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Activitat organitzada per :

Unitat de Suport a la Recerca de l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona 
Ciutat ICS- IDIAP –Jordi Gol

Inscripció 

recerca.bcn.ics@gencat.cat
anaferrer.bcn.ics@gencat.cat

Jornada de
Recerca

20 d’abril 2017

Ajuts  XB

Sala d’actes
Centre Corporatiu

Institut Català de la Salut



Programa

8.45 - 9 h Lliurament de documentació

9.00 - 9.15 h Inauguració
Rafael Ruiz Riera, gerent de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’ICS 

Xavier Mundet Tudurí, cap de l’Àrea de Docència, Formació i Recerca de l’Àmbit d’Atenció 
Primària Barcelona Ciutat de l’ICS

9.15 - 10.05 h
Moderador:  Manel Mata Cases

Efectivitat d’una intervenció multifactorial per a la modificació de paràmetres de fragilitat en 
la població gran. Josep Ma Segura Noguera
Estudi de l’efectivitat de la vacuna antipertússica en pacients atesos en centres d’atenció 
primària. Estudi de casos i controls. Maribel Álvarez Ibáñez
Anàlisi d’una intervenció del dolor d’esquena des de l’Atenció Primària: programa 
d’educació sanitària en l’àmbit escolar. Resultats i conclusions preliminars. 
Ligeia Balcells Vilarnau
Factors que expliquen la variabilitat de la pràctica clínica en les ferides cròniques de les 
infermeres d’Atenció Primària. Francisco Cegri Lombardo 

Relació dels residents de MFiC de Catalunya amb la indústria farmacèutica.
Estudi RIFA. Judit Pertíñez Mena, cap d’estudis de la Unitat Docent de l’Àmbit d’Atenció 
Primària Barcelona Ciutat 

Torn de paraula

10.15 - 11.15 h
Moderador:  Manel Mata Cases 
Arteriopatia perifèrica en pacients diabètics en atenció primària: estudi de prevalença. 
Míriam Berénguer Pérez
Avaluar la fiabilitat i validesa del test de velocitat de la marxa a 4 metres davant del test de 
la marxa de 6 minuts en pacients majors de 65 anys amb insuficiència cardíaca crònica 
estable a l’atenció primària de salut. Josep Ma Casacuberta Monge
Prevalença del trastorn mental sever en els pacients diabètics de la població de Barcelona 
ciutat. Anna Cartanya Fernández
Estudi de valoració de la millor estratègia d’identificació de pacients amb alt risc de fractura 
per tal de sol·licitar una densitometria. Daniel Martínez Laguna
Validació d’un instrument de classificació de fragilitat basat en registres informatitzats en 
l’Atenció Primària. Projecte e-fragicap. Francesc Orfila Pernas
Estudi de la síndrome de Dhat a Atenció Primària. Violeta Antonio Marqués

Torn de paraula

11.25 - 11.55 h Descans
 
12 - 13 h
Moderadora: José Ma Verdú Rotellar

Avaluació d’una intervenció infermera en col·laboració de l’equip interdisciplinari sobre 
cuidadors principals informals de malats d’Alzheimer. Ma José González Moreno 

Anàlisi de l’alimentació en la població infantil entre els 6 i 12 anys que es visiten al CAP 
Besòs. Montserrat Povedano Saldaña
Seguiment proactiu de pacients MPOC a l’alta hospitalària.Impacte en la reducció de 
reingressos i visites a urgències. Millora de la qualitat de vida i nivell d’autocura de la malaltia. 
Juan José Zamora Sánchez 
Anàlisi preliminar de les dades de l’ECAP de cara a l’elaboració d’una proposta d’inici del 
tractament anticoagulant i a la flexibilització de l’ajustament de dosis. Manuel Iglesias Rodal
         
Deshabituació tabàquica l’experiència viscuda de les persones que no ho aconsegueixen. 
Marisol Mayorga Baca
Torn de paraula

13.10 - 13.40 h
Moderadora: José Ma Verdú Rotellar

Dolor crònic epicòndil: efectivitat del tractament amb ones de xoc. Assaig Clínic  Aleatoritzat. 
Fabián Ostiz Zubieta
Sobrecàrrega dels cuidadors de pacients inclosos en la unitat d’atenció 
domiciliària de l’Equip d’Atenció Primària Horta 7D: abordatge d’infermeria. 
 Artur Dalfo Pibernat     
        
Impacte sobre la qualitat de vida relacionada amb la salut en pacients amb úlcera venosa.  
Laura Baltà Dominguez
Valoració de la ingesta proteica en gent gran que viu a la comunitat. 
Ma Angeles González Martínez
Estudi de detecció de malaltia celíaca en pacients adults diagnosticats d’anèmia ferropènica 
en Atenció Primària. Esperanza Martín Correa  

Continuïtat dels tractaments farmacològics a l’alta hospitalària. Conciliació i adherència 
terapèutica. Ma Dolores Mendoza G de Paredes

Torn de paraula 

Cloenda
Miguel Ángel Muñoz, responsable de la Unitat de Suport a la Recerca de l’Àmbit d’Atenció 
Primària Barcelona Ciutat 
 
Bonaventura Bolíbar, director científic de l’Idiap Jordi Gol

http://docencia-bcn.ics.gencat.cat/


