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Objectius
1. Aconseguir un contacte més proper i de
col·laboració entre l'assistència primària i
hospitalària del pacient nefròpata, fent
palesa la complementarietat de les dues
especialitats.
2. Actualitzar coneixements envers la
nefrologia per tal d'adquirir més destresa
en la presa de decisions relatives a aquesta.
Podeu seguir el desenvolupament de
la jornada a través de Twitter a
@jornadesicslleida amb l'etiqueta
#nefrolleida18

Quarta jornada d'actualització i
aproximació entre l'assistència
d'Atenció Primària i Hospitalària en
relació a l'abordatge del pacient amb
nefropatia

Jornada destinada a professionals mèdics i
d'infermeria d'Atenció Primària
Pendent d’acreditació pel Consell Català de
Formació Continuada de les Professions
Sanitàries – Sistema Nacional de Salut
Secretaria Tècnica
Àrea de desenvolupament professionals
Tel. 973 72 82 56
jornadesprimaria.lleida.ics@gencat.cat

Col·labora

IV JORNADA DE
NEFROLOGIA I
ATENCIÓ
PRIMÀRIA
13 DE DESEMBRE 2018
AULA MAGNA DE LA
FACULTAT DE MEDICINA

inscripcions
Professionals Salut ICS: Intranet de
Formació ICS Àmbit Lleida
https://bit.ly/2AWlKGZ
Professionals Salut no ICS:
https://bit.ly/2FyFQH6
TERMINI: 7 de desembre de 2018

presentació de treballs
Els resums s'han de trametre abans
del dia 25 de novembre de 2018 a les
23.59h al correu:
jornadesprimaria.lleida.ics@gencat.cat
Cada comunicació podrà comptar amb
un màxim de 6 autors, identificats pel
nom i dos cognoms.
L'autor que presenti la comunicació
haurà d'estar inscrit a la Jornada, i és
qui haurà d'enviar el resum a la
secretaria tècnica. Per cada pòster, un
correu.
El resum s'haurà de realitzar amb
Word, màxim 250 paraules. No
s'admetran quadres, gràfics o figures.
Com a mínim ha de contenir:
objectius, metodologia, resultats i
conclusions.
En el resum no pot constar el nom
dels participants ni del centre que l'ha
realitzat.

El resum s'enviarà a la Secretaria
Tècnica de la Jornada a partir del 5
de novembre de 2018 en dos
adjunts: 1 amb títol i autors, i l'altre
amb el títol i el resum.
La Secretaria Tècnica del Congrés
acusarà de recepció de les
comunicacions enviades i els
adjudicarà un número de registre
que servirà per a consultes
posteriors.
El Comitè Científic, després d'avaluar
totes les comunicacions, notificarà
abans del 3 de desembre al primer
autor la seva acceptació o no, i si
caldrà la seva defensa el dia de la
jornada, amb opció a premi.

programa
8.45h Entrega de documentació
9.00h Taula inaugural
9.15h-10.30h Ponència:
Risc cardiovascular i osteoprosi
Dr. Vicens Torregrossa. Nefròleg
Hospital Clínic de Barcelona.

10.30h-11.15h 1a taula rodona.
Implicació de iSLGT2 en l’abordatge del
Risc cardiovascular, en prevenció
primària i secundària
Modera Dra. Cuca Sanz. Metgessa de família
EAP Ferran-Lleida
Dra. Antonieta Vidal. Metgessa de familia.
Direcció ICS Lleida
Dr. Jordi Roig. Nefròleg HUAV
11.15h-11.45h Descans
11.45h-12.15h Presentació dels 3 millors
pósters
12.15h-13.00h 2a taula rodona.
Prevenció no farmacológica de l’aparició i
progressió de la malaltia renal crónica.
Consideracions culturals en l’atenció als
pacients renals
Modera DUI Mercè Oliver. EAP Balaguer
DUI Cristina García. EAP Balaguer
DUI Griselda Pitarch i DUI Anna Uson. Servei
Nefrologia HUAV
13.00h-13.45h 3a taula rodona.
Iatrogènia en el deterior de la funció
renal
Modera Dra Marisa Martin. Nefròloga HUAV
Dra Noemí Lladós. EAP Eixample
Dr. Felipe Sarró. Nefròleg HUAV

10.30h-11.15h 1a taula rodona.
Implicació de iSLGT2 en l’abordatge
del Risc cardiovascular, en prevenció
13.45h-14.00h Avaluació (Kahoot)
primària i secundària
14.00h Cloenda

