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

El GNEAUPP ha reconegut d'interés
científic i professional la jornada

Secretaria Tècnica i Organització:
FORES
C. Francesc Pla “ El Vigatà “, 1
08500 - Vic
Tel. 93 702 77 10
foresformacio@chv.cat

Inscripcions fins el 22 de maig de 2018
Preu Jornada 40€ (inclòs dinar i cafès)
Preu Estudiants 20€
Cal inscriure’s prèviament al web www.foresosona.org
Transferència BBVA ES46 0182 6035 4502 0156 2488

Atenció a les ferides
cròniques
Peu Diabètic

Col·labora:

Vic, 25 de maig de 2018

PRESENTACIÓ
Benvolguts/des,

11:00 Pausa Cafè. Obertura de l’espai d’expositors i de l’espai de pòsters.
11:30 Taula rodona. Els pilars de l’atenció de les ferides en el peu diabètic

És un gran plaer per a nosaltres, poder-vos convidar a la III Jornades de ferides,
que tindrà lloc a Vic, el dia 25 de maig de 2018.
Les jornades anuals d’atenció a les ferides cròniques tenen l’ànim de contribuir a
una pràctica basada en l’evidència i fonamentada en els següents eixos:

Moderadors: Lorena Bajo - Unitat de ferides cròniques de l’Hospital
Universitari de la Santa Creu de Vic i Esteban Reynaga - Metge Hospital
Universitari de Vic.

Recerca interdisciplinària en ferides de difícil curació.

Abordatge de la infecció. - Miquel Sabrià - Metge de l’Hospital Germans

Recerca col·laborativa entre científics i personal sanitari.

Trias i Pujol

Recerca orientada a resultats per a una pràctica clínica eficient.

La cirurgia: reseccions i revascularització. - Víctor González - Cirurgià

Compromís amb la difusió de la recerca per a un millor avenç del coneixement i

de l’Hospital Universitari de Vic

pel desenvolupament social.

Com i quan fem una descàrrega - Jordi Viadé - Podòleg de l’Hospital

La jornada d’enguany incorpora com a novetat una sessió de comunicacions en
format pòster per mostrar els resultats de la recerca sobre peu diabètic.
S’acceptaran comunicacions de professionals assistencials, resultats de tesis
doctorals, i treballs de fi de grau i màster.

Germans Trias i Pujol

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

Programa 25 de maig 2018

13:00 Conferència. Innovació i noves tecnologies en el peu diabètic
Ponent: Marta Ferrer - Unitat de Ferides cròniques de l’Hospital Universitari
de la Santa Creu de Vic i membre del TR2Lab.
13:30 Presentació oral dels pòsters seleccionats
Moderadora: Marta Otero
14:00 Dinar. Visita a l’espai d’expositors i de pòsters
15:00 Taula rodona: Pilars de la prevenció de les ferides de peu diabètic

08:30 Recepció i lliurament de la documentació
09:15 Presentació de la jornada
A càrrec de: Joan Espaulella - Director Mèdic Hospital Universitari de la
Santa Creu de Vic i Marta Otero - Professora de la Universitat de Vic Universitat Cental de Catalunya, coordinadora del grup de recerca TR2Lab.
09:30 Conferència inaugural: Peu diabètic, generalitats
Presentador: Fina Clapera – Unitat de ferides cròniques de l’Hospital
Universitari de la Santa Creu de Vic i membre del TR2Lab.
Ponent: Jordi Viadé – Podòleg a la Unitat de Peu diabètic del servei
d’endocrinologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol i coordinador del
Màster en diagnòstic i tractament del peu diabètic.

Moderadora: Fina Clapera
Control metabòlic, avaluació dels peus i educació terapèutica
Sandra Simó - Infermera AB Vic Nord i Isabel Ramon - Servei Endocrí
CHV.
Alteració biomecànica. Adaptacions, plantilles i calçat
Xavier Ortás - Podòleg de la Fundació Universitat del Bages i Dunia Ibarra
- Podòloga de la Fundació Universitat del Bages.
17:00 Cloenda
A càrrec de: Marta Ferrer i Marta Otero

17.30 Final de la jornada

