1ª JORNADA CATALANA
SÒL PELVIÀ
de la SCOG

PART i SÒL PELVIÀ:
Llums i Ombres
28 Setembre 2018
Recinte modernista Hospital de Sant Pau

La patologia del sòl pelvià i la implicació del part en la seva gènesi és un
tema que preocupa a molts professionals. Sensibles a això la Secció de Sòl
Pelvià de la SCOG ha escollit aquesta temàtica per a la 1a Jornada Catalana
de Sòl Pelvià
Existeix una necessitat real de augmentar en el coneixement pel que fa
referència a:
- quina repercussió té el part en el sòl pelvià?
- què podem fer per evitar les lesions?
- quines accions terapèutiques o preventives podem
plantejar després del part?
Aquests tres eixos temàtics volem que siguin els eixos conductors del
projecte que us proposem.
El format de la jornada està pensat perquè sigueu vosaltres amb els vostres
treballs de recerca qui doneu resposta a aquestes inquietuds. De igual
manera com es fa als congressos internacionals de l’especialitat, us animem
a que presenteu les vostres comunicacions en forma d’abstract sobre els
tres eixos temàtics que us hem proposat . Els millors treballs s’exposaran en
format comunicació durant la jornada. Com a introducció, hi haurà una
conferència magistral a càrrec de la doctora Teresa Mascarenhas,
referent internacional en la patologia del sòl pelvià, que ens parlarà sobre la
simulació tridimensional de la biomecànica del part. Després, podrem
gaudir dels treballs que hauran estat seleccionats.
La tarda es destinarà a fer dos tallers pràctics: un de protecció perineal
hands on i un altre d’episiotomies.
Sabedors que la temàtica implica no només a metges sinó també a altres
col·lectius com rehabilitadors, fisioterapeutes, llevadores, radiòlegs..., us
engresquem a tots els interessats a presentar treballs que ens permeti
millorar a tots en el coneixement del sòl pelvià i en la forma de prevenir-ne
les lesions derivades del part.
Desitgem que aquesta iniciativa us resulti atractiva i esperem il·lusionats els
vostres treballs que ben segur seran una aportació magnífica per a tota la
comunitat.

Junta Directiva Secció Sòl Pelvià

Jordi Cassadó, Eva Martínez, Lluís Amat, Marta Simó, Irene Mora, Marta
Girvent, Judith Lleberia i Núria Rodríguez

Programa
Sessió Matí
8:30h: Entrega de documentació
8:45-9h: Benvinguda
Dra. Elena Carreras. Presidenta de la SCOG
Dr. Jordi Cassadó. President de la Secció de Sòl Pelvià SCOG
9-10h: Conferència magistral Dra. Teresa Macarenhas
Adaptació del Sòl Pelvià durant el procés del part
10-11h: Repercussió del part en el Sòl Pelvià
11-11:30h: Pausa cafè
11:30-12:30h: Què podem fer durant el procés de part per
evitar les lesions del Sòl Pelvià
12:30-13:30h: Què podem fer després del part per prevenir
o tractar les disfuncions del Sòl Pelvià
14-15h: Dinar
Sessió tarda
16-18h: Tallers. Alternarem dos tallers d’una hora cadascun
-

Protecció perineal Hands- on

-

Episiotomia

18h: Cloenda de la Jornada

Normes d’enviament i presentació de contribucions científiques
Els assistents a la I Jornada Catalana de Sòl Pelvià de la SCOG podran
presentar contribucions científiques en format Pòster electrònic,
comunicació oral, cas clínic, actualitzacions de protocol, vídeo o qualsevol
tipus d’aportació científica referent als temes proposats per la jornada.
S’enviaran a través de la pàgina web de l’Acadèmia seguint les
instruccions exposades a la mateixa web.
La data límit per a l’enviament serà el 15 de juliol de 2018.
1. L’extensió del text no podrà sobrepassar les 1.300 paraules (amb
un màxim de 7 figures, gràfiques o taules)
2. El Títol haurà de ser tipus oració.
3. Si es tracta d’un treball en format vídeo, tindrà una durada màxima
de 7 minuts. Els arxius acceptats han de ser enviats en format mp4,
avi, wmv sense superar els 50 Mb.
4. L’enviament dels treballs serà anònim i només es farà constar el
nom dels autors durant el procés d’inscripció del treball.
5. El primer autor és qui serà informat de l’acceptació o no del treball
a partir del 1 de setembre de 2018 via e-mail.
6. El primer autor, que és qui haurà de presentar el treball deurà
d’inscriure’s a les Jornades.

Inscripcions
Secretària tècnica:
Sra Cristina Rey
Acadèmia de ciències mediques
C/ Major de Can Caralleu,1-7
08017 Barcelona
Telèfon: 932 03 10 50
Quota d’inscripció: 60 Euros assistència a la Jornada
25 euros cada Taller
100 euros Jornada + Tallers

Seu del curs
Recinte modernista Hospital Sant Pau
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona

