
COMUNICACIONS ORAL

Sala C -2n pis   29 d'abril de 2022

Horari: 9:00

ID TÍTOL

7206 PERCEPCIÓN DE LA SALUD Y GÉNERO

7221 Propuesta para integrar la Salud Planetaria en proyectos de Salud Comunitaria

7364 L’ecografia a peu de llit (POCUS) en una Unitat Territorial d’Atenció a la Cronicitat i Complexitat (UTACC)

7370 Implantació del seguiment estructurat en atenció primària en pacients amb IC en la fase més vulnerable (SEIC-AP).

7572 Atenció al llarg supervivent de càncer: gestió compartida entre els dos nivells assistencials

7629 Primera visita sense pacient, millora de la capacitat de resolució a l’Atenció Primària

7655 OBRINT UNA FINESTRA A LA SALUT COMUNITÀRIA: CONSULTA D’INFERMERIA A UN CENTRE D’ACOLLIDA PER USUARIS SENSESOSTRE.

7718 Podem venir a la Mesquita?

7725
Experiència de pacients amb diabetis tipus 2 (DM2) en la prescripció d’un programa pilot mHealth per augmentar l’activitat física i reduir el comportament sedentari des 

de les consultes d’atenció primària

7738 Autogestió: el camí a seguir. Un any d’experiència.

7745 Aprenent sobre l’Eutanàsia

Horari:  11:30

ID TÍTOL

7109 Revisión sistemática del gasto económico destinado al final de la vida.  Un análisis comparativo entre países.

7235 “EL DIA DEL RESIDENT”: Com garantir la formació en temps de pandèmia

7238 RESILÈNCIA FRONT L’ ADVERSITAT

7245 El risc de ser dona. Obrint els ulls a l’ evidència de La síndrome  de Yentl

7246 LA COORDINACIÓ TRANSVERSAL FONAMENTAL PER SALVAR VIDES

7375 Epidemiologia dels pacients infectats per covid-19 en un centre d´atenció primària després de la finalització de l´estat d´alarma

7715 Creación de una mesa de trabajo local para trabajar en la prevención de la mutilación genital femenina

7820 Mètode ARC (Anàlisi del Rol en el Cas): més enllà de la clínica

7824 Participació dels cuidadors i professionals de persones amb demència en el disseny d´intervencions complexes de suport: Anàlisi qualitativa.

7880 Trastornos de conducta alimentaria en un entorno de Atención Primaria

7920 Curs d’auscultació per infermeria amb estetoscopi simulat

7954 eTutor: TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN FORMACIÓ DE POSTGRAU



Horari:  14:30

ID TÍTOL

7147 Efecte de les vacunes contra la covid-19 sobre l’INR en pacients amb tractament amb anticoagulants antagonistes de la vitamina k.

7197 Protección barrera y relaciones sexuales con personas conocidas a través de apps o redes.

7198 Redes sociales y enfermedades de transmisión sexual en jóvenes.

7218 La pandèmia de la vitamina D

7243 MANEIG DE LA HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÒSTATA DES DE L’ ATENCIÓ PRIMÀRIA

7406 Som conscients de les noves recomanacions en l’abordatge de lípids i risc cardiovascular en el pacient amb Diabetis?

7504 Análisis de los tratamientos prolongados con antidepresivos en pacientes de Atención Primaria

7553 Objectiu: un enfoc domiciliari en un centre de dia

7566 Estudi restrospectiu d´incidència d´infecció per SARS-CoV2 a una cohort tractada amb montelukast

7645 Una major adherència a la dieta mediterrània també és factor protector de les malalties respiratòries relacionades amb el consum de tabac.

7743 Eosinofília en pacients procedents de països endèmics: Pensem en l´esquistosomiasi urinaria?

Horari:  16:35

ID TÍTOL

7237 L’ ECÒGRAF A LA CAPÇALERA DELS PACIENTS, UNA EINA DE TRANSFORMACIÓ

7239 5 ANYS D’ ECOGRAFIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA: LLUMS I ALGUNA OMBRA

7321 Apropant-nos a la religió islàmica

7640 Factors predictors de la intensitat del dolor  a curt i a llarg termini en pacients d’atenció primària amb dolor musculoesquelètic crònic i depressió.

7807 Prevalença de burnout als equips d’atenció primària de Catalunya: distribució per col·lectius.

7828 Programa de estimulación cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo leve/demencia leve: estudio piloto.

7836
Implementació d’una intervenció basada en un model integrador dels sectors de salut i social per millorar la qualitat de vida i l’atenció dels pacients crònics: Assaig clínic 

d’un  grup únic.

7861 Evolució de l’activitat assistencial mèdica als equips d’atenció primària: com treballàvem i com ens ha canviat la pandèmia.

7890 Resolució i complexitat assistencial del metge de família quan la fatiga i burnout estan presents.

7919 Suport social en el pacient crònic complex.

7941
COMPARACION DE LAS ESCALAS HEART, TIMI Y GRACE PARA PREDECIR UN EVENTO CARDIACO ADVERSO MAYOR EN PACIENTES CON DOLOR TORACICO EN POBLACION 

ESPAÑOLA


