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I-

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL GRUP DE TREBALL ECOCAT

L’objectiu del grup de treball (GT) ECOCAT es dur a terme projectes d’investigació i/o docents
en ecografia musculoesquelética en les diferents malalties reumàtiques i la formació avançada
dels seus membres.
El Grup de Treball ECOCAT es va constituir el 2 de desembre del 2011 per la iniciativa del Dr. JJ
de Agustín i la Dra. C. Moragues i la Junta Directiva de la SCR va aprovar la constitució d’aquest
grup el 20 de març del 2012.
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II-

MEMBRES ACTUALS DEL GRUP DE TREBALL ECOCAT, HOSPITAL I E-MAIL

Nom

Hospital

e-mail

María Bonet

Vilafranca

mbonet@csap.cat

Noemí Busquets

Granollers

nbusquets@fhag.es

Quique Casado

ParcTaulí

ecasado@tauli.cat

Teresa Clavaguera

Palamós

tclava1@yahoo.es

Héctor Corominas

Moises Broggi

vancor@yahoo.com

Juanjo de Agustín

Vall d´Hebrón

jjagor@hotmail.com

César Díaz

HSCSP

cesardiaztorne@gmail.com

Alba Erra

Sant Rafael

aerra@hsrafael.com

Elisabet García

Mollet / Quiron

37710egc@comb.cat

Pedro Giralt

Berga

pgiralt@gmail.com

Emili Gómez

Clínic

16900egc@comb.cat

Pau LLuch

Menorca

paulluch@gmail.com

Teresa Mariné

Sta Coloma

mmarine@hes.scs.es

Elena Martínez

Andorra

emartinezcastroad@gmail.com

Lourdes Mateo

Can Ruti

Lmateo.germanstrias@gencat.cat

Xavier Miquel

Igualada

13023xmt@comb.es

Carme Moragues

Bellvitge / Platón

cmoraguesp@gmail.com

Nuria Montalà

Lleida

nmontala@gmail.com

Mireia Moreno

Parc Taulí

mmorenoma@tauli.cat

Fanny Moreno

Vilafranca /Quirón

esmoru@yahoo.es
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Rosa Morlà

Valls

rmmorla@gmail.com

Andrés Ponce

Granollers

aponce@fhag.es

Manel Pujol

Terrasa

manelpuj@gmail.com

Delia Reina

Moises Broggi

deliareinasanz@gmail.com

Manel Riera

Dos de Maig

manelriera123@gmail.com

Sergi Ros

Viladecans

28243sre@comb.cat

Elena Sirvent

Sant Boi

Elena.sirvent@gmail.com

Rosa Tuneu

Manresa

rtuneu@althaia.cat

Marta Valls

Figueres

5012mvr@gmail.com

Ramón Valls

Palamós

g2179rvg@gmail.com

Patricia Moya

Sant Pau

PMoyaA@santpau.cat

Anna Pàmies

Tarragona

Pamies.anna@gmail.com

Julio Ramírez

Clínic

julramga@gmail.com

Paula Estrada Alarcon

Bellvitge

paulavestradaa@gmail.com

Diana de la Fuente

Viladecans

ddelafuented@gmail.com

Vicens Torrente-Segarra

CreuRoja

vincireuma@hotmail.com

Jose R. Rodriguez Cros

Vic

25546jrc@comb.cat

Marina González

Camils

margoncab@gmail.com

Antonio Collado

Clinic

ACOLLADO@clinic.ub.es

Vanesa Navarro

Mutua

vane_nav@hotmail.com

Estafenia quesada

Valle

estefaniaqm@gmail.com

Conxi Moll

MateuOrfila

1978cmt@gmail.com
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Ana Urruticoechea

Can Misses

anboliv@yahoo.es

Mireia Castillo

La muta Terrasa

mireiacastillo.vi@gmail.com

Javier Garcia Miguel

H Sagrat cor

35778jgn@gmail.com

Meritxellsalles

Manresa

txellsalles@gmail.com

Eduardgraell

ParcTauli

eduard.graell.martin@gmail.com

Pilar Santo

PSSJD SantBoi

pili_santo@yahoo.es

Berta Magallares

Sant Pau

berpauma@hotmail.com

Andrea Pluma Sanjurjo

Valle Hebron

apluma@vhebron.net

Laura Lopez Vives

Sant Rafael

llopezv@hsrafael.es

Durant el curs 2015-2016, 5 nous membres s´han incorporat en el grup:
•

Eduard Graell

•

Pilar Santo

•

Berta Magallares

•

Andrea PlumaSanjurjo

•

Laura Lopez Vives

Així mateix, els Responsables del Grup de Treball ECOCAT disposen del registre d´ecògrafs de
tots els membres integrants del grup.
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III-

RESPONSABLES DEL GRUP ECOCAT

En la reunió de la SCR del 11 d´abril del 2014 i , d’acord amb la normativa de la SCR (renovació
cada 2 anys), es van decidir els propers responsables del grup de treball durant
elperíodeestablert (2014-2016):
-

Coordinador: Dr. Juanjo de Agustín

-

Secretaria: Dra. Patricia Moya

-

Vocal 1: Dr. Emilio Gómez

-

Vocal 2: Dra. Carme Moragues

-

Vocal 3: Dra. Mireia Moreno

-

Vocal 4: Dr. Manel Pujol

-

Vocal 5: Dr. Andrés Ponce

-

Tresorer: Dr. Héctor Corominas

A la propera reunió del grup, programada pel 3 de Juny, es duran a termeles noves eleccions
dels propers responsables del grup durant el període 2016-2018.
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IV-

REUNIONS del GRUP DE TREBALL ECOCAT

Els membres del grup han realitzat2 reunions coincidint amb les sessions de la SCR de 8:15 a
9:00, a la seu de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears durant l´any 20152016:
1- 4 de desembre 2015
2- 1 d´abril 2016
ANEXE 1: ACTES DE LES REUNIONS
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V-

PROJECTES D´INVESTIGACIÓ

Va. PROJECTE BIOECO: “FACTORS PREDICTIUS DE RESPOSTA IMMUNOLÒGICS I ECOGRÀFICS
EN MALALTS AMB ARTRITIS REUMATOIDE ACTIUS I CANDIDATS A TERÀPIA BIOLÒGICA”.
Investigador principal:Dr. JJ de Agustín
Promotor: Grup Ecocat
Es tracta d´un estudi observacional prospectiu, no intervencionista en pacients amb artritis
Reumatoide (AR) d’avaluació de possibles marcadores biològics i ecogràfics de la resposta al
tractament amb teràpies biològiques.

Objectius:
•

Avaluar el valor predictiu dels paràmetres immunològics pels canvis per ecografia a la
resposta a teràpies biològiques

•

Avaluar l’associació entre els paràmetres immunològics i els paràmetres per ecografia
en els pacients d’AR

•

Avaluar el valor predictiu dels paràmetres immunològics i ecogràfics per la resposta a
la teràpia biològica en els pacients d’AR.

Variables principals:
Valoració de la sinovitis, tenosinovitis i de la senyal Doppler per ecografia a mans i peus
basalment i al mes 1, 3, 6 i 12.
Determinació de nivells d’IL-6, sIL-6R, soluble gp130, IL-22, IL-17, IL-23 I IL-10 en el sèrum de
pacients abans del tractament I després de 1, 3, 6 I 12 mesos per ELISA.
Determinació dels nivells de VEGF en el sèrum de pacients abans del tractament I després de 1,
3, 6 I 12 mesos per ELISA
Anàlisi del fenotip de Treg en la sang perifèrica dels pacients abans del tractament I desprès de
1, 6 I 12 mesos per citometria de fluxe.
Tamany de la mostra: 46 malalts
Número de centres:5 pacients per centre, considerant uns 10 centres aproximadament

9

Duració del tractament per cada pacient: 12 mesos
Duració del reclutament de pacients: 18 mesos
Situació actual (Dades a data de 31/3/2016):
Total de pacientsinclossos: 46
Desglose de pacientsinclossosper Centre:
-

Valld’Hebrón: 15

-

MoisèsBroggi – Hospital General de Hospitalet: 9

-

Sant Pau: 6

-

Plató: 4

-

Viladecans: 2

-

Clínic: 2

-

Mútua de Terrasa: 2

-

ParcTaulí: 2

-

Mollet: 2

-

Del Mar: 1

-

Granollers: 1

Total de pacients que no han finalitzatl’estudi: 7
Número de pacientsactius: 39
Última actualizació de la base de dades:Gener 2016
Número de pacients que han completat lesextraccions (12 mesos): 29
Número de pacients que han completat lesextraccions(6 mesos): 38
Data prevista per l’últimamostra (finalitzarel treball de camp): principisd’octubre 2016 (pacient
15, centre 4)
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Vb. PROJECTE : ATLAS D ´ECOGRAFIA MUSCULOESQUELÈTICA
Per assegurar la fiabilitat del estudi ecogràfic ECOBIO i altres possibles projectes del grup es va
proposar elaborar un ATLAS amb imatges d´ecografia en escala de grisos i senyal PD de totes
les articulacions. Aquest atlas serà realitzat per tots els membres del grup ECOCAT.
Investigador principal: Grup ECOCAT
Responsables: Dr. H. Corominas, Dra. M. Moreno
- Mireia Moreno: mmorenoma@tauli.cat
- Héctor Corominas:vancor@yahoo.com

Imatges:
-Inclusió de pacients amb AR.
-Valoració dels compartiments articulars y tendinosos en EG y PD (escales de 0-3) de mans,
peus, genolls, colzes, malucs i espatlles.
-Remetre als coordinadors del projecte un mínim de 4 casos.

Situació actual: Donada les poques imatges enviades pels membres del grup, està prevista una
reunió pròximament entre els responsables del projecte amb la finalitat de distribuir les
imatges entre els membres del grup.

Vc: PROJECTE “PROCEDIMENTS ECOGUIATS EN S. MÚSCUL-ESQUELÈTIC¨ PER A
REUMATÒLEGS.

Coordinador: Dr.E. Gómez
El projecte es basa en fer un curs on-line amb vídeos e imatges que mostrin i ensenyin les
diferents tècniques de procediments ecoguiats. Es tractarà d’un curs dirigit exclusivament a
Reumatòlegs. Les avantatges de que es tracti d’un curs online son que el curs no quedarà
obsolet amb el pas del temps, donat que sempre és podrà modificar o ampliar la informació
que tinguem.
La primerapart del projecte estarà formada per 2 entregues, la primera serà al Juny 2015 i
tractarà de l’EESS,i la segona a l’Octubre i tractarà de l’EEII. Donat que es disposa de
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financiació per aquesta part, està previst que tinguin accés els Reumatòlegs Catalans i de
l’estat Espanyol, tot a través de links als que es podrà accedir a partir de la web de la SCR i de
la SER. L’accés serà privat pel que es requerirà d’un Usuari i contrasenya per accedir.
Un cop finalitzada la primera part (Desembre 2015), el material quedarà només a la web de la
SCR, i disposarem del COPYRIGHT amb els drets d’autor.

Situació actual: està en preparació la primera entrega, en la que es desenvoluparan els
procediments ecoguiats de la EESS.

Vd.- PROJECTE: WEB DEL GRUP ECOCAT.

Coordinador: Dr. Quique Casado.
El projecte es basa en la formació d’una web del grup ECOCAT vinculada a la web de la Societat
Catalana de Reumatologia.
La informació que es proposa adjuntar a la web es: programes de les reunions del grup, actes,
memòries anuals, membres del grup, projectes actius (sempre i quan no disposin de clàusules
de confidencialitat) i trobades amb l’expert. Està per definir quina informació estarà oberta a
tot el públic i aquella a la que només es podrà accedir a través d’un Usuari i contrasenya.

Situació actual: Donat que està prevista una actualització de la web de la SCR, hem esperat en
la formació de la pagina del Grup fins ara. Si la web de la SCR no estigués actualitzada en un
curt termini de temps, tindríem la possibilitat de penjar el material del grup ECOCAT en la web
actual.

Ve.-PROJECTE: “DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN ÍNDICE ECOGRÁFICO DE ACTIVIDAD DE
LA ARTRITIS REUMATOIDE PARA SU USO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA (ESTUDIO ECODAS)”.

Coordinador: Dr.Agustín.
L’objectiu de l’estudi es dissenyar una eina per ajudar als reumatòlegs en l’avaluació dels
pacients sotmesos a tractament d’una forma més objectiva que mitjançant el DAS28, o
qualsevol altre índex compost. Perquè una eina com l'ecografia pugui ser utilitzada en la
pràctica clínica, ha de ser viable, de rapida i fàcil realització i fiable.
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Un objectiu secundari serà analitzar la concordança entre els paràmetres clínics "dolor" i
"tumefacció" i els paràmetres ecogràfics (escala de grisos i Doppler).

Situació actual: Es necessari l’existència d’un contracte per poder vehiculitzar la financiació per
al projecte. Actualment, s’està gestionant aquest contracte entre Abbvie i la SCR que farà de
promotor.

Vf: PROJECTE : “IMPACTO DE LA ECOGRAFÍA EN LAS URGENCIAS REUMATOLÓGICAS”.

Coordinadors:Dra. Moya y Dr. de Agustín,

L 'objectiu és avaluar com incideix l'ús de l'ecografia musculoesquelética en el diagnòstic i
maneig dels pacients amb malalties reumàtiques que reuneixen criteris d'urgència i / o
preferència.

Centres participants: S'inclouran tots els centres / unitats / serveis de Reumatologia de
Catalunya que acceptin participar i enviïn l’enquesta (ANEXE 2) per caracteritzar cada un dels
centres pel que fa a la implantació de l'ecografia.

Duració del’estudi: 12 mesos a partir de que s’envia l’enquesta d’inclusió de cada centre.

Variables principals:
- En l'estudi s'inclouran pacients procedents de urgències, primària preferent, interconsulta,
ingressat, espontani.
- Les variables valorades seran: motiu derivació, sospita diagnostica, tractament proposat,
diagnòstic ecogràfic, diagnòstic clínic final, decisió presa després de la ecografia, punció
ecoguiada

Situació actual: Els membres que estiguin interessats, poden enviar un correu electrònic a la
Dra. Patricia. Actualment estem redactant els documents necessaris per passar el CEIC.
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Fins ara tenim un total de 11 centres que volen col·laborar en el projecte: H. Manresa, H.
Palamos, H. Taulí, H. Germans Tries i Pujol, H. Sant Boi, H. Sant Pau, H. Vall d’Hebron, H.
Dexeus, H. Moises Broggi, H del Mar, Hospital MateuOrfila

VI - PROJECTES DOCENTS: “DIADES AMB L´EXPERT”
A la última reunió del passat 10 d’abril es proposar realitzar una diada amb l’expert amb el Dr.
Eugenio de Miguel com a ponent. Els assistents a la reunió van proposar que es tractessin els
temes: Arteritis, Espondiolartropaties i Índex MASAI ecogràfic.
La reunió està prevista pel Juny-Juliol del 2015. S’ha contactat amb el Dr. De Miguel i estem
pendents de la data.

VII - PROJECTES DOCENTS: CURS DE ECOINTERVENCIONISME EN REUMATOLOGÍA
Localització d'estructures Múscul-Esquelètiques,per DiagnòsticEcogràfic i Procediments
Terapèutics Percutanis Ecoguiats.
Responsable del curs: Dr. Emili Gómez
Professors:
•

Dr. Victor Mayoral Rojals (H. Bellvitge)

•

Dr. Tomás Domingo Rufes (H. Bellvitge)

•

Dr. Emili Gómez Casanovas (H. Clínic Barcelona)

Programa:
6 de Octubre de 2015. (16 – 20 h.):
- Bloqueig Ecoguiat , nervis sensitius, de la Articulació de l´Espatlla.
- Bloqueig Ecoguiat Musculatura Cintura escapular.
- Bloqueig Ecoguiat a nivell de Columna Cervical. (Art. Interapofisarias, Nervi Occipital Major).

13 de Octubre de 2015. (16-20 h.):
- Bloqueig Ecoguiat a nivell de Columna Lumbar. (Art. Interapofisarias)
- Bloqueig Ecoguiat a nivell de la Art. Sacroilíaca.
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- Bloqueig Ecoguiat Nervis Sensitius Art. Cadera i regió Trocanterea.
- Bloqueig Ecoguiat Nervis Sensitius Art. del Genoll

Seu del Curs: Hospital Clinic, Departament de Reumatologia
Situació actual: obert el període d’inscripció. S´ha de enviar un correu electrònic a la Secretaria
de Ecocat (Dra Patricia Moya) abans del 30 de setembre. Un cop tinguem les primeres 15
places es tancarà la inscripció. Les sol·licituds posteriors quedaran com a llista de espera i
s’ordenaran per ordre d’arribada dels correus.
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ANEXE 1:
ACTES DE LES REUNIONS DEL GRUP DE TREBALL ECOCAT curs 2015-2016

ACTA reunió ECOCAT del dia 1 d’Abril el
2016.
Hora inici: 8.30h
Lloc: Acadèmia de les ciències mèdiques, aula 6.
Assistents: Andrés Ponce, Teresa Clavaguera, Hèctor Corominas, Delia Reina, Lourdes
Mateo, Enrique Casado, Emili Gomez, Pilar Santo, Paula Estrada, Juanjo de Agustín y
Patricia Moya,
1.- Estat del projecte BIOECO.
La Dra. Estrada informa de l'estat del projecte. A l’Octubre 2016 s’acabaran de recollir
les últimes visites dels pacients inclosos. Estem en fase d’anàlisis estadística. En funció
del temps i dels resultats s’intentarà enviar el treball al l’ACR d’aquest any.
2.- Estat de l'estudi (USAS: UltraSoundActivityScore), antic “ECODAS
El Dr. De Agustín informa de l’estat del projecte USAS. L’estudi conegut comECODAS,
passa a anomenar-se USAS, procedent de les sigles: UltraSoundActivityScore.
El projecte està en fase de reclutament de centres. Ja ha estat aprovat pel comitè ètic
de l’Hospital Valle Hebron.
Donat que és un estudi transversal i observacional sense cap fàrmac a estudi, és
decisió de cada centre decidir si volen o necessiten passar el CEIC del mateix centre.
Està prevista realitzar una reunió d’investigadors al Juny amb la finalitat d’iniciar
l’estudi abans de l’estiu.
3.- Estat del projecte ECOATLAS.
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El Dr. Corominas informa de què aviat reiniciarà el projecte. Les imatges i la memòria
del projecte estaran fets abans d’acabar l’any.
4. -Convocatòria beca del grup ECOAT: “Beca Dra. Lisbona”
Els Drs. De Agustin i Moya informen que ja estan disponibles les bases per participar en
la BECA del grup anomenada: “Beca Dra. Lisbona”.
L’objectiu és impulsar l’ús de l'Ecografia en els serveis i untats de Reumatologia a
Catalunya. S’atorgarà la Beca al millor projecte original i inèdit, vinculat a aspectes
ecogràfics en l’especialitat de Reumatologia. Podran optar a aquesta Beca els membres
de la Societat Catalana de Reumatologia.
La dotació de la Beca serà de 4.000,00 €. El guanyador rebrà la meitat de l’import de la
Beca en el moment de la seva concessió. La segona meitat de la beca queda
condicionada a la presentació dels resultats del projecte en el transcurs de les reunions
científiques de la Societat Catalana de Reumatologia. Es dóna un termini màxim de 2
anys per la seva presentació des del pagament de la primera meitat. En cas contrari es
perdrà el dret al segon pagament.
La data límit per presentar-se és el pròxim 30 d’Abril. Adjuntem l'enllaç per accedir
directament a les bases.
http://www.academia.cat/files/204-4157-FITXER/BasesConvocatoriaBecaECOCAT2016.pdf

5.-Estat de l'estudi ECOCIAS
La Dra. Moya informa que 9 centres han mostrat interès per participar en l'estudi, i
que fins al moment, i que 3 centres han informat de l’inici de recollida de dades.
Durant la reunió recordem les bases de l’estudi. Informem que la recollida pot ser de
forma retrospectiva, sempre i quan disposem de totes les dades que demana el CRD.
El crd es pot enviar per mail, fax o correu convencional.
6.- Estat de contes del grup
Durant la reunió el Dr. de Agustín informa de l’estat de contes del grup, informant dels
diners rebuts i la seva finalitat. A destacar la donació d’ESAOTE que l’any passat va fer
una donació de 1500 euros i està previst una altra de 9.000 euros per aquest any.
7.- Estat de la web del grup ECOCAT.
La web del grup està en actiu. Dins de la web estan les icones d’aquells laboratoris o
marques que han col·laborat o col·laboren amb el grup.
La Dra. Clavaguera expressa que falten els membres del grup. El Dr de Agustin respon
que previ a penjar els noms dels membres del grup és necessari signar el
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consentiment.
Diferents membres del grup expressen que a la “web li falta vida/activitat”. Adjunto el
l'enllaç de la web, i convidem a tots els membres del grup a què facin difusió de la
mateixa o ens enviïn suggeriments.
http://www.screumatologia.org/?p=page/html/g_ecocat

8.- Convocatòria de nous membres per la junta del grup
A la pròxima reunió de grup es faran eleccions per escollir nous membres
(coordinador, secretari i vocals).
Aquelles persones interessades no dubteu en comunicar-ho i assistir a la pròxima
reunió de Grup.
Així mateix, durant la reunió es proposa, amb molt bona acceptació, que a la junta hi
hagi un resident com a representació.
9.-Nous membres del grup
Des de Juny del 2015 hi ha hagut 4 noves incorporacions al grup: Eduard Graell, Pilar
Santo, Berta Magallares y Andrea PlumaSanjurjo
Es recorda al grup que l’únic requisit fonamental per formar part del grup és ser soci
de la SCR.

Un cop més, s’insisteix en la participació als integrants del grup. Es proposa fer
divulgació del grup mitjançant l’enviament d’un mail al Caps de Serveis de
Reumatologia dels diferents Hospitals de Catalunya amb l’objectiu de què animin a la
gent més jove a fer-se del grup.
10.- Jornada científica en Ecografia.
El Dr. de Agustín informa de que el laboratori ABBVIE s’ha ofert en patrocinar unes
jornades científiques on l’ecografia serà la protagonista. El tema proposat és la
valoració de l’activitat subclínica amb l’Ecografia en AR.
Es tractaria d’una jornada on podrien assistir tots els membres de la Catalana.
El Dr. Enrique Casado proposa la Dra. Maria Garcia i a ell mateix per organitzar les
jornades. Han acceptat organitzar aquest esdeveniment.
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Es proposa fer la reunió una tarda de dijous, a la tardor d’aquest any.
11.- Propostes i suggeriments.
- Assistents de la reunió comenten si és possible canviar l’hora de la reunió del grup al
final del matí, quan acabi la reunió de la Catalana. Es proposa fer-ho de forma
alternant i sempre i quan no coincideixi amb la reunió del grup Capicat.
- Es comenta també la poca assistència que va haver a l'última reunió amb l’expert.
Assistents de la reunió expressen les dificultats que tenen per assistir a una reunió en
horari laboral i entre setmana. Finalment es proposa fer les jornades amb l’expert i
activitats del grup els Dijous previs a la reunió de la Catalana i a partir de les 17.00h.
- El laboratori UCB seguirà patrocinant les reunions amb l’expert.
- Des de la reunió d’avui i partir d’ara, el laboratori UCB tindrà la cortesia de portar
cafè i esmorzar a les reunions del grup ECOCAT.
- Noves propostes per jornades amb l’expert: Es proposa al DrEnriqueCasado perquè
expliqui el procediment del tractament de les tendinitis càlciques amb punció i
aspiració ecoguiada.
- El Dr. Corominas informa que el pròxim curs multidisciplinar que es farà a la Clínica
Diagonal tractarà de CADERA , PELVIS I RAQUIS. Convida als membres del grup a
participar en el curs en forma de ponents. Interessats posar-se en contacte amb el Dr.
Hèctor Coromines.

La reunió finalitza a les 9.32h.

Coordinador del Grup ECOCAT
Dr. De Agustín

Secretaria del Grup ECOCAT
Dra. Moya Alvarado
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GRUP DE TREBALL ECOCAT
Reunió del 4 desembre del 2015

Assistents:
Manel Pujol, HèctorCorminas, Lourdes Mateo, Mireia Moreno, Delia Reina, EmiliGomez,
Andrés Ponce, Pili Santos, Juanjo de Agustín i Patricia Moya.

1.- Estat actual del curs: “Procedimientos ecoguiados en sistema músculo-esquelético”
Coordinador: EmiliGomez.
El curs online de procedimentsecoguiats ja està en actiu i estàtenintmolt bona acceptació.
Actualmentestàpenjat el bloc d’EESS, i al Gener es penjarà el d’EEII.
Elsassistents a la reunió comenten que no han rebutinformació per part del laboratori de
comaccedir al curs.
Aprofitem la reunió i l’acta per donar la informació:
- Per accedirheud'anar a: www.ecoguiados.com
- Un copallà (imatge), heu de clicar a: REGISTRARSE i posar la paraulaclau: GATICA
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L’altra forma d’accedirésdirectament des de la web de la SCR. Heu de dirigir-vos a “grups de
treball”, i dins del grup ECOCAT, anar a “cursos”. El primer curs disponible és el de
procedimentsecoguiats. Si cliqueuallàusdirigiràdirectament a la pàgina del curs.

El Dr.EmiliGomezsol·licita que en cas de trobarqualsevol errada en el material del curs,
l’informeuenviant-li un mail al seucorreu (16900egc@gmail.com).

2.- Estat actual del projecte: Ecourgències
Coordinadora: Dra. Patricia Moya
Al mes de Novembreens van donar l’acceptació per part del CEIC del projecte. Durant la reunió
es va revisar breument el protocolambelscriterisd’inclusió i elsprocediments. L’objectiu del
projecteés comparar el diagnòsticclínicamb el diagnòsticecogràficd’aquellsmalalts que
presenten dolor múscul-esquelètic i requereixen una avaluacióurgent. Es considera urgent les
visites que es realitzen en un màxim de 7 diesdesprés de la derivació. Elspacients poden ser
derivats des de: Urgències, CAP ambderivaciópreferent, Interconsulteshospitalàries, o
pacientsvisitatsusualment per Reumatologia i que vénend’imprevista.
El protocol i les variables a recollir les enviarà la Dra.Patricia Moya en un mail a part,
juntamentamb una enquestabreu que contestaran aquellsmembres del grup que
estiguininteressats a participar. L’inici de l’estudiserà al Gener 2016, i el períoded’inclusióserà
de 12 mesos.
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Per qualsevoldubte o suggeriment, envieu-me un mail (pmoyaa@santpau.cat)

3. - Estat del projecte: ECO-Atles
Coordinadors: Dra. Mireia Moreno i Hèctor Corominas
Elscoordinadors del projecteexposen que es reinicia el projecte ECO-ATLES amb la recollida
de noves imatges. Elscoordinadors del projecte enviaran un mail nominatiuonsol·licitaràn 2
imatgesespecíficament a cada membre del grup. Durant la reunió la Dra.Mireia Moreno
informa que evidentment si algú en vol enviar méspodràfer-ho.
El laboratori Roche finançarà el projecte.

4.- Estat actual del projecte: Bioeco
El Dr. Juanjo de Agustín exposa que ja estàtancat el períoded’inclusió, donat que ja
hemarribat a la mostranecessària per tindre una potència estadística del 75%. A
finalsd’octubre del 2016 ja hauremrecollit totes les dades de totselspacientsinclosos.
No

es

realitzaranpresentacions

a

congressos

o

publicacionsfins

que

tinguemresultatsmésdefinitius.

5. - Estat actual projecte ECODAS
Coordinador: Dr.Juanjo de Agustín
El Dr. Juanjo de Agustín exposa que ja s’harealitzat la 1era fase del projecte, en el que un
petitgrupd’expertsclínics/ecogràfics/metodològics

han

elaborat

un

panel

de

possibles

variables per incloure-les en el futur índex.
Ara iniciarem la segona fase que consisteix en una ronda Delphi per acotar al màxim les
variables de l'índex.
El coordinador del projecte ha enviat un mail recentmentinformant de l’estat del projecte i
convidant-nos a participar en aquestasegona fase.

22

6.- Finançament
Durant

la

reunió

s’informaalsmembres

del

grupquinésl’estat

actual

delscomptes.

Elsdinersestan en la Societat Catalana de Reumatologia.
El Dr. Juanjo de Agustín exposa que el grupdisposaactualment de 33.000 euros que resten
del projecteBioeco. D’aquestsdinerss’ha de restar elspagaments de la Dra. Paula Estrada per
la sevafeinacom a secretaria del projecte. Després es calcularan elspagaments a realitzar
entre elsHospitalsparticipants.
El

Dr.

EmiliGomez

informa

que

es

farà

un

ingrés

de

2000

euros

del

projecteEcointervencionisme.

El Dr.Juanjo de Agustinafegeix que ESAOTE farà una donaciópelgrup de 9.000 euros durant
el 2016, i de 2.000 euros abans de quèfinalitzil’anyvigent. Aquestadonació per partd’ESAOTE
no va lligada a capprojecte.

7.- Beques específiques per projectesrelacionatsamb ecografía
El Dr.Juanjo de Agustín exposa que ha parlatamb el laboratori Roche amb la finalitat de
sol·licitar una beca que tindrà el nom de la “Dra. Lisbona”.
La idea éstindrefonts per dues beques oficials a la convocatòria de la SCR per
projectesrelacionatsambl’ecografia: per un projecte individual i per un altreprojecte de
col·laboració entre centres.

8.- Pròximes ”Reunió ambl’expert”
La pròxima reunió ambl’expertseràprotagonitzadapelconegut DR. Eugenio de Miguel. El Dr.
Juanjo de Agustin ja s’haposat en contacte ambell i proposadues dates: el 9 o el 16 de
Febrer. Per garantir la majorassistènciapossible, la secretaria enviarà un mail via DOODLE,
perquèelsmembres del grupinformin de quindels 2 diesels hi va millor.
La localització de la “diada ambl’expert” serà a L’hospital Moisés Broggi.

9.- Nova web SCR i del Grup ECOCAT
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Ja

està

en

actiu

la

nova

web

de

la

SCR

i

la

del

grup

ECOCAT.

Estempendentsd’ampliarelscontinguts. El Dr. Emili Gómez convida a totselsmembres del grup
a fersuggeriments sobre elscontinguts de la web.

Finalitza la reunió a les 8:55h.
Coordinador GT-ECOCAT

Secretaria GT-ECOCAT

Dr. JJ de Agustín

Dra. P Moya
Barcelona ,4 desembre 2015
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