
IX JORNADA DE 
RECERCA DEL BAIX 
EMPORDÀ 

Palamós, 17 de maig de 2018 
Sala d’actes Edifici Fleming @recercaSSIBE 

#recerca18 



 La jornada vol donar a 
conèixer a tots els 
professionals sanitaris del 
Baix Empordà les activitats 
de recerca clínica, 
epidemiològica i tecnològica 
realitzades pels diferents 
centres i serveis durant el 
bienni 2016-2017. 

 Volem fomentar la 
interrelació de professionals 
dels diferents àmbits 
assistencials i categories 
professionals que intervenen 
en els primers nivells 
d’atenció. 

 I també proporcionar una 
plataforma que faciliti i 
visualitzi el desenvolupament 
de projectes de recerca 

 Jordi Coderch 

 Montse Cols 

 Laura Geronès 

 Inma Sánchez 

 Nati Ortells 

 Sandra Martínez 

 Arantxa Mera 

 Marc Pérez 

 Javier Román 

 Vega Garcia 

 Paulina López 

 Albert Mas 

 Montse Rovira 

 

Hola! Aquí teniu el 
programa de la IX 
Jornada de Recerca 

Comitè organitzador 

Secretaria de la Jornada   
C. President Companys 57   
17230 Palamós 
recerca@ssibe.cat 
t. 972 609 926 (ext. 9226) 
 

@recercaSSIBE 

mailto:recerca@ssibe.cat
http://www.ssibe.cat/recerca_docencia/index.php?pagina=10&area=recerca&contingut=15&subcontingut1=1242&subcontingut2=1249
http://www.ssibe.cat/recerca_docencia/index.php?pagina=10&area=recerca&contingut=15&subcontingut1=1242&subcontingut2=1249


08.00 Acreditació 

08.30 Inauguració 

08. 45 Taula Comunicacions I 

10.00 Treballs de recerca de Secundària 

10.30 Pausa - Esmorzar 

11.00 Taula Comunicacions II. Residents 

12.30 Pausa 

12.45  Taula Comunicacions III  

14.00  Dinar (pati de llums) 

15.00  Ponència convidada 

16.00  Lliurament de premis 

 Cloenda 

17.00 Fi de la Jornada 

 

PROGRAMA 

Xavier Pérez, Director assistencial 
Miquel Carreras, Director dels Serveis territorials 
de Salut 

Jordi Coderch, President Comitè de recerca 
Lluís Puig, President dels òrgans de govern de 
SSIBE 

15.00h Ciència optimista i salut: 
ens espera un futur brillant 
Josep M. Mainat 

http://www.ssibe.cat/recerca_docencia/index.php?pagina=10&area=recerca&contingut=15&subcontingut1=1242&subcontingut2=1249
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TAULA COMUNICACIONS I 
modera: Jordi Montía, Palamós Gent Gran 

08.45 

10.00 

 Consulta de fisio primaria: filtro 
resolutivo para el manejo del dolor en 
AP 

M. Teresa Maneiro, Rehabilitació 
 Factors associats a la morbiditat 

percebuda a la comarca del Baix 
Empordà 

Inma Sánchez, GRESSIRES 
 Comparació de la utilitat de la tira 

reactiva i el sediment urinari en el 
diagnòstic de la infecció d'orina 

Maika del Caño, Urgències 
 Vigilància de la salut dels treballadors 

en el context de la prevenció de riscos 
laborals 

M. Cruz Rodríguez, Prevenció 
 Infección por Clostridium Difficile en 

nuestra área, elevada comorbilidad y 
morbimortalidad 

Anabel Martín-Urda, Medicina interna 
 Rotura esplènica post-colonoscòpia 
Luis Escudero, Cirurgia general 
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TAULA TREBALLS DE SECUNDÀRIA 
 

10.00 

10.30 

 Evolució històrica i presentació 
de treballs de recerca de 
Secundària 

Josep M. Lisbona 

 

 

 Som iguals al néixer?  
Clàudia Tomàs, IES Palamós 

 L’ectogènesi: un futur proper? 
Paula León, IES Palamós 
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TAULA COMUNICACIONS II  
Residents 
modera: Sònia Farran, CAP Palamós 

11.00 

12.30 

 Pulsioximetria pèdia com a mètode de 
cribratge de malaltia renal perifèrica en 
pacient de risc cardiovascular 

Joan M. Martínez, UDMAFIC (promoció 2017) 

 Incidencia y supervivencia de los tumores de 
vejiga urinaria en el Baix Empordà 

Adriana Flórez, UDMAFIC 
 Evaluación de un método de cribaje de EPOC 

en una ABS mediante espirómetro portátil 
Aitana Santamarina, UDMAFIC 
 Relació del consum de sal amb el grau de 

control de la hipertensió i altres factors 
Marta Castellana, UDMAFIC 

 Tratamiento del prolapso de órganos 
genitales con mallas Elevate© 

Miren Meléndez, UD Obstetrícia i Ginecologia 
 Estilos de vida de trabajadores en una 

organización sanitaria integrada 
Yolanda Moares, UDMAFIC 
 Eficacia de una intervención de 

deshabituación de benzodiazepinas en 
atención primaria 

Mamen Ibarra, UDMAFIC 
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TAULA COMUNICACIONS III 
modera: Eulàlia Armengol, Reumatologia 

12.45 

14.00 

 Repercussió d’una guia per a 
l’adequació de canalització de catèters 
perifèrics en urgències 

Lydia Garcia, Urgències 

 Estado de nutrición actual en pacientes de 
diálisis y factores que influyen 

Lídia Gómez, Nefrologia i Hemodiàlisi 

 Factores asociados a la petición del 
documento de voluntades anticipadas en 
el baix empordà 

Laura López, ABS Torroella de Montgrí 

 Análisis longitudinal dels costos sanitaris 
associats a la demència i factors 
relacionats 

José M. Inoriza, GRESSIRES 
 Unidad de cuidados intermedios (UCIM) 

en un hospital comarcal 
Germán Sierra, Medicina Interna 
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 Millor comunicació oral 
  600€ 
 Millor pòster 

  500€ 
 Millor article publicat 
  800€ 
 

RESIDENTS 
 Millor comunicació oral 

  300€ 
 

PREMIS PATROCINADORS 

Exposició de pòsters que concorren 
en la Jornada 

Planta 2 edifici Fleming, durant tot el dia 
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Acceptaries fer de Jurat als premis? 
Fes-ho constar en la inscripció i el comitè 
de recerca triarà dos professionals per fer 
de jurat. 

JURAT PARTNERS 

 Jordi Montía 

 Sònia Farran 

 Eulàlia Armengol 

 Albert Mas 

 Arantxa Mera 

 Marc Pérez 

 Meia Faixedas 
(CatSalut) 

 Jordi Barretina (IdibGi) 

 Xavier Baldó 
(Acadèmia ciències 
mèdiques) 

 Representant CEIC Gi 

 2 professionals inscrits 
a la jornada  
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