
 
El Grup de Ferides de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat va néixer fa 10 anys per promoure la millora 
contínua de la qualitat en els processos d’atenció als pacients amb ferides, amb la creació de sinergies entre els 
professionals d’atenció primària.

Inicialment es va treballar per gestionar de forma unificada el material de primera cura en els magatzems dels 
equips i des d’aleshores es continua treballant per consensuar els criteris de tractament, de coordinació entre 
nivells assistencials i de formació, dotant d’eines als professionals per millorar la prevenció i l’abordatge integral del 
pacient amb ferides.

Per compartir les experiències d’aquests 10 anys de recorregut, per fomentar el coneixement i per millorar la 
pràctica diària, s’organitza la 1a Jornada de Ferides on poden participar tots els professionals d’infermeria de 
l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat.

8.45 h 

Programa 

Benvinguda
Enriqueta Borràs
Responsable de l’Àrea d’Infermeria de l’Àmbit d’Atenció 
Primària Barcelona Ciutat, Institut Català de la Salut (ICS)

Presentació: 10 anys del grup de ferides
Ester Julbe
Coordinadora del Grup de Ferides de l’Àmbit d’Atenció 
Primària Barcelona Ciutat de l’ICS

8.15 h Lliurament de documentació

9.15 h Conferència inaugural:
Reptes i oportunitats en la cura de les ferides cròniques      
Pepe Verdú
Infermer i professor titular de la Universitat d’Alacant 
(GNEAUPP, CONUEI i EWMA)

Laura Baltà
Cristina Borrajo
Beatriz Cuenca
Manuela Fernández
Elvira García
Ester Julbe
Anna Lanau
Sofía Megino
Lourdes Sánchez
Enriqueta Borràs
Isabel Rodiera

     Comitè Organitzador

1a Jornada de ferides de 
l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat

Sala d’actes del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut

8 de juny de 2017

Més enllà de la cura



10 h Compartir amb l’expert

Lourdes Sánchez 
Infermera referent de ferides de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’ICS
Anna Lanau 
Infermera referent de ferides de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’ICS

Justo Rueda 
Membre del Comitè Director del Grup Nacional per l’Estudi i Assessorament en 
Úlceres per Pressió i Ferides Cròniques (GNEAUPP)

•	 Resultats de la cura avançada en termes de qualitat de vida

Pepe Verdú 
Infermer i professor titular de la Universitat d’Alacant (GNEAUPP, CONUEI i EWMA)

•	 Infecció	i	biofilm

11.15 - 11.45 h

11.45 h Tallers 
• Abordatge de les cremades a l’atenció primària basada en l’evidència científica   
    A càrrec de Josep Maria Petit, infermer assistencial i docent de la Unitat de Cirurgia  
    Plàstica i Cremades de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron 
• Diagnòstic diferencial de les úlceres de l’extremitat inferior 
 A càrrec de Núria Serra, infermera de la Unitat de cirurgia vascular. Angiogrup.  
    Clínica Sagrada Família
• Actualització en la prevenció del peu diabètic a l’atenció primària             
 A càrrec de Rafael Medrano, diplomat en infermeria i podologia. Referent de   
 diabetis del UGAP Badalona 7B

Pausa

Introducció als seminaris

Elvira Garcia
Infermera referent de ferides de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’ICS

Laura Baltà 
Infermera referent de ferides de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’ICS

13.15 h Úlcera per pressió (UPP). Experiència del pacient

Esther Gil
Programa Pacient Expert Catalunya®

Cristina Borrajo 
Infermera referent de ferides de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’ICS

14 h Reflexions	finals	i	cloenda 
A càrrec del Grup de Ferides de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat i de 
Mireia Boixadera, líder del de procés de Cronicitat i directora operativa
del SAP Litoral 

atencioprimariaicsbcn.wordpress.com   @apicsbcn #GrupFerides  #MésPrimàriaBCN 


