Seu de la jornada
El Nadal
C/de la Laura, 83
08500 - Vic
Tel. 93 883 33 00

Secretaria tècnica

C. Francesc Pla “El Vigatà “, 1
08500 - Vic
Tel. 93 702 77 10
foresformacio@chv.cat
• Inscripcions fins el 19 de maig de 2019
•P
 reu Jornada 45 € (inclòs dinar i cafè)
•P
 reu Estudiants 25 € (inclòs dinar i cafè)
•C
 al inscriure’s prèviament al web www.foresosona.org/formacio/inscripcio/110

La jornada estarà acreditada per el Consell Català de la Formació continuada i per
el GNEAUPP
El termini per a l’enviament de comunicacions és fins el 30 d’abril de 2019
http://mon.uvic.cat/jornada-ferides/

IV Jornada d’Atenció
a les ferides cròniques:
Lesions Relacionades
amb la Dependència
Vic, 24 de maig de 2019

Presentació

Programa 24 de maig 2019

Benvolguts/des,

08.30

Recepció i lliurament de la documentació

09.15

Presentació de la jornada. | Dr. Jordi Roca (Director Gerent del Hospital
Universitari de la Santa Creu de Vic) i Dra. Marta Otero (Vicedegana de recerca
de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, coordinadora del grup de recerca
TR2Lab).

09.30

Conferència inaugural: Nova nomenclatura de les lesions relacionades amb
la dependència. | Dr. Joan Enric Torra i Bou (Universitat de Lleida, Membre del
GNEAUPP. Fundador de SAPIENS Consultants - Consultoria Integral sobre Cura de
ferides).

10.30

Pausa Cafè. Obertura de l’espai d’expositors i de l’espai de pòsters

11.00

Presentació oral dels pòsters seleccionats. | Moderadora: Dra. Marta Otero

12.30

Taula rodona. Prevenció de les lesions relacionades amb la dependència |
Moderador: Mariona Espaulella- Metge geriatra del HUSC

És un plaer per a nosaltres, poder-vos convidar a la IV Jornada d’atenció
a les ferides cròniques que tindrà lloc a Vic, el dia 24 de maig del 2019.
Aquesta jornada anual, té com a objectiu contribuir a fomentar una
pràctica de la cura de ferides basada en l’evidència i fonamentada
en els següents eixos:
• Recerca interdisciplinària en ferides de difícil curació.
• Recerca col·laborativa entre científics i personal sanitari.
• Recerca orientada a resultats per a una pràctica clínica eficient.
• Compromís amb la difusió de la recerca per a un millor avenç del
coneixement i pel desenvolupament social.
Per segon any consecutiu la jornada inclourà una sessió de
comunicacions orals i en format pòster per mostrar els resultats de la
recerca sobre ferides relacionades amb la dependència. S’acceptaran
comunicacions de professionals assistencials, resultats de tesis doctorals,
i treballs de fi de grau i màster.
Com a novetat aquest any si tens alguna idea o resultats derivats de
l’atenció a persones amb ferides i no saps com transformar-la en una
comunicació, t’oferim la possibilitat d’assessorar-te i acompanyar-te
en aquesta aventura, ningú neix ensenyat!

Ponències
•S
 uperfícies especials pel maneig de les Úlceres per pressió (UPP).
Dr. Joan Enric Torra i Bou
•L
 a prevenció en l’atenció a domicili. Ponent pendent.
•C
 om es veu la prevenció des del punt de vist d’usuari. Pacient expert.
Jordi Molas i Cristina Esquis
13.30

Dinar. Visita a l’espai d’expositors i de pòsters

15.00

Comunicacions breus convidades. Mostra d’evidències científiques que
recolzen l’ús de productes per a la prevenció i/o maneig de les lesions
relacionades amb la dependència.

Esperem que el programa resulti del vostre interès i comptar així amb
la vostra assistència a la jornada 2019.

• Taller 1. Evidència sobre nous recursos assistencials. | Conduït per:
Ester Goutan, Helena Sureda i Sílvia Forteza
•T
 aller 2. Recorregut per el túnel dels productes per el maneig de les lesions
relacionades amb la dependència. | Conduït per: Helena Sureda, Gloria Castro,
Manoli Moruno, Montse Soler, Marta Casals, Ester Fontserè, Núria Dalmau,
Carlota Cardelús i Imma Cantizano
17.30

Cloenda | Dra. Marta Ferrer i Dra. Marta Otero

