
                                                   
 

Diabetis, nutrició i endocrí 
a les Terres de Lleida 

(2a. edició) 
 

 

 

Benvolgut, 

 

És un plaer per nosaltres convidar-te a la segona edició de la Jornada dedicada a la 

“Diabetis, nutrició i endocrí a les Terres de Lleida”. Aquest any et volem explicar moltes 

novetats, i apropar cada vegada més el Servei d’Endocrinologia i Nutrició a la teva àrea 

assistencial, per llunyana que sigui de Lleida ciutat. Volem impregnar d’interès per 

l’endocrinologia tots els racons del territori de Lleida. Així, disfrutarem de la presència del 

Dr. Daniel Figuerola, un mestre internacional de la pedagogia i la comunicació envers el 

pacient amb diabetis; els responsables de la Unitat de Podologia i de la Unitat de Lípids 

(aquesta darrerament acreditada per la Societat Espanyola d’Aterosclerosi) ens explicaran 

de quina manera ajuden als pacients; celebrarem haver arribat a la xifra de 250 cirurgies 

de l’obesitat amb un expert com el Dr. Juan Antonio Baena; aprendrem la forma més 

eficaç de prescriure una pauta alimentària als pacients amb diabetis; parlarem, com no, 

de les Guies i els tractaments per la diabetis amb el Dr. Jordi Mesa, cap de Servei 

d’Endocrí de la Vall d’Hebrón. I finalment, el Dr. Pedro Pablo Garcia Luna, provinent de 

Sevilla, compartirà amb nosaltres la seva inesgotable experiència amb les vies d’accés de 

la nutrició enteral. I no ens oblidarem de la recerca, d’escollir la millor comunicació, així 

com de concedir per segon any consecutiu l’Ajut a la Recerca dirigit a un projecte 

provinent de l’Atenció Primària.  

 

Albert Lecube, en nom de tot el Comitè organitzador. 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
Data: 3 d’octubre de 2017 
Lloc: Sala d’Actes Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
Dirigit a: metges i infermeres d’Atenció Primària, nutricionistes i endocrinòlegs 
 

 

PROGRAMA 

8.15 Recollida documentació i presentació del curs 
 
8.30 Com afrontar la comunicació amb el pacient amb diabetis?  Dani Figuerola 
9.15 Peu diabètic: a qui, com, quan i per què tractar.  Maite Charles 
9:45 250 cirurgies bariàtriques a l’Arnau. En volem més?  Juan Antonio Baena 
10:00 Presentació de Comunicacions seleccionades (i premi a la millor avaluada) 
 
10.30 Cafè 
 
11.00 Què es fa en una Unitat de Lípids?  Marta Bueno 
11.30 Som realment tots deficients en vitamina D? Xavi Suárez 
12.00 Com prescriure amb èxit una dieta per la diabetis? Cristina Moreno  
12.30 Premi de Recerca en Endocrinologia per l’Atenció Primària. 

Entrega de la segona edició i resultats de la primera.  
13.00 Com es fan les guies per la diabetis? Jordi Mesa 
13.30 Vías de acceso a traves de gastrostomías?  P. Pablo Garcia Luna. 
 
14.00 Cloenda 

 
CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA 
Activitat acreditada amb núm. d’expedient xx/xxxxxx pel Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries  Comissió de Formació Continuada del Sistema 
Nacional de Salud amb x,x crèdits. Els certificats s’enviaran des de la Secretaria Tècnica 
per correu electrònic un cop finalitzada. 
 
PARTICIPANTS 
* Daniel Figuerola. Director de la Fundació Rossend Carrasco i Formiguera, i de la Unitat 
de Diabetis de la Clínica Tres Torres.  
* Maite Charles. Graduada en Podologia. Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida. 
* Xavier Suàrez. Especialista en Endocrinologia i Nutrició. Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova. Lleida 
* Juan Antonio Baena. Especialista en Cirurgia General i Digestiva, i responsable Unitat de 
Cirurgia Bariàtrica. 
* Marta Bueno. Especialista en Endocrinologia i Nutrició. Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova. Lleida. 



* Cristina Moreno. Graduada en Nutrició Clinica i Dietètica. Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova. Lleida. 
* Jordi Mesa. Cap de  Servei d’Endocrinologia i Nutrició. Hospital Universitari Vall 
d’Hebron.  
* Pedro Pablo García Luna. Cap de Servei d’ Endocrinologia i Nutrició. Hospital Virgen del 
Rocio. Sevilla.  
 
SECRETARIA TÈCNICA 
Secretaria del Servei d’Endocrinologia i Nutrició 
Sra. Anna Solanilla 
Telèfon: 973 705 183 
email: sriaendocri.lleida.ics@gencat.cat 
 
CÓM PRESENTAR EL RESUM D’UNA COMUNICACIÓ CIENTÍFICA  
* A la capçalera hi ha de figurar el títol (en majúscules i negreta), autors (nom i cognoms, 
subratllant l’autor que els presentarà) i el lloc de treball. 
* Estructuració en: Objectius, Material i Mètodes, Resultats i Conclusions. 
* Màxim: 300 paraules 
* Tan sols es pot enviar un resum com a primer autor 
* Enviar el resum per correu electrònic a la Secretaria Tècnica. 
* Data límit de recepció: 24:00 del dia 15 de setembre de 2017. 
* Els resums seran avaluats de forma anònima pel Comitè Científic. 
* Els treballs acceptats es presentaran de forma oral, amb un màxim de  
3 diapositives i 5 minuts (3 per la presentació, 2 per preguntes i aclariments). 
 
BASES PREMI DE RECERCA EN ENDOCRINOLOGIA PER ATENCIÓ PRIMÀRIA 
* Es convoca el Segon Ajut a la Recerca realitzada des d’Atenció Primària en qualsevol 
temàtica relacionada amb l’endocrinologia, nutrició o diabetis. 
* Es prioritzaran aquells treballs en que participin conjuntament metges i infermeres. 
* La dotació de l’Ajut serà de 1,000 euros bruts (500 euros a l’inici del projecte, 500 euros 
als 6 mesos un cop s’hagi presentat al Comitè Científic l’evolució del treball). 
* Estructuració en: Resum, Coneixements actuals sobre la temàtica d’estudi, Hipòtesi, 
Objectius, Material i Mètodes, Descripció de l’equip investigador, Cronograma, i 
Pressupost justificat. Extensió màxima de 2,000 paraules. 
* Els resultats aconseguits s’exposaran en el Curs del proper any. 
* Hi haurà un jurat específic per decidir el guanyador. 
  
PER FER LA INSCRIPCIO AL CURS 
* Es contactarà amb la Secretaria Tècnica per tal de confirmar el nom de la persona 
inscrita 
* El preu de la inscripció és de 100 € 
* El pagament es farà a la FUNDACIÓ RENAL JAUME ARNÓ 

* Es disposa d’un nombre limitat d’Ajuts per permetre l’assistència al Curs. Per tal de 
poder accedir-hi, s’haurà de sol·licitar a la Secretaria Tècnica del Curs mitjançant correu 
electrònic. 
 
FUNDACIÓ RENAL JAUME ARNO 
C/Enric Granados 3, 1º.  
25006 Lleida 
CIF: G-25 662 941. Persones de contacte: Ignacio Gracia (ignacio@fjarno.org) i Teresa 
(teresa@fjarno.org). 
 
 
COMITÈ ORGANITZADOR I CIENTÍFIC 
* Albert Lecube. Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
* Antonieta Vidal. Direcció d'Atenció Primària Lleida 
* M. Antònia Lafarga. Atenció Primària de Lleida 
* Teresa Solà. Atenció Primària de Lleida. 
* Àngels Molló. Atenció Primària de Lleida. 
* Sandra Maria. Atenció Primària de Lleida. 

 

mailto:teresa@fjarno.org

