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La “I trobada de l’ACD per la Diabetis i la Recerca” són unes jornades organitzades plenament per l’Associació Catalana de Diabetis
amb l’objectiu d’acostar la nostra societat al
col·lectiu de metges i infermers d’incorporació més recent en el món de la diabetologia.
Amb aquesta primera trobada, que esperem
tingui futures edicions, pretenem oferir uns
continguts nous, complementaris a la oferta
formativa actual, amb una orientació pràctica i vivencial en aspectes que pensem que
a ben segur poden ser útils, com eines per la
iniciació en la recerca mèdica i d’infermeria,
les diferents opcions d’accés al món assistencial i laboral, entre d’altres. Tot això, en un
ambient mes distès que el de la rutina assistencial del dia a dia.
L’ACD té l’objectiu de ser una societat útil
per tots els professionals que treballen en el
món de la Diabetis i que els sectors més joves hi guanyin representació, i desitgem que
aquesta primera trobada suposi un bon punt
de partida en aquest sentit.
Us hi esperem al Mont Sant Benet!!

DIVENDRES 3
19:00-19:15h Presentació de la Jornada: Albert Goday
19:15-19:45h Breu història de l’ACD.
Daniel Figuerola/Maite Valverde
19:45-20:15h És important pertànyer a una societat
científica? Manel Puig
20:15-20:45h Testimonis de beques.
Maribel Cuadrado/Eva Aguilera
Sopar-taller de cuina per equips
metges-infermeria
DISSABTE 4
Metges joves
09:00-10:00h Després de la residència...un abisme?
“L’etern resident”. Inka Miñambres
“Fins a l’infinit i més enllà”. Diana Ovejero
“Una altra vertent”. Ariadna Lloveras
10:00-10:30h Investigació bàsica en diabetis:
una realitat paral.lela? Jesús Blanco
Infermeria
09:00-09:30h Investigació en Educació Terapèutica:
Realitat o ficció. Margarida Jansà
09:30-10:00h Com seleccionar instruments validats
per avaluar programes educatius. PROMs
(Patient Reported Outcomes Measure /
Qüestionaris) i PREMs (Patient Reported
Experience Measure / Experiència del
pacient. Mercè Vidal
10:00-10:30h Formació en Educació Terapèutica.
Pilar Isla
En comú
10:30-11:15h* TICS en diabetis: Perquè i com?
Daria Roca
11:15-11:45h cafè
11:45-13:00h*On són els diners? Susan Webb
* Com redactar un projecte perquè tingui
èxit? Joan Vendrell
13:00-14:00h Highlights de l’EASD. Jordi Caballero
14:00-14:15h Cloenda
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