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SETMANA MUNDIAL DE LES IDP
Del 21 al 28 d'abril 2014

DIFUSIÓ
Sota la campanya “Ajuda’ls a sortir de la bombolla es va fer difusió a través
de publicitat urbana i notes de premsa.
Es van presentar 3 fullets sobre les IDP per als pacients, les seves famílies i
les escoles. + info
Es va elaborar el nou pòster dels 10 signes d’alerta d’una IDP. + info

OCI I FAMILIAR
L’ACADIP va participar en l’enlairada de globus a nivell mundial de la JMF.
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.
Espectacle Bufaplanetes d’en Pep Bou i en benefici de l’ACADIP. Sant Just

Espectacle Bufaplanetes d’en Pep Bou i en benefici de l’ACADIP. Sant Just
Desvern, Barcelona. + info
2ª Festa de les IDP amb multitud d’activitats. Vilafranca del Penedès,
Barcelona. + Info  Veure vídeo

CIENTÍFIC
Curs de formació en IDP per a residents i infermeria (IV i I edició
respectivament). ACMCB, Barcelona.
Seminaris a l’Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
“Impacte clínic del mosaïcisme genètic. Les immunodeficiències
primàries com exemple”.
Què són les immunodeficiències primàries i perquè tant metges com
pacients som fonamentals per a un tractament exitós”.
Seminari del VHIR, Barcelona.
“La malaltia inflamatòria intestinal com a mostra del nou paradigma de
les immunodeficiències primàries”.

DIFUSIÓ A MITJANS DE COMUNICACIÓ

TELEVISIÓ
TV3  ELS MATINS  20/05/2014  Entrevista al Dr. Pere SolerPalacín i a la
Carlota Villar. Descarregar

PREMSA
DIARI ARA  24/04/2014  El Cribratge Neonatal. Descarregar
LA VANGUARDIA  14/05/2014  Catalunya vol liderar la detecció
d'immunodeficiències greus en nounats. Descarregar
EL PERIÓDICO  24/05/2014  Nens Bombolla: Cribratge neonatal per
salvarlos la vida. Descarregar
EL PAÍS  31/05/2014  Hasta un 90% de supervivencia con diagnóstico de
IDCG. Descarregar

RÀDIO

RÀDIO
RÀDIO DESVERN  16/04/2014  Entrevista a Carlota Villar, Vicepresidenta
d'Acadip. Descarregar
RÀDIO RODA  03/06/2014  Entrevista a la família Begara Valera.
Descarregar

+ ACADIP...

CANVI DEL
VOTAR!

LINK

PER

Des de l'ACADIP continuem lluitant per ser
una de les dues associacions guanyadores
amb el màxim número de vots. Per si encara
no has votat aquí tens el nou link:
http://padelandhelp.com/empresa/votaciones2015/

Ajuda’ns a lluitar per les IDP i
VOTA!

PRÒXIMAMENT...

AGENDA CIENTÍFICA
ESID: 16th Biennal Meeting of the European Society for Inmunedeficiencies.
29/10/2014  01/11/2014
Praga.

+ Info

SABIES QUÈ...
ACICLOVIR
Problemes de desproveïment d'aciclovir suspensió oral ZOVIRAX FUERTE® 80 MG/ML, 200 ML. que
s'estima que pot durar fins a finals del mes de Juliol. Per aquells pacients que el necessitin de manera
ambulatòria es recomana...

+ Info

PROJECTE D'EMPRENEDORIA PER L'ACADIP
Els alumnes de 6è de l'escola Bernat de Riudemeia (Argentona) han escollit com a projecte d'emprenedoria
l'elaboració i venda de polseres per destinar els diners a l'ACADIP. Moltes gràcies!

Veure vídeo

AJUDEU A NENS COM LA JANA
Vols ajudar a nens que pateixen una IDP? Amb només 1€ al mes ajudaràs a la recerca d'aquest grup de
malalties.

+ Info

RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE TAPS
Des de l'ACADIP continuem amb la recollida de taps per recaptar fons per a la recerca de les IDP. Els punts

Des de l'ACADIP continuem amb la recollida de taps per recaptar fons per a la recerca de les IDP. Els punts
de recollida són als edificis del VHIR i a les consultes d'Immunologia Pediàtrica de l'edifici maternoinfantil de
l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

+ Info

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia'ns un email a news@acadip.org
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