Benvolguts companys /es,
el proper mes comença el nou curs acadèmic de la SCACVE 2022-2023 i des
de la Junta Directiva us volem donar la benvinguda. Per aquest any acadèmic,
hem preparat un curs adreçat preferentment a residents i adjunts joves, tot i
que sempre és de interès per tothom. El programa científic de les sessions
ordinàries (8 pm) constarà de les següents taules rodones:

06/10/2022 – Actualització en el tractament mèdic de la arteriopatia perifèrica
(Dr. López Palencia)
03/11/2022 – Patologia aòrtica no arteriosclerosa (Dra. Teixidó i Dr. Rodríguez
Palomares)
01/12/2022 – Avanços en la preparació arterial en malaltia arterial perifèrica
(Dr. Romero)
12/01/2023 – Sessió de patologia venosa (Dr. Roche)
02/02/2023 – Simulació en Cirurgia Vascular (Dr. Bellmunt)
02/03/2023 – Sessió de accessos vasculars (Dr. Vallespin i Dr. Ibeas)
13/04/2023 – Sessió de rotacions externes dels residents (Dr. J. Moreno)

A més, prèviament a cada sessió ordinària a l’Acadèmia es durà a terme el
Curs Pre-Sessions que enguany tractarà sobre Lectura Crítica d'Articles
Científics, dirigit pel Dr. Sergi Bellmunt. El curs és presencial i es realitzarà
dues hores abans de cada sessió ordinària de l’Acadèmia, de 18-20h, el primer
dijous de cada mes.

Us recordem que, com en anteriors cursos, l’assistència presencial a les
activitats de la SCACVE serà un requisit per poder optar a les beques i premis
que concedeix la nostra societat. Així doncs, per poder optar a tots aquests
beneficis, i altres, que concedeix la Societat s’exigirà una assistència mínima
d’un 70% a les sessions ordinàries (5/7 sessions ordinàries), i estar inscrit i
assistir al congrés del proper any. Amb aquesta mesura intentem implicar més
als socis més joves en les activitats que realitzem per així poder créixer com
Societat. No cal recordar que els residents han de fer-se socis des de el primer
any de residència.

El programa del curs acadèmic es pot consultar també en la pàgina web de la
societat www.scacve.cat.

Barcelona, a 1 de Setembre del 2022

Atentament,

Ezequiel Paredes Mariñas
Secretari de la SCACVE

