Presentació
Benvolguts/des,
És un plaer per a nosaltres, poder-vos convidar a la V Jornada d’Atenció
a les Ferides que tindrà lloc a Vic, el dia 11 de juny de 2021.
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.

Seu de la jornada
El Seminari de Vic
Ronda de Francesc Camprodon, 2, 08500 Vic, Barcelona
Secretaria tècnica

C.Francesc Pla “El Vigatà “, 1
08500 (Vic)
Tel. 93 702 77 10
foresformacio@chv.cat

La jornada d’enguany pretén consolidar la sessió de comunicacions orals i
en format pòster i enguany ofereix poder presentar resultats de la recerca
dels següents àmbits:

La infecció: de la valoració
al tractament tòpic i al sistèmic
Vic, 11.06.2021

• Àmbit temàtic de la jornada 2021: la infecció i el seu tractament.
• Ferides i Covid-19.
• Resultats de treballs de fi de grau sobre ferides.
Així doncs, s’acceptaran comunicacions de professionals assistencials,
resultats de tesis doctorals, i treballs de fi de grau i màster.
La Jornada d’Atenció a les Ferides s'ha planificat per ser desenvolupada en
format presencial. En el cas que per raons sanitàries no es pogués dur a
terme en aquest format, s’informarà degudament.
Esperem que el programa resulti del vostre interès i poder-vos donar
la benvinguda a la Jornada on ens agradarà conèixer els resultats de la
vostra recerca!

Jornada
d’Atenció
a les Ferides

Amb el suport de

Programa 11.06.2021
08.30h - 9h

Recepció i lliurament de la documentació

9h - 9.15h

Inauguració de la Jornada

Programa 11.06.2021
12h - 13.30h

Dr. Jordi Roca – Director Gerent de l’Hospital Universitari de la
Santa Creu de Vic (HUSC).

Acreditacions

Coordinadores: Manoli Moruno i Natàlia Pulido – Infermeres de
l’HUSC

• Inscripcions fins el 6 de juny del 2021

Taller 1: Utilització d’apòsits antimicrobians

• Inscripcions a partir del 7 de juny 2021: 60 €

• Inscripcions fins el 6 de juny de 2021: 45 €
• Preu Estudiants: 25 €

Taller 2: Realització de preses de mostres.

La jornada ha estat acreditada pel Consell Català de la Formació

Taula Rodona. Valoració i tractament de les ferides amb infecció

Conduït per: Marta Casals i Clara Masó – Infermeres de l’HUSC i
membres del TR2Lab

Moderadora: Dra. Marta Ferrer – Directora de cures de l’HUSC i
membre del TR2Lab

Taller 3: Valoració de la ferida i identificació de criteris clínics
d’infecció.

continuada, reconeguda d’interès científic pel GNEAUPP i ha estat
validada per la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
(FENIN)

Mètodes d’avaluació del grau de contaminació i infecció de les
ferides.

Conduït per: Glòria Castro i Montse Soler – Infermeres de l’HUSC

Ponent: Anna Vilamala – Biòloga especialista en microbiologia
de l’Hospital Universitari de Vic (HUV).

13.30h - 15h

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

15h - 16h

Comunicacions breus convidades.

Tractament de ferides post-diagnòstic d’infecció.
Ponent: Dra. Ingrid Vilaró – Metge internista del HUV.
10h - 11h

Tallers pràctics.

Conduït per: Dr. José Verdú – Professor de la Universitat d’Alacant.

Dra. Marta Otero – Coordinadora del grup de recerca en
reparació i regeneració tissular (TR2Lab) i Professora de la
Facultat de Ciències i Tecnologia de la UVic-UCC.
9.15h - 10h

Informació Pràctica

Comunicacions orals seleccionades

16h - 17h

Moderadora: Dra. Marta Otero – Coordinadora del grup de
recerca TR2Lab
11h - 11.30h

Obertura de l’espai d’expositors i de l’espai de pòsters

11.30h - 12h

Ponència. Infecció i ferides de difícil curació
Moderadora: Dra. Marta Ferrer – Infermera i membre del TR2Lab
Ponent: Dr. José Verdú – Professor de la Universitat d’Alacant

S’acceptaran comunicacions relacionades amb els temes següents:
• Àmbit temàtic de la jornada 2021: la infecció i el seu tractament.
• Ferides i covid19.

Moderadora: Dra. Anna Fàbrega – Doctora en microbiologia
mèdica i bacteriologia i coordinadora de ciències bàsiques a
UManresa.

• Resultats de treballs de fi de grau sobre ferides.

Conferència: Estat actual de coneixement sobre el biofilm
i la seva repercussió en la cicatrització de les ferides.

La Jornada d’Atenció a les Ferides s’ha planificat en format presencial.
En el cas que per raons sanitàries no es pogués dur a terme en aquest
format, s’informarà degudament.

Moderador: Dr. J. Enric Torra i Bou – Professor de la Universitat
de Lleida i col·laborador del TR2Lab
Ponent: Gregory Schultz – Doctor en Bioquímica de la Universitat
de Florida (Estats Units d’Amèrica).
17.30h

Comunicacions orals i póster

Cloenda
Dra. Marta Otero – Coordinadora del grup de recerca TR2Lab
Dra. Marta Ferrer – Directora de cures de l’HUSC i membre del
TR2Lab

Nota important

Inscripcions i informació addicional

https://mon.uvic.cat/jornada-ferides

