Divendres 18 d’octubre 2013

Sala
Àgora

PROGRAMA
DEFINITIU

Introducció
En el model Institucional del Parc Sanitari
Sant Joan de Déu, la investigació
contribueix de manera decisiva a fer
avançar l’acció sanitària, a millorar els
sistemes d’atenció i a incrementar les
expectatives de salut de la població. En
definitiva, la recerca s’ha convertit en
una eina que permet millorar la salut de
les persones que atenem.
La Unitat de Recerca i Desenvolupament
es va fundar al 2001 amb l’objectiu general
de promoure i realitzar investigació per
aprofundir en el coneixement. La seva
finalitat és millorar el nivell de salut de
la població en general i l’atenció de les
persones que pateixen alguna malaltia.

Gràcies a l’ impuls del nou Pla Estratègic
de la Institució, durant el 2012, la Unitat
ha donat un nou salt qualitatiu ja que
s’ha constituït com Unitat de Docència
Recerca i Innovació. A quest nou model
te com a objectiu final millorar la qualitat
i l’excel•lència de l’atenció.

La Unitat compta amb grups consolidats
de recerca en l’àmbit de la Salut Mental,
i amb dos grups de recerca clínica
en l’àmbit de la Cirurgia General i la
Pneumologia que després d’un esforç
considerable, comencen a presentar els
seus resultats.

La Unitat de Recerca, Docència i
Innovació del Parc Sanitari, proporciona
suport metodològic i logístic als
professionals de la Institució, està
integrada per un equip multidisciplinar
de professionals mèdics, psicòlegs,
biòlegs, estadístics i infermers que,
en els últims anys, han contribuït
a l’expansió de la unitat a través del
finançament de projectes obtinguts de
convocatòries competitives.

En aquest context, hem organitzat les
Jornades de Recerca de l’Hospital
General del Parc Sanitari Sant Joan de
Déu amb l’objectiu de mostrar la recerca
clínica que realitzem actualment en el
nostre àmbit i construir una plataforma
pel reconeixement de la tasca efectuada
fins el moment per part dels nostres
professionals.
Esperem la vostra assistència.
Una salutació,
Dr. David Parés Dr. Luis Lores

La Fundació per a la Recerca de Sant Joan de Déu, organització creada l’any 2003 per l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu amb l’objectiu de contribuir a la millora de la salut i el
benestar de les persones, fomentant, donant suport i coordinant la recerca que es realitza en els centres de Sant Joan de Déu d’acord amb els seus valors: Hospitalitat, Respecte,
Qualitat, Responsabilitat i Qualitat, realitza la gestió econòmica dels projectes amb fons externs i proporciona serveis centrals de recolzament.

Juan Castellanos

Cap de Servei Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Jordi Graells

Cap de Servei Dermatologia.Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Josep Mª Haro

Director de Docència, Recerca i Inovació.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

David Parés

Cap de Servei Cirurgia General. Parc Sanitari Sant Joan de Déu

César Romero

Cap de Servei Cardiologia. Parc Sanitari Sant Joan de Déu

José Rubio

Cap clínic. Unitat de Cirurgia Laparoscòpica.
Servei d’Urologia. Instituto Valenciano de Oncología

Luis Lores

Cap de Servei Pneumologia. Parc Sanitari Sant Joan de Déu

En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades
en el fitxer responsabilitat de Parc Sanitari Sant Joan de Déu amb la finalitat de promoció i altres relacionats amb l’ acte. L’ enviament de la inscripció implica l’autorització
a Parc Sanitari Sant Joan de Déu per utilitzar amb la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les nostres oficines.

12h Inauguració oficial
Sr. Enric Mangas
Director General Parc Sanitari
Sant Joan de Déu.
Sr. Emili Bargalló
Director de la Fundació Sant
Joan de Déu

12.15h Ponència:

“Innovació com a objectiu
de la recerca clínica: Per on
començar?”
Presentació: Dr. David Parés
Ponent: Dr. Josep Ma Haro

13.05h Presentació de les millors
comunicacions científiques
14.30h presentades en congressos
durant l’any 2012 sobre
treballs efectuats a
l’Hospital General

Moderadors: Dr. Juan
Castellanos i César Romero

14.30h
Dinar de treball
15.30h

“Recerca clínica: Com ajuda
a l’ assistència clínica dels
nostres pacients?”
Presentació: Dr. Luis Lores
Ponent: Dr. José Rubio

d’Investigació de l’Hospital
General.
Grup d’Investigació Clínica i
Epidemiològica en malalties
d’elevada prevalença.
Grup Recerca i Innovació en
Cirurgia.

16.15h Lliurament de premis. 		
16.30h Dr. Francesc Vilurbina
Premi a la millor comunicació
presentada a la Jornada

15.30h Anàlisi crítica de la
16h producció científica a

l’Hospital General, anys
2000 a 2012.

12.35h Ponència:

16h Presentació Grups de
Recerca i Projectes
16.15h

Dr. Jordi Graells

Premi al millor article científic
publicat durant l’any 2012

16.30h Cloenda oficial de la Jornada
17h Dr. Francesc Vilurbina

Els candidats a la presentació de les
comunicacions i per tant al premi hauran
d’enviar un resum de la comunicació de
300 paraules en format Word (Lletra Arial
12 p) en la data establerta. En aquest
resum i després del títol, haurà de constar
a quin congrés nacional o internacional va
ser presentat el treball. Només optaran
a aquest premi els treballs on la majoria
d’autors siguin del centre i en el cas que
el primer autor formi part de l’Hospital
General.
En un màxim d’un mes abans de la
Jornada, es comunicarà als candidats que
han estat seleccionats per a la presentació
de la comunicació.
Si la comunicació ha estat seleccionada,
els candidats al premi exposaran el treball
a la jornada. La presentació oral de la
comunicació tindrà una durada de 8 minuts
+ 2 minuts per la discussió i haurà de
començar exposant a quin congrés es va
presentar.

El Jurat estarà constituït per:
1- Director Mèdic del Parc Sanitari Sant Joan
de Déu
2- Directora de l’Hospital General del Parc 		
Sanitari Sant Joan de Déu
3- Director de la Fundació Sant Joan de Déu
4- Director de l’Àrea de Recerca, Docència i
Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
5- Ponent convidat a participar a la Jornada
Cada un dels membres del Jurat avaluarà en una
puntuació de 1 (puntuació menor) a 5 (puntuació
màxima) els 3 aspectes següents:
Metodologia científica utilitzada en la realització
del treball presentat.
Aplicabilitat clínica a l’Hospital General del
treball presentat.
Característiques del Congrés al que es va
presentar el treball.
Qualitat de la presentació del treball el dia de
la Jornada.
Un cop avaluat cada un dels punts i després
d’una reunió de consens efectuada després de la
presentació de les comunicacions, es determinarà
el guanyador del premi. El premi serà una dotació
econòmica a determinar.

Límit per enviar
comunicacions per ser
incloses a la Jornada i per
optar al Premi a la millor
comunicació 2012: 8 de

setembre del 2013

Límit per enviar articles
per optar al Premi al millor
article científic 2012: 8 de

setembre del 2013

Límit per presentar
proposta de projecte de
recerca per ser inclòs
a la Jornada: 8 de

setembre del 2013.
Els treballs s’hauran
d’enviar a:
david.pares@pssjd.org
luis.lores@pssjd.org

Els candidats a aquest premi hauran
d’enviar l’article publicat en format PDF i
un resum de l’article de 300 paraules en
format Word (Lletra Arial 12 p) on consti
l’aplicabilitat clínica de l’estudi publicat a
l’Hospital General.
Només es podrà optar a aquest premi si
en el treball hi ha una majoria d’autors del
centre i en el cas que el primer o segon
autor formi part de l’Hospital General.

El Jurat estarà constituït per:
1. Director de la Fundació Sant Joan de Déu
2. Director de l’Àrea de Recerca Docència i
Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
3. Ponent convidat a participar a les Jornades
4. Membre del Comitè de Recerca del Parc
SanitariSant Joan de Déu
5. Membre del Comitè de Recerca del Parc
SanitariSant Joan de Déu
Cada un dels membres del Jurat avaluarà abans
de la Jornada en una puntuació de 1 (puntuació
menor) a 5 (puntuació màxima) els 3 aspectes
següents:
Metodologia científica utilitzada en la realització
del treball presentat
Aplicabilitat clínica a l’Hospital General del
treball presentat
Factor d’Impacte de la revista on es publica
l’article
Un cop avaluat cada un dels punts i després d’una
reunió de consens efectuada abans de la Jornada,
es determinarà el guanyador del premi. El premi
serà una dotació econòmica a determinar.

L’objectiu d’aquesta part de la
Jornada és la presentació de
projectes que s’estiguin portant
a terme o que es portaran a
l’Hospital General, amb l’objectiu
de que siguin discutits pels
assistents a la Jornada amb la
finalitat de proposar punts de
millora.
La selecció dels projectes,
considerant que el temps
d’exposició serà de 10 minuts, es
realitzarà pel Comitè de Recerca
del Parc Sanitari Sant Joan de
Déu.

Els treballs s’hauran
d’enviar a:
david.pares@pssjd.org
luis.lores@pssjd.org

“Si busques
resultats diferents,
no facis sempre
el mateix”
Albert Einstein

Organitza:

Sala Àgora. Hospital general
C/. Camí Vell de la Colònia,25
08830 St.Boi de Llobregat, España
Tel.: 936 406 350
pssjd@pssjd.org
www.pssjd.org

INSCRIPCIONS

Les inscripcions a la jornada s’hauran de fer
a través de l’adreça de correu electrònic:
jornadarecercahg@pssjd.org

