
13.00 Taula 4: resultats dels projectes competitius de recerca en l’atenció primària 
de Mallorca 
Moderada per Jerònia Miralles, infermera del Gabinet Tècnic d’Atenció Primària 

 Assaig clínic comparant l’eficàcia i la seguretat de l’apòsit hidrocel·lular 
front a l’apòsit hidrocol·loide per a les úlceres per pressió de categoria II en 
centres d’atenció primària i sociosanitaris. Marisol Hernández, infermera 
del CS Rafal Nou 

 Projecte EIRA: intervenció complexa multirisc en l’atenció primària per 
fomentar conductes promotores de la salut. Beatriz León sociòloga 
RedIAPP i Joan Llobera metge de la Unitat d’Investigació d’Atenció 
Primària 

 «El daño está hecho»: impacte de l’exclusió sanitària (Reial decret 
16/2012) en la població immigrant. Sebastià March, sociòleg de la Unitat 
d’Investigació d’Atenció Primària 

14.00 Taula de cloenda 
Moderada per Joan Llobera, metge de la Unitat d’investigació d’Atenció Primària 

 Conferència: “La seguretat del pacient com a camp de recerca i innovació en 
l’atenció primària” 
José María Valderas. Catedràtic en polítiques de salut i serveis sanitaris de la Universitat d’Exeter 
(Regne Unit) 

Cloenda 

 Intervenció de la consellera de Salut del Govern de les Illes Balears 
 Lliurament de premis a les millors comunicacions 

Entrega de certificats amb crèdits CFC 
 

 
 
Comitè organitzador/científic 
Joan Llobera, Patricia Lorente, Jerònia Miralles, Silvia Sastre, Aina Soler, Alfonso Leiva, Maria Taltavull i 
Maria Perelló. 

 

 
 
 

Jornada d’investigació a l’atenció 
primària de Mallorca de 2016 

7 d’octubre. Parc Bit 
 
 

Tallers previs a la Jornada 
6 d’octubre. Parc Bit i UIB 

 Inscripció 

 Termini per presentar comunicacions: 30 de setembre de 2016 

 Termini per inscriure’s a la Jornada i als tallers: 30 de setembre de 2016 

 Cal enviar el full d’inscripció a Maria Perelló (mperello@ibsalut.caib.es) 

Informació: tel. 971 175 883. Fax 971 175 888 

Els tallers tenen places limitades, i per això s’adjudicaran per ordre d’inscripció. 

 



PRESENTACIÓ 

Els professionals de l’atenció primària ens feim preguntes i sovint no hi ha respostes 
adaptades a les característiques dels nostres pacients. Ens consulten sobre nous 
problemes i noves maneres d’expressar les demandes. I a l’era de les comunicacions 
volem tenir la resposta abans de fer la pregunta. Quan la immediatesa governa, la 
serenor i la reflexió són la vacuna. Per això estic ben convençut que investigar ajuda a 
millorar l’atenció sanitària. 

Tot projecte és avaluat i tots els resultats són difosos, penjats als fils d’estendre perquè 
siguin vists i adoptats com una roba per lluir. Això vol dir que investigar és pensar, 
madurar, llegir, comparar, redactar, assessorar-se i debatre. És una feina contínua, 
constant, que ens fa qüestionar el que feim però que també ens permet adoptar un 
escepticisme constructiu davant les novetats més fútils. Ara donam èmfasi a l’atenció 
dels pacients crònics, a les desigualtats en matèria de salut, a la promoció i la prevenció, 
però també al sobrediagnòstic, a la seguretat dels pacients i a les ineficiències. Per això 
ens fa falta aplicar a la clínica els coneixements científics. 

A l’atenció primària de Mallorca investigar ja és la norma, no l’excepció. A la majoria de 
centres s'investiga. Ens podem congratular de la feina feta i de disposar d’una unitat 
d’investigació capaç de donar un resposta competitiva que ens permet tenir un paper 
reconegut en la recerca en matèria de salut de les Illes Balears. 
 

 Miquel Caldentey Tous, gerent d’Atenció Primària de Mallorca 
 
 

Dijous 6 d’octubre, de 16.00 a 20.00. Tallers previs a la Jornada 
 
1. “Claus per a la lectura crítica dels assaigs clínics” 
 Aina Soler. Farmacòloga clínica. Gabinet Tècnic d’Atenció Primària 
 Alfonso Leiva. Tècnic d’investigació. RedIAPP. Atenció Primària de Mallorca. 
Lloc: sala de premsa del ParcBit 

 
2. “Descobreix Twitter per a professionals de la salut” 
 Silvia Sastre. Documentalista. Gabinet Tècnic d’Atenció Primària 
 Clara Vidal. Infermera. Gabinet Tècnic d’Atenció Primària 
Lloc: sala d’actes del ParcBit 

 
3. Busseig entre paraules: anàlisi en la investigació qualitativa 
 Joana M. Taltavull. Infermera. Equip directiu d’Atenció Primària de Mallorca 
 Sebastià March. Sociòleg, tècnic de la Unitat d’Investigació d’Atenció Primària 

de Mallorca 
Lloc: aula de graus de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda (campus de la UIB) 

 
 

Dia 7 d’octubre de 8:00 a 15:00 Jornada al Parc BIT 

8.00 Recepció i entrega de documentació 

8.30 Conferència: “La Facultat de Medicina com a estímul per a l’atenció primària i 
la recerca” 
Margalida Gili. Degana de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears 
Presentada per Miquel Caldentey, gerent d’Atenció Primària de Mallorca 

9.00 Taula 1: projectes competitius de recerca en l’atenció primària de Mallorca 
Moderada per Patricia Lorente, metgessa del CS Calvià – Santa Ponça 

 Implementació d’una estratègia de reducció de benzodiazepines. Estudi 
Benzored. Caterina Vicens, metgessa del CS Son Serra - la Vileta 

 Estat de salut i pràctiques preventives de càncer. Magdalena Esteva, 
metgessa del Gabinet Tècnic d’Atenció Primària 

 Assaig clínic del tractament de la lumbàlgia en l’embaràs. J. Manuel 
Aranda, metge del CS es Safrà (Alcúdia) 

 Eficàcia i seguretat de la gabapentina en la prevenció de la neuràlgia 
postherpètica. Oana Bulilete, metgessa del Hospital Univeristari Son 
Espases 

9.45 Taula 2: projectes premiats per la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca 
l’any 2014 
Moderada per Joana Ripoll. Estadística. Tècnic de la Unitat d’Investigació d’Atenció Primària 

 Prevalença d’hipertensió resistent. Fabián Unda, metge del CS Platja de 
Palma 

 Teràpia cognitivoconductual en l’insomni crònic. Isabel Torrens, metgessa 
del CS Calvià 

 MPOC en l’atenció primària: factors predictius cost-efectius i ús de dades 
clíniques. Miguel Román, metge del CS Son Pisà 

10.30 Conferència: “Una experiència d’èxit de recerca a l’atenció primària” 
Bonaventura Bolíbar. Director científic de l’Institut d’Investigació en AP, IDIAP Jordi Gol 
Presentada per Margalida Frontera, directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut 

11.15 Pausa 

12.00 Taula 3: presentació de comunicacions lliures 
Moderada per Aina Soler, farmacòloga clínica del Gabinet Tècnic d’Atenció Primària 


