Sessions
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Data

Títol

Presentador/a

26 de gener

Necessitem una altra llei de tabaquisme? Informe de la
SEE sobre l’avaluació de la llei espanyola del 2005.

Dr. Manel Nebot (Agència de Salut
Pública de Barcelona)

9 de febrer

Water contamination, genotoxic effects, genetic
susceptibility and public health implications

Dr. Manolis Kogevinas (CREAL/Grup
Epidemiologia ocupacional i ambiental,
IMIM-HMAR)

23 de febrer

Dèficit de ferro en pacients amb insuficiència cardíaca:
avenços en el tractament per la millora dels símptomes i
qualitat de vida.

Dr. Josep Comin (Servei de
Cardiologia, HMAR)

9 de març

Un nou instrument per a la vigilància del Papiloma virus

Dra. Laia Bruni (Unitat d’Infeccions i
Càncer, ICO)

23 de març

Consumo de pescado y neurodesarrollo infantil

Dra. Michelle Méndez (CREAL)

• Lloc: PRBB. Carrer del Dr. Aiguader, 88. Barcelona. Sala Xipre (173.06) 1ª planta.
• Les sessions es fan en dimarts alterns i comencen a les 3 de la tarda en punt.
• Format: presentació de 40-45 minuts i discussió de 20-30 minuts. Es recomana que les diapositives siguin
en anglès.
• Les sessions estan obertes a qualsevol persona interessada. El programa pot canviar: recomanem
confirmar amb antelació la informació a http://www.prbb.org (Actes i Sessions).
• Coordinació: The Epidemiology and Public Health Program, IMIM-Hospital del Mar. Gestora: Iolanda
Molina (93 316 06 50 o extensión 1650). Si desitgeu rebre per correu-e els anuncis d’aquestes sessions, si
us plau escriviu a imolina@creal.cat
• Place: PRBB. Carrer del Dr. Aiguader, 88. Barcelona. Room Xipre (173.06) 1st floor.
• The sessions will be done on alternate Tuesdays and will start at 3pm exactly.
• Format: presentation of 40-45 minutes and discussion of 20-30 minutes. Slides in English are highly
recommended.
• The sessions are open to anyone who is interested. The programme might change: we recommend to
check with anticipation the information on http://www.prbb.org (Events and Sessions).
• Coordination: The Epidemiology and Public Health Programme, IMIM-Hospital del Mar. Administrative
assistant: Iolanda Molina (93 316 06 50 or extension 1650). Please, if you wish to receive the
advertisements of these sessions , please send an e-mail to imolina@creal.cat

