3a Jornada de Recerca i innovació
Catalunya Central
Junts amb la recerca

13 de desembre de 2019
Torre Busquet de Manresa

Programa provisional de la jornada
8.30 – 9 h

Arribada i lliurament de la documentació

9 – 9.15 h

Benvinguda

9.15 – 10 h

Conferència inaugural. La recerca col·laborativa en Atenció Primària (IDIAP)

10 – 11.30 h

Experiències de recerca col·laborativa en l’atenció primària a la Catalunya Central
Eficàcia de l’assessorament en el manteniment de l’exercici físic al pacient amb
cardiopatia isquèmica per augmentar el temps d’exercici físic en la fase III del
programa de rehabilitació cardíaca. Assaig clínic aleatoritzat per conglomerats (ICS
Catalunya Central-Althaia). Anna Ramírez /Núria Santaulària
Teledermatologia sostenible a l’Anoia. Isabel Caballero
Avaluació qualitativa del contingut dels missatges com a aproximació a l’estalvi de
visites presencials de l’eConsulta a Catalunya . Marta Sagarra
“Desarrollo y Evaluación de una intervención basada en el uso de feedback
proporcionado por pacientes para la mejora de la Seguridad del paciente en los
centros de atención primaria”. Enquesta MOSP (ICS Catalunya Central-ICS TarragonaCentro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP) Islas Baleares). Encarna Sánchez
Eficàcia de l’ús del mètode d’aprenentatge entre iguals en educació sexual i afectiva
(ICS Catalunya Central-EAP Vic Sud-Departament de Salut). Judit Tarrés
I dels drets i deures de la ciutadania, què en saben ells? (ICS Catalunya Central-Grup
GRAD). Laura Catalina
Identificació i notificació del risc de vulnerabilitat social de persones adultes ateses per
TSU SEM a la Catalunya central (ICS Catalunya Central-SEM). Maribel Verdés

11.30 – 12 h

Pausa cafè

12 – 13h

Presentació dels treballs seleccionats

13– 14 h

Taller
Lectura crítica de l’evidència científica

14 h – 14.30 h

Lliurament dels premis i cloenda de la jornada
Es lliuraran els premis a les dues millors comunicacions presentades a la jornada
dotats amb 2.000 i 1.000 euros respectivament, i el premi de la beca predoctoral (bases
de la convocatòria en programa a part)

14.30 h

Refrigeri
Durant tota la jornada es projectaran en una sala annexa els pòsters que no hagin estat seleccionats per presentarse en format de comunicació oral.
Inscripcions: cal fer la inscripció enviant un correu amb les dades personals (nom, dos cognoms i DNI) a
inscripcions.cc.ics@gencat.cat abans del dia 30 de novembre de 2019. Prèviament a l’enviament, s’ha d’obtenir el
vistiplau de la direcció de l’equip corresponent.

