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Astrid Navarro. Servei Endocrinologia. 
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INSCRIPCIONS GRATUÏTES  

A través de la pàgina web de l’ICS (http://weblleida.cpd1.grupics.intranet)  en el 

banner de formació disposareu d’un enllaç on trobareu la informació de la jornada i 

com realitzar la inscripció ( fins el 7 de novembre de 2012) 

Pels qui no treballin a l’ICS, i únicament per aquests, també es podran inscriure a 

través de l’adreça de correu:  liglesias.lleida.ics@gencat.cat 

 

COMUNICACIONS TIPUS PÒSTERS 

El termini de presentació de resums acaba el 25 d’octubre 2012. 

- Cada comunicació podrà comptar amb un màxim de 6 autors, identificats pel 

nom i els 2 cognoms. 

- L’autor que presenti la comunicació haurà d’estar inscrit a la Jornada. 

- Els resums s’enviaran a la Secretaria Tècnica de la Jornada a partir del 20 de 

setembre: a anavarros.lleida.ics@gencat.cat en 2 adjunts: 1 amb títol i autors i 

l’altre amb títol i resum 

- El resum s’haurà de realitzar amb Word, com a màxim tindrà 250 paraules, no 

s’admetran quadres, gràfics o figures, i com a mínim constarà dels següents 

apartats: Objectius, Metodologia, Resultats i Conclusions. 

- No s’admetran treballs on consti el nom dels autors o els seus llocs de treball, 

en el títol o en el text del resum. 

- No s’admetran casos clínics. 

- El Comitè Científic, desprès d’avaluar totes les comunicacions, notificarà 

abans del 7 de novembre  al primer autor de cadascuna d’elles, la seva 

acceptació o no. 

- La Secretaria Científica del Congrés, a través d’Internet, acusarà recepció de 

les comunicacions enviades i els adjudicarà un número de registre que servirà 

per a consultes posteriors 

Pòsters:  

Les dimensions del Pòster seran de 120 cm. d’alt per 90 cm. d’ample. 

La grandària mínima de la lletra haurà de ser llegible a 2m. de distància. 

Els pòsters es presentaran en format de projecció. 

 

 

PROGRAMA 

8.45h  Entrega de Documentació. 

9.00h Taula Inaugural.  

9.15 a 10.45h Jornada partida professionals de medicina i infermeria 

Mòdul 1.1   

Tallers simultanis:  

Taller tractament dietètic de la obesitat: càlcul calòric, concepte d’equivalents,....  

 K. Rodriguez, C. Moreno, Dietistes HUAV 

Diabetis i Ramadán.  

 DUI. À. Revés, ABS Rambla Ferran 

La podologia a l’AP: com fer-ho be amb els mitjans que tenim 

 DUI, E. Andreu, ABS Les Borges Blanques 

Qualitat de vida i benestar emocional en le pacient diabètic 

 Dra. E. Sanz i Dra. M. A. Bordalba, ABS Eixample. 

Mòdul 1.2  Moderat per: Dra. M. Perez, ABS Rambla Ferran 

Actualització en tiroides: com actuar en les patologies més freqüents.  

 Dra. M. Hernández. Endocrinòloga, HUAV 

Quan trobem el que no buscàvem.  

 Dr. X. Suarez, Endocrinòleg, HUAV 

Insuficiència renal en pacients diabètics: diagnòstic, tractament i seguiment.  

 Dr. J. Roig, Nefròleg HUAV 

10:45 a 11.45h: Pausa-Cafè Defensa dels pòsters. Comitè científic 

11:45 a 13:15h: Jornada conjunta Moderat per: Dr.D.Mauricio, Endocrinòleg, HUAV 

La diabetis tipus 2 en pacients joves 

 Dr. F. Rius, Endocrinòleg HUAV 

Innovació en AP: consultes d’endocrinologia a la cartera de serveis d’AP.  

 Dra. À. Molló, ABS Cervera-Guissona 

Actualització en lípids: indicacions i contraindicacions.  

 Dra. M. Ortega, ABS Cappont. 

13.15 a 13.45h: Conferència de cloenda.   

Dr. M . Mata, Metge Familia ABS la Mina. Grup RedGdps 

Novetats en diabetis: que ens diuen les guies i els darrers estudis.  

13.45 h. Cloenda i entrega de premis al millor pòster. 

Els tallers de la primera part tindran una capacitat màxima d’assistència segons ordre 

d’inscripció que s’haurà de precisar al realitzar la mateixa. 

http://weblleida.cpd1.grupics.intranet/
mailto:anavarros.lleida.ics@gencat.cat

