
de la Unitat de Suport a la Recerca
Àrea de Docència, Formació i Recerca

Dimarts, 9 d’abril de 2019
Sala d’actes del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut

Gran Via de les Corts Catalanes, 587

Segueix la jornada a Twitter:

@apicsbcn    #MésPrimàriaBCN    #AjutsXB  

10a Jornada 
de Recerca



Enguany ens retrobem un cop més, com els darrers nou anys, en la Jornada de 
Recerca. Hi posarem en comú els resultats dels estudis que van rebre un Ajut XB 
de la Gerència Territorial de Barcelona l’any 2017 i que s’han desenvolupat al llarg 
de 2018.

8.45 - 9 h | Lliurament de la documentació.

9 - 9.15 h | Inauguració, a càrrec de: 
Rafael Ruiz Riera, gerent de la Gerència Territorial de Barcelona (GTBCN).   
Xavier Mundet Tudurí, cap de l’Àrea de Docència, Formació i Recerca de la 
GTBCN.

9.15 - 10 h | Ponències
Moderador:
Xavier Cos Claramunt, metge de família i comunitària, de l’Equip d’Atenció 
Primària (EAP) Verneda Nord.
Ponents:
Marta Vidal Ramperez, fisioterapeuta de la Unitat de Rehabilitació de Sant 
Andreu.
Eficàcia a curt i llarg termini del tractament grupal de cinesiteràpia activa en la 
síndrome vestibular perifèrica.
Custodio Buil Ferrero, metge de família i comunitària de l’EAP Passeig de Sant 
Joan.
Estudi transversal multicèntric per valorar la utilitat del garbellat sistemàtic de la 
hipercolesterolèmia familiar heterozigòtica a l’atenció primària.
Mariano Escribano Fernández, referent de l’EAP La Mina.
Conseqüències de la reprogramació de visites a l’atenció primària, i com disminuir-
les.
Anna Cartanyà Fernández, metgessa de família i comunitària del CAP Ciutat 
Meridiana.
Mortalitat, grau de control i evolució de la diabetis mellitus tipus 2  en pacients amb  
trastorn mental greu.
Alicia Jiménez Gómez, infermera pediàtrica de l’EAP Poblenou. 
Valoració de l’estat nutricional d’adolescents amb sobrepès i obesitat del CAP 
Poblenou i del CAP El Clot, i factors condicionants.
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Encarnación López Gimeno, llevadora de l’ASSIR Dreta.   
Efectivitat d’una intervenció d’assessorament en el pla de naixement en dones 
gestants.

Torn obert de paraules ______________________________________________

10.15 - 10.50 h | Ponències
Moderador:
Xavier Cos Claramunt, metge de família i comunitària, de l’EAP Verneda Nord.
Ponents:
Gisela Sanz Aguado, infermera de família i comunitària de l’EAP Congrés.  
Eficàcia del Programa d’exercicis d’Otago, aplicat de forma grupal versus individual 
en la probabilitat de caigudes de persones entre 65-80 anys no institucionalitzades.
Jaume Martín Royo, infermer del CUAP Casernes.  
Efectivitat d’una intervenció grupal psicoeducativa realitzada per infermeres 
d’atenció primària en pacients amb depressió i comorbiditat física en equips 
d’atenció primària de Barcelona ciutat.
Carla Morer Liñan, metge de família i comunitària del CAP Rio de Janeiro.  
Fem 50 al CAP Rio de Janeiro.
Susana Muñoz Gómez, metgessa de família i comunitària de l’EAP Raval Sud.  
Detecció d’altres infeccions de transmissió sexual, arran d’un diagnòstic de 
condilomes, en una consulta de referent d’infeccions de transmissió sexual de 
l’àrea de Ciutat Vella, Barcelona.
Josep Ma. Oliva Diez, odontòleg de l’EAP La Pau.  
Investigació de la possible relació entre el consum habitual d’inhaladors que 
contenen beta-2-adrenèrgics i/o anticolinèrgics i la prevalença de càries dental en 
pacients asmàtics o MPOC.

Torn obert de paraules ______________________________________________

11 - 11.25 h | Pausa cafè
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11.30 - 12.15 h | Ponències
Moderadora:
Carolina Lapena Estella, infermera de família i comunitària de l’EAP Sanllehy i 
coordinadora del Grup de Cures de Salut.        
Ponents:
Francesc Orfila Pernas, tècnic de salut de la Unitat d’Avaluació, Sistemes 
d’Informació i Qualitat assistencial.  
Validació de la versió espanyola i catalana del cribratge ràpid de deteriorament 
cognitiu lleu (Qmci-S; Qmci-cat).
Daniel Roca Lahiguera, metge de família i comunitària de l’EAP Raval Sud.  
Estat de salut de la població sense llar atesa a una ONG de Ciutat Vella de 
Barcelona.
Sara Sainz Magrans, infermera de família i comunitària de l’EAP Horta 7D. 
Salvar vides és cosa de tots: Projecte grupal d’educació per a la salut dirigit als 
usuaris de l’ABS Horta 7D.
Núria Torralba Caceres, infermera de família i comunitària de l’EAP La Pau.  
Intervencions educatives estructurades individuals i grupals: millora en la qualitat 
de vida dels pacients MPOC en AP.
Mònica Vilà de Muga, pediatra de l’EAP el Carmel.  
Cribratge instrumental d’ambliopia i altres defectes de visió en menors de 2 anys a 
l’atenció primària.
Juan José Zamora Sánchez, infermer de família i comunitària de l’EAP 
Montnegre.  
Índex de fragilitat i qualitat de vida dels pacients ATDOM d’una zona urbana 
sobreenvellida: epidemiologia i correlació amb successos adversos.

Torn obert de paraules ______________________________________________

12.30 h | Cloenda
Miguel Ángel Muñoz Pérez, responsable de la Unitat de Suport a la Recerca. Àrea 
de Docència, Formació i Recerca de la GTBCN.
Concepció Violan Fors, directora gerent de l’Institut Universitari d’Investigació en 
Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol.
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