunió compleixi amb les vostres
expectatives. Si és així, l’any vinent ens hi trobarem de nou.

Dra. Mercè Boada
Presidenta
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19.30h-21.00h Conferència inaugural:
La dependència i les malalties neurològiques

Tractament integrat de les persones
amb demència
Dra. Mercè Boada

Tractament integrat de les persones
amb epilèpsia
Dr. Llibert Padró

LLOC:
Sala d’actes, Edifici Seu Social del Crèdit Andorrà

Aquesta sessió estarà oberta al públic (de forma
gratuïta)

21.30h Sopar (Hotel Crowne Plaza)
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15.00h-16.00h Conferència
Malalties vasculars cerebrals. Avenços recents
Dr. Josep Lluís Martí Vilalta

15.30h Col·locació de pòsters

16.00h-18.00h Curs d’actualització en neurologia I
El Neuròleg a Urgències. Tractament
de les emergències neurològiques

Coordinador: Dr. Carlos Cervera

Tractament de l’accident vascular cerebral agut
Dr. Jaume Roquer

Epilèpsia i crisis epilèptiques a urgències
Dr. Eloy Elices

Dany neuronal i status epilepticus
Dra. Mercè Falip

Trastorn cognitiu agut
Dr. Francesc Pujadas

Debilitat muscular aguda
Dr. Carlos Cervera

16.00h-18.00h Curs d’actualització en neurologia II
Parkinson i Parkinsonismes

Coordinador: Dr. Miquel Aguilar

Avenços en Genètica en la Malaltia
de Parkinson
Dr. Justo García de Yébenes

Quines són les millors opcions de tractament
inicial de la Malaltia de Parkinson?
Guies i recomanacions
Dr. Javier López del Val

Tractament quirúrgic de la Malatia
de Parkinson en el 2002.
Experiència i Medicina basada en l’evidència
Dr. Alexandre Gironell

18.00h-18.30h Pausa-cafè / Sessió de pòsters
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18.30h-19.15h Conferència Magistral

L’efecte a llarg termini en l’ús d’inhibidors de la
colinesterasa
Ponent: Oscar L. López, M.D., Associate Professor
of Neurology. Associate Director, Clinical Care
Alzheimer’s Disease Research Center. Pittsburgh, USA.

19.15h-20.45h Simposi Satèl·lit I
Actualitats en epilèpsia

Moderadors: Dr. Llibert Padró i Dra. Mercè Falip

Monitoratge prolongat en el diagnòstic de les
crisis epilèptiques. Presentació de vídeos

Dra. Mª Isabel Forcadas

Indicacions i resultats en cirurgia de l’epilèpsia
Dr. Eloy Elices
Dr. Santiago Arroyo

Implicacions clíniques dels mecanismes d’acció
dels fàrmacs antiepilèptics
Dra. Elena Pita

Levetiracetam: Nova opció en el tractament
de l’epilèpsia
Andres M. Kanner, M.D.

21.30h Sopar (Hotel Crowne Plaza)
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15.00h-16.00h Conferència.
Update en trastorns del son
Dr. Joan Santamaria

15.30h Col·locació de pòsters

16.00h-18.00h Curs d’actualització en neurologia III
Actualització terapèutica en la Malaltia
d’Alzheimer

Coordinador: Dr. Rafael Blesa

De la farmacologia de la sinapsi a la proteòmica
Dr. Vicente García Gil

Avenços en el tractament farmacològic
de la Malaltia d’Alzheimer
Dr. Rafael Blesa

La neuroimatge com a mesura de l’evolució
i de la resposta terapèutica
Dra. Beatriz Gómez Ansón

16.00h-18.00h Curs d’actualització en neurologia IV
Actualització terapèutica en l’Esclerosi Múltiple

Coordinador: Dr. Txomin Arbizu

Història natural de l’ E.M. abans dels
tractaments actuals amb drogues que
en modifiquen l’evolució
Dr. Sergio Martínez Yélamos

Criteris diagnòstics de l’E. M.
Dr. Jaume Sastre

Dos anys després del trasplantament
de medul·la òssia
Dr. Albert Saiz

L’E.M., cinc anys després del tractament
amb Interferon Beta
Dra. Olga Carmona

Noves perspectives terapèutiques, ara
Dr. Txomin Arbizu

18.00h-18.30h Pausa-cafè / Sessió de pòsters
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18.30h-20.00h Simposi Satèl·lit II
La neurologia post-genòmica. Instituts de
malalties neurològiques

Moderadora: Dra. Mercè Boada

La neurologia a Catalunya:
recursos humans i assistencials
Dr. José Luis Molinuevo

Instituts de Neurociències
Dr. José Gerónimo Navas Palacios

Perspectives de la investigació farmacèutica
Dr. Joan Bigorra

Expectatives socials: salut i envelliment
Sr. Joan Josep Artells

20.00h-21.00h Lectura Beca Uriach
Lliurament Beca F.P.S.C.N.

Entrega de premis als millors pòsters
(esponsoritzats per UCB Pharma), i als
millors  Casos Clinicopatològics 2000-2001

Premi al millor Hospital presentador
de Casos Clínicopatològics: Hospital General
de Catalunya (Sant Cugat del Vallès).
Presentador del Cas Clínic: Dr. Ernest Balaguer

Premi al millor Hospital discusor de Casos
Clinicopatològics: Hospital Josep Trueta (Girona).
Discussora del Cas Clínic: Dra. Lozano

22.00h Sopar de cloenda (Hotel Crowne Plaza)
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Aguilar, Miquel, Cap del Servei de Neurologia.
Hospital Mútua de Terrassa.

Arbizu, Txomin, Cap de la Unitat d’Esclerosi Múltiple.
Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge.
Barcelona.

Arroyo, Santiago, Unitat d’Epilèpsia, Servei de Neurologia.
Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

Artells, Joan Josep, Fundación Salud, Innovación y Sociedad.
Barcelona.

Bigorra, Joan, Subdirector General,Novartis Farmacéutica.
Barcelona.

Blesa, Rafael, Servei de Neurologia. Hospital Clínic i Provincial.
Barcelona.

Boada, Mercè, Servei de Neurologia.
Hospital General Universitari Vall d’Hebrón.
Directora Mèdica Fundació ACE.
Barcelona.

Carmona, Olga, Unitat d’Esclerosi Múltiple.
Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge.
Barcelona.

Cervera, Carlos, Servei de Neurologia.
Hospital General Universitari Vall d’Hebron.
Barcelona.

Elices, Eloy, Servei de Neurologia, Clínica Rotger.
Palma de Mallorca.

Falip, Mercè, Unitat d’Epilèpsies. Hospital Vall d’Hebron.
Barcelona.

Forcadas, Mª Isabel, Cap Clínic del Servei de Neurologia.
Hospital de Cruces. Baracalado, Vizcaya.

García Gil, Vicente, Resident, Servei de Neurologia.
Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

García de Yébenes, Justo, Cap de Servei de Neurologia.
Fundación Jiménez Diaz. Madrid.
President de la Sociedad Española de Neurologia.

Gironell, Alexandre, Unitat de Trastorns del Moviment.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
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Gómez Ansón, Beatriz, Consultora del Servei de Radiodiagnòstic.
Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

Kanner, Andres M., Associate Professor of Neurological Sciences and
Psychiatry, Rush Medical College. Director,
Laboratory of Electroencephalography and Video-
EEG Telemetry, Rush-Presbyterian. St. Luke’s
Medical Center, Chicago, IL. USA.

López, Oscar, Associate Professor of Neurology. Associate
Director, Clinical Care Alzheimer’s Disease Research
Center. Pittsburgh, USA.

López del Val, Javier, Responsable de la Unitat de Trastorns
del Moviment. Hospital Clínico. Zaragoza.
Coordinador Nacional del Grupo de Trastornos
del Movimiento de la SEN.

Martí Vilalta, Josep Lluís, Cap de la Unitat de Patologia Cerebral Vascular.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Martínez Yélamos, Sergio, Servei de Neurologia.
Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge.
Barcelona.

Molinuevo, José Luis, Unitat Memòria-Alzheimer,
Servei de Neurologia-ICMSN.
Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.
Secretari de la Sociedad Española de Neurología.

Navas Palacios, Director de la Divisió d’Atenció Hospitalària.
José Gerónimo, Institut Català de la Salut.

Padró, Llibert, Cap clínic del Servei de Neurologia.
Hospital General Universitari Vall d’Hebron.
Barcelona.

Pita, Elena, Departamento de Neurociencias,
Facultad de Medicina. Universidad de Navarra.

Pujadas, Francesc, Servei de Neurología. Hospital Vall d’Hebron.
Barcelona.

Roquer, Jaume, Cap de Secció, Servei de Neurologia.
Hospital del Mar. Barcelona.

Saiz, Albert, Servei de Neurologia. Hospital Clínic i Provincial.
Barcelona.

Santamaria, Joan, Consultor de Neurologia.
Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

Sastre, Jaume, Unitat de Neuroinmunologia.
Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.
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Centre de Congressos i Exposicions comú d’ Andorra la Vella,
Plaça del Poble s/n, Andorra la Vella. Tel: +376861131

7,8 i 9 de març de 2002

La sessió de dijous 7 de març (de 19.30h a 21.00h) tindrà lloc a la Sala d’Actes de
l’Edifici Seu Social del Crèdit Andorrà (Edifici Seu Social,3ª planta, Crèdit Andorrà,
Av. Meritxell, 80, Andorra la Vella) i estarà oberta al públic.

Hi ha previst un servei d’autocar per a assistir a aquesta sessió, que sortirà de l’Hotel
Crowne Plaza a les 19h.
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La inscripció a la Reunió es gratuïta per a tots els socis de la S.C.N. i per a tots els
residents de neurologia que treballin a Catalunya, i inclou serveis de cafès, allotjament
en habitació doble i sopars per a l’ inscrit i el seu acompanyant.

Les persones interessades a inscriure-s’hi han d’ emplenar la butlleta d’ inscripció i en-
viar-la a la Secretaria Tècnica de la Reunió, Suport Serveis, Calvet,30,08021 Barcelona.
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Socis de la Societat Catalana de Neurologia GRATUÏTA
Residents de Neurologia (Catalunya)* GRATUÏTA
No socis de la Societat Catalana de Neurologia 240 
*Es prega adjuntar documentació acreditativa

L’ import de la inscripció (per als NO SOCIS de la S.C.N.) inclou assistència a les sessions,
documentació, serveis de cafès i sopars per a l’inscrit i l’acompanyant. Aquelles persones
NO SÒCIES de la S.C.N. interessades a inscriure-s’hi han d’ emplenar la butlleta d’ inscripció
i enviar-la a la Secretaria Tècnica de la Reunió, Suport Serveis, Calvet,30,08021 Barcelo-
na, adjuntant còpia de la transferència bancària o bé xec a nom de Suport Serveis.
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La Secretaria Tècnica ha reservat habitacions a preus especials per als assistents a la
Reunió. Els socis de la Societat Catalana de Neurologia gaudiran d’ allotjament gratuït
a Andorra la Vella durant la Reunió, però és imprescindible que emplenin la butlleta
de reserva hotelera i l’ enviïn a la Secretaria Tècnica de la Reunió, Suport Serveis,
Calvet,30,08021 Barcelona, confirmant la data d’ arribada i de sortida a l’Hotel.

Els assistents a la Reunió NO SOCIS de la S.C.N. poden fer la reserva d’ allotjament a
través de la butlleta de reserva hotelera, adjuntant còpia de la transferència bancària
o xec a nom de Suport Serveis per l’ import del dipòsit per garantir la reserva.

Les reserves d’ habitacions rebudes després del 21 de febrer de 2002 estaran subjectes
a la disponibilitat de l’ Hotel.
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Totes les persones inscrites a la Reunió podran presentar una o diverses comunicacions
sobre qualsevol dels continguts del Programa. Aquestes poden no ser originals, és a
dir, poden haver estat presentades prèviament en un altre Congrés.Una vegada
acceptades pel Comitè Científic, aquestes comunicacions podran ser  presentades
únicament  en format de pòster durant la Reunió. Les normes per a la presentació
de comunicacions estan detallades a la butlleta d’ inscripció.

Durant les pauses-cafè del 8 i 9 de març, tindran lloc les sessions de pòsters, durant
les quals un comitè avaluador puntuarà els treballs presentats. Durant aquestes
sessions, el primer autor o el presentador del pòster s’hi situarà al costat, per expli-
car o aclarir el seu treball als assistents.
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La Societat Catalana de Neurologia, a través de la seva Fundació, convoca beques i
premis amb la finalitat d’ estimular el desenvolupament i la investigació en el camp
de les ciències neurològiques.

Aquest any s’atorgaran dos premis a les millors comunicacions remeses a la Reunió
anual, esponsoritzats pel laboratori UCB Pharma: un primer Premi al millor pòster,
dotat amb 600 , i un Accèssit al segon millor pòster, dotat amb 300 .

En aquesta edició també s’atorgaran dos premis corresponents a casos clínics: hi
haurà un premi al millor Hospital presentador de casos clínics, i un altre per al millor
Hospital discusor de casos clínics, cadascun d’ells dotat amb 600 .

El lliurament d’ aquests premis tindrà lloc dissabte 9 de març al Centre de Congressos
i Exposicions comú d’ Andorra la Vella, de 20h a 21h.
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Els cursos, els Satèl·lits Simposi i la Conferència Magistral gaudiran d’acreditació en
formació continuada. El preu per accedir a l’acreditació general docent de la Reu-
nió és de 20 , que s’ abonaran abans de l’ inici al taulell de la Secretaria de la S.C.N.
situat al Centre de Congressos d’ Andorra.

Els diplomes dels crèdits s’enviaran posteriorment a la Reunió a cada participant
que hagi sol·licitat l’acreditació i que n’hagi fet el pagament corresponent.
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La Secretaria Tècnica ha programat una sèrie d’ activitats d’ oci per als matins del 8,
9 i 10 de març per als inscrits a la Reunió i els seus acompanyants.

Aquestes activitats ( esquí, entrada a Caldea... etc.)  no s’inclouen en el preu de la inscripció.

Les persones interessades a apuntar-se a una d’ aquestes activitats poden reservar la
seva plaça emplenant la butlleta d’inscripció i enviant-la a la Secretaria Tècnica,
Suport Serveis, Calvet,30,08021 Barcelona.
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Dissabte 9 de març està prevista una visita a la Pinacoteca de la Seu Social del Crèdit
Andorrà, en la que tots els assistents a la Reunió i els seus acompanyants podran
gaudir del fons d’art del Crèdit Andorrà, que consta d’una col·lecció de més de tres-
centes obres de pintura catalana d’artistes de renom.

El conjunt més notable el formen un centenar de teles que s’inicien amb el
Modernisme i el Noucentisme, propis de principis de segle, i segueix amb les diverses
tendències i escoles del s.XX. Es poden apreciar obres molt representatives de pintors
tant coneguts com Modest Urgell, Santiago Rusiñol, Durancamps, Ramon Casas,
Joaquim Vayreda i l’escola olotina, Joaquim Mir, Isidre Nonell, fins a Picasso, entre
d’altres.

Les places per a realitzar la visita són limitades, i es distribuiran en 3 grups de 15
persones. És imprescindible que aquelles persones interessades en participar-hi
reservin la seva plaça a la Secretaria Tècnica habilitada al Centre de Congressos al
llarg de divendres 8 de març.

SECRETARIA TÈCNICA (informació i inscripcions)

SUPORT SERVEIS S.A.
Calvet, 30
08021 Barcelona
Tel: 932017571 Fax: 932019789
e-mail: suport@suportserveis.com
www.suportserveis.com
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Stand nº 1 NOVARTIS FARMACEUTICA
Stand nº 2 LABORATORIS DR. ESTEVE
Stand nº 3 SANOFI-SYNTHELABO
Stand nº 4 GRUPO FAES
Stand nº 5 ASTRAZENECA
Stand nº 6 BRISTOL-MYERS
Stand nº 7 ALMIRALL PRODESFARMA
Stand nº 8 GRUPO URIACH
Stand nº 11 PFIZER
Stand nº 12 MERCK SHARP & DOHME
Stand nº 13 JANSSEN-CILAG
Stand nº 15 GRUPO FERRER
Stand nº 16 GLAXO SMITHKLINE
Stand nº 17 UCB PHARMA

ENTRADA
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ANUNCI «DISCREN»
Grupo «URIACH»


