Convocatòria 2012-2013
de treballs de recerca científica del Codi infart
RESOLUCIÓ del Comitè Científic del Codi infart del Pla director de malalties de l’aparell circulatori,
de 19 de desembre de 2012, per la qual es fa pública la relació dels sis projectes seleccionats de la
primera convocatòria per al foment de l’anàlisi i la recerca en l’atenció a l’infart agut de miocardi
amb elevació del segment ST (IAMEST) a Catalunya a partir de les dades del Registre del Codi infart
corresponents als anys 2010-2011.

El resultat de l’avaluació dels 18 projectes rebuts és el següent:
1) Projectes seleccionats pel Comitè Científic per rebre una ajuda per tal de finançar el cost de les
anàlisis estadístiques, segons l’ordre temporal d’admissió
Relació entre factors climàtics i contaminació atmosfèrica amb la incidència i severitat de la síndrome
coronària aguda amb elevació de l’ST en la ciutat de Barcelona.
Investigador principal: Jordi Bañeras.
Característiques diferencials i implicacions pronòstiques del bloqueig de branca esquerra en el Codi
IAM.
Investigador principal: Núria Farré.
Rol del gènere en l'atenció en xarxa de l’infart agut de miocardi amb aixecament de l’ST (Codi IAM).
Investigador principal: Diego Fernández.

2) Projectes seleccionats pel Comitè Científic per analitzar les dades del Registre del Codi Infart,
segons l’ordre temporal d’admissió posterior als projectes de l’epígraf 1
Malalt diabètic amb un primer infart agut de miocardi: característiques clíniques, resposta del
sistema sanitari i relació amb la morbimortalitat.
Investigador principal: Rosa-Maria Lidón.
Trasllat per a angioplàstia primària vs. fibrinòlisi sistèmica in situ en els pacients atesos precoçment
(primeres 2 hores d'evolució) en el Registre Codi IAM.
Investigador principal: Xavier Carrillo.
Variables predictivas y valor pronóstico de los falsos positivos en el Codi IAM en Cataluña.
Investigador principal: Ander Regueiro.

Cal recordar que, d’acord amb els epígrafs segon, cinquè i novè de les bases de la convocatòria 20122013 de treballs de recerca científica del Codi infart, el fet de no seleccionar un projecte no impedeix
que la persona sol·licitant pugui presentar el mateix projecte o un altre a una convocatòria posterior,
i que les ajudes rebudes són incompatibles amb altres ajudes de finançament per a les anàlisis.
Finalment, també cal esmentar que les decisions del Comitè Científic són inapel·lables.

Barcelona, 7 de gener de 2013
Comitè Científic del Codi infart del Pla director de malalties de l’aparell circulatori

