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IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    

L’activitat de recerca de la Fundació Hospital Comarcal d’Inca és 

recent, tenint en compte el temps de funcionament del centre. La 

coordinació d’aquesta activitat en un sistema pot constituir un 

estímul per al perfeccionament de l’activitat mèdica assistencial, 

amb un important component translacional. 

 

La creació de noves línies de recerca suposa un esforç 

extraordinari dels investigadors, ateses les característiques 

totalment assistencials dels serveis. No hi ha una àrea destinada a 

la Unitat de Suport a la Investigació, sinó que està distribuïda en 

els diferents serveis d’atenció. 

 

El fet que aquest centre no estigui acreditat com a unitat docent 

limita extraordinàriament la dedicació del personal sanitari a la 

recerca. No obstant això, s’hi treballa per aconseguir la vinculació i 

la integració dels diferents serveis en grups de treball. 

 

En el període 2009-2010 s’han proposat vint-i-un projectes de 

recerca, cinc dels quals ja han estat conclosos. Les àrees amb més 

producció científica corresponen als serveis d’Endocrinologia, 

Farmàcia, Medicina Interna, Oncologia, Pediatria i Pneumologia. 

  

L’activitat de recerca també està adreçada a desenvolupar assaigs 

clínics, dissenyats a l’àrea d’endocrinologia. 
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ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    

L’objectiu de la Unitat de Suport a la Investigació és donar suport 

metodològic i logístic als professionals del centre en les seves 

tasques de recerca. En general, aquesta recerca és de tipus clínic i 

es relaciona amb l’atenció dels pacients; tanmateix, el personal 

mèdic i d’infermeria ha de resoldre generalment tots els 

problemes, tant els referits als mètodes de recerca com els 

derivats de la gestió dels projectes. Això suposa un esforç afegit 

que repercuteix negativament en la continuïtat dels projectes. 

L’objectiu genèric de la Unitat de Suport a la Investigació és agilitar 

i dinamitzar la gestió interna de la recerca apropant-la als 

investigadors i facilitant el contacte d’aquests amb altres 

estructures de les Illes Balears relacionades amb la recerca. La 

Unitat de Suport a la Investigació pretén facilitar aquestes tasques 

i aconseguir que les inquietuds dels professionals es plasmin en 

projectes elaborats amb rigor, i que a més siguin gestionats de 

manera eficient. Els objectius es concreten, doncs, en les 

premisses següents: 

1. Promoure i impulsar la recerca al centre, especialment els 

assaigs clínics sense interès comercial i amb medicaments. 

2. Posar a disposició dels investigadors els mitjans que els 

permetin millorar el desenvolupament de la recerca donant-los 

assessorament i suport en el disseny, en el seguiment i en la 

difusió dels projectes de recerca. 

3. Impulsar activitats de formació i docència en recerca clínica. 

4. Col�laborar en la captació de fons per a la recerca i donar 

suport a la gestió d’ajuts per al finançament de projectes. 
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La Unitat de Suport a la Investigació se situa a les unitats de 

serveis assistencials; per tant, disposa dels recursos humans 

propis d’aquestes i dels recursos estructurals. El coordinador de la 

Unitat de Suport a la Investigació és el Dr. José Moreiro, que 

disposa de personal administratiu per donar suport logístic als 

projectes i als estudis.  

 

MembrMembrMembrMembres de es de es de es de la la la la ComissióComissióComissióComissió d d d d’’’’InvestigacióInvestigacióInvestigacióInvestigació    

� Dr. José Moreiro, president 

� Dr. Bartolomé Ribas, vocal de Direcció 
� Dra. M.ª Concepción Rubio, vocal d’Anàlisis Clíniques 

� Sra. Zaira Rodríguez, vocal d’Infermeria 

� Sra. Ana María Rubio, vocal d’Infermeria 

� Dra. Laura García de Carlos, vocal de Facultatius  

� Sra. Olatz Pérez, vocal de Farmàcia 

� Sra. Nuria Gallego, vocal de la Fundació Mateu Orfila 

� Sra. Ileana Martínez, Suport de la Recerca 

� Sra. Begoña Alonso, Suport d’Evidència Científica 

� Sra. Maria Jesús Villalonga, Secretaria Tècnica i Suport per a 

Formació Continuada 

� Sra. Juliana Arango, secretària administrativa 

 

Contractació de personal tècnic de suport a la Contractació de personal tècnic de suport a la Contractació de personal tècnic de suport a la Contractació de personal tècnic de suport a la recercarecercarecercarecerca    

Amb l’objectiu de contribuir al suport metodològic (disseny i 

desenvolupament) dels estudis d’intervenció, la Unitat de Suport a 

la Investigació compta amb un llicenciat en ciències de la salut 

amb formació específica en metodologia de la recerca i amb 

experiència investigadora, amb les tasques següents: 



 

Memòria de l’activitat de recerca 

 

4 
 

a) Recerca bibliogràfica i documental i anàlisi de la viabilitat prèvia 

als estudis. 

b) Disseny dels projecte en el cas que la Gerència sigui la 

promotora de l’estudi i proposta de millores en el disseny en el 

cas dels projectes amb promotors externs a la Gerència. 

c) Redacció del protocol dels estudis: assessorament en el disseny 

del protocol, variables de l’estudi, càlcul i justificacions de la 

mida de la mostra i redacció de la part estadística. 

d) Creació, disseny i assessorament en l’elaboració del quadern de 

recollida de dades. 

e) Elaboració d’un pla d’anàlisi estadística: redacció del pla 

estadístic —tenint en compte les recomanacions de les agències 

reguladores en els casos en què sigui necessari— i disseny i 

creació de la base de dades per fer l’anàlisi estadística.  

f) Suport a la gestió i la supervisió del projecte per garantir 

l’adequació al protocol (project manager):  

� Coordinació entre el promotor, la Gerència i els 

investigadors. 

� Contacte amb els monitors del projecte per tal d’establir de 

manera conjunta la planificació i el cronograma de 

seguiment de l’estudi (cronograma de seguiment i de visites 

de monitoratge). 

� Establiment conjunt amb els monitors del procediment de 

notificació d’esdeveniments adversos greus i inesperats. 

� Facilitació i agilitació dels tràmits amb els monitors. 

� Seguiment dels assaigs clínics i dels projectes fins que són 

conclosos. 

g) Col�laboració en la divulgació científica:  
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� Assessorament en la redacció d’articles científics i traducció 

a l’anglès de publicacions i articles científics.  

� Suport en la presentació de comunicacions orals o pòsters. 

h) Redacció de la memòria assistencial dels projectes i de 

l’informe final del projecte. 

Formació i docènciaFormació i docènciaFormació i docènciaFormació i docència    

Entre les activitats que cal desenvolupar, és important impartir 

cursos de formació bàsica en recerca i cursos de formació 

específica en temes de recerca i d’atenció primària. Per tant, els 

coordinadors de la Unitat de Suport a la Investigació elaboren el 

pla de formació intern i extern i impulsen l’organització 

d’activitats formatives.     

 

S’ha organitzat un curs de capacitació amb la modalitat d’ajudes 

especials que ofereix la Direcció General de Recerca, 

Desenvolupament Tecnològic i Innovació (Conselleria d’Innovació, 

Interior i Justícia), titulat “Diseño de ensayos clínicos y aplicación 

de la estadística” (“Disseny d’assaigs clínics i aplicació de 

l’estadística”) i impartit per la Dra. Carmen Hermida, de la 

Universitat Autònoma de Madrid. 

 

Tasques duites a terme durant lTasques duites a terme durant lTasques duites a terme durant lTasques duites a terme durant l’’’’any 2010any 2010any 2010any 2010    

    

Tasques generalsTasques generalsTasques generalsTasques generals    

1. Registre de la situació actual dels projectes de recerca 

gestionats per la Unitat de Suport a la Investigació (projectes de 

recerca actius i assaigs clínics autoritzats). 
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2. Establiment d’un registre d’investigadors del centre per àrees 

d’interès i per experiència investigadora. 

3. Presentació a la Comissió d’Investigació: 

� Treballar de manera conjunta per establir les àrees 

prioritàries del programa de recerca.  

� Proposar i planificar projectes de recerca clínica. 

� Definir objectius per a la captació d’assaigs i de personal 

investigador. 

4. Coordinació d’estudis amb altres centres de recerca (Universitat 

de les Illes Balears).  

5. Programació d’activitats formatives: cerca d’ajuda per a un curs 

de formació en el disseny d’assaigs clínics i d’aplicació de 

l’estadística (especialista en assaigs clínics de la Universitat 

Autònoma de Madrid). 

6. Participació en un màster d’assaigs clínics per la Universitat de 

Sevilla (Ileana Martínez Cabrera). 

Recerca Recerca Recerca Recerca a la a la a la a la Fundació Hospital Fundació Hospital Fundació Hospital Fundació Hospital Comarcal dComarcal dComarcal dComarcal d’’’’IncaIncaIncaInca    

L’activitat de recerca ha augmentat respecte de l’any 2009, amb 

vint-i-un projectes actius en els quals participa el centre.  

 

La Comissió d’Investigació s’ha reunit quatre vegades durant l’any 

2010 i ha revisat cinc projectes: 

1) “Efecto de la introducción precoz de la leche de fórmula en la 

prevención de la alergia a proteínas de leche de vaca”. J. Hervás. 

2) “Cómo influye en la actitud terapéutica del médico de la 

atención primaria y especializada contar con una determinación 
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rápida de hemoglobina glicada en la comarca de Inca (CS Inca y 

CS Sa Pobla y Hospital Comarcal de Inca)”. B. Alonso. 

3) “Incidencia de infecciones de catéteres venosos centrales antes 

y después de la aplicación del protocolo de su mantenimiento 

en el Hospital Comarcal de Inca”. A. Rubio. 

4) “Determination of the factors that influence in salbutamol 

responsiveness in infants during acute asthma exacerbation”. J. 

Hervás. 

5) “Estudio de cohortes: pacientes VIH-positivos controladores de 

élite y no progresores: seguimiento prospectivo”. R. Cantarero. 

        

La taula següent reflecteix la procedència del finançament dels 

projectes actius durant l’any 2010. S’ha continuat col�laborant 

amb la indústria farmacèutica, amb projectes públics i amb altres 

fons de finançament (societats científiques, administració estatal i 

autonòmica, etc.). 

 

Font del finançament 
Nombr

e 

Institut de Salut Carles III 1 

Altres finançadors (societats, fundacions, administracions 

autonòmiques…) 
2 

Assaigs clínics amb medicaments amb la indústria farmacèutica  — 

Altres estudis finançats per la indústria farmacèutica — 

Projectes no finançats — 
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L’any 2010 no s’ha presentat cap sol�licitud del projecte del Fons 

d’Investigació Sanitària (FIS) de l’Institut de Salut Carles III “Guía de 

intercambio terapéutico: metodología de elaboración basada en la 

evidencia”, d’Iciar Martínez-López (sol�licitats 12.400 €). 

 

Descripció delDescripció delDescripció delDescripció delssss    proproproprojjjjectesectesectesectes    durant el període durant el període durant el període durant el període 2009200920092009----2010201020102010    

Títol del projecte 

“Estudio MAGIC. Estudio multicéntrico de la SEPAR” (conclòs) 

Investigador principal: José Serrano Pariente 

Promotors: Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica / Societat 

Espanyola d’Al�lergologia i Immunologia Clínica 

Servei: Pneumologia 

 

Títol del projecte 

“Estudio «¿De qué mueren los pacientes asmáticos?»” 

Investigador principal: José Serrano Pariente 

Promotor: Grup Emergent d’Asma de l’Àrea d’Asma de la Societat Espanyola de 

Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) 

Servei: Pneumologia 

 

Títol del projecte 

“Evaluación del grado de conocimiento sobre el propio componente alérgico 

entre los pacientes con asma extrínseco” 

Investigador principal: José Serrano Pariente 

Promotor: Grup Emergent d’Asma de l’Àrea d’Asma de la Societat Espanyola de 

Pneumologia i Cirurgia Toràcica 

Servei: Pneumologia 

 

Títol del projecte 

“Estudio multicéntrico AUDIPOC de la SEPAR” 

Investigador principal: Elena Laserna 

Promotor: Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica 

Servei: Pneumologia 
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Títol del projecte 

“Estudio observacional en mujer posmenopáusica. Valoración de adherencia y 

tolerabilidad en paciente tratada con ranelato de estroncio. Seguimiento a 

largo plazo” 

Investigador principal: Ernesto Conesa García 

Promotor: Servier 

Servei: Medicina Interna 
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Títol del projecte 

“Prevalencia del deterioro cognitivo en pacientes ingresados o que acuden a 

consulta por otros motivos” 

Investigador principal: Ernesto Conesa García 

Promotor: Pfizer 

Servei: Medicina Interna 

 

Títol del projecte 

“Repercusión de la administración nocturna de la combinación ARA II / 

antagonista del calcio en el patrón circadiano de pacientes hipertensos” 

Investigador principal: Ernesto Conesa García 

Promotor: Menarini 

Servei: Medicina Interna 

 

Títol del projecte 

“Estudio para conocer el control de los factores de riesgo cardiovascular en 

pacientes en prevención secundaria atendidos en consultas de medicina 

interna” 

Investigador principal: Ernesto Conesa García 

Promotor: Behringer 

Servei: Medicina Interna 

 

Títol del projecte 

“Protección integral del paciente hipertenso. Casos clínicos. Paciente 

hipertenso con insuficiencia cardíaca” 

Investigador principal: Ernesto Conesa García 

Promotor: Menarini 

Servei: Medicina Interna 

 

Títol del projecte 

“GAUPP. Grupo Asesor de Úlceras por Presión de las Islas Baleares. Estudio 

multicéntrico de toda la comunidad” 

Investigador principal: Juana María Fernández Méndez 

Promotor: Conselleria de Salud, Família i Benestar Social 

Servei: Medicina Interna 
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Títol del projecte 

“Estudio PREDYCES: PREvalencia de la Desnutrición hospitalaria Y Costes 

asociados en ESpaña. Estudio observacional, transversal y multicéntrico” 

Investigador principal: Begoña Alonso Zulueta 

Promotor: Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral 

Servei: Endocrinologia 
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Títol del projecte 

“Capacidad de donación de un hospital comarcal gracias a la utilización de 

protocolos informáticos (DGAVAL_PI_005/10)” 

Investigador principal: Laura García de Carlos 

Promotor: — 

Servei: — 

 

Títol del projecte 

“Estudio de prevalencia de la desnutrición en los pacientes ingresados en el 

Hospital Comarcal de Inca mediante el registro REDE (DGAVAL_PI_028/10)” 

Investigador principal: Begoña Alonso Zulueta 

Promotor: finançament amb overhead 

Servei: Endocrinologia 

 

Títol del projecte 

“Estratificación del grado de información del paciente oncológico 

(DGAVAL_PI_002/10)” 

Investigador principal: Antònia Rosa Campaner Alba 

Promotor: finançament amb overhead 

Servei: Oncologia 

 

Títol del projecte 

“Incidencia de infecciones de catéteres venosos centrales antes y después de la 

aplicación del protocolo de su mantenimiento en el Hospital Comarcal de Inca” 

Investigador principal: Ana M.ª Rubio Batanás 

Promotor: — 

Servei: UCI 

 

Títol del projecte 

“Guía de intercambio terapéutico. Metodología de elaboración basada en la 

evidencia” 

Investigador principal: Iciar Martínez-López 

Promotor: Institut de Salut Carles III 

Servei: Farmàcia 
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Títol del projecte 

“Tiroxid. Contenido de yodo en niños” 

Investigador principal: Dr. Vila 

Promotor: Multicéntrico. Empresa externa 

Servei: Grupo Yodo 

 

Títol del projecte 

“Contenido de yodo en embarazadas” 

Investigador principal: José Moreiro 

Promotor: Fundació Mateu Orfila 

Serveis: Endocrinologia, Ginecologia, llevadores de comarca 

 

Títol del projecte 

“Cómo influye en la actitud terapéutica del médico el contar con una 

determinación rápida de glicada en la consulta” 

Investigador principal: José Moreiro 

Promotor: hospitals Comarcal d’Inca i de sa Pobla 

Servei: Endocrinologia 

  

AssaAssaAssaAssaigs igs igs igs clínicclínicclínicclínicssss    

Els assaigs clínics es consideren, dins l’activitat investigadora, una 

de les línies més importants en els serveis hospitalaris. L’Hospital 

Comarcal d’Inca es destaca en el Servei d’Endocrinologia.    

    
Títol de l’assaig clínic 

“Ensayo abierto, aleatorizado, con grupos paralelos, de seis meses de 

duración, realizado en pacientes ambulatorios para evaluar el efecto de la 

insulina inhalada en polvo seco [EXUBERA (R)] sobre el control de la glucemia 

en comparación con la insulina glargina [LANTUS (R)] en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 que presentan un control inadecuado con una combinación de 

dos o más fármacos orales”  

Investigador principal: José Moreiro 

Promotors: Hospital Comarcal d’Inca / Pfizer 

Servei: Endocrinologia 
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Títol de l’assaig clínic 

“Ensayo aleatorizado, controlado, paralelo, abierto y multinacional para 

comparar la eficacia y seguridad de la adición gradual de insulina ASPART en 

las comidas principales (régimen “basal plus” básico) o en las comidas con 

mayores incrementos prandiales (régimen “basal plus” avanzado) en 

combinación con insulina detemir una vez al día, en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2” 

Investigador principal: José Moreiro 

Promotors: Hospital Comarcal d’Inca / Novo Nordisk 

Servei: Endocrinologia 

 

Títol de l’assaig clínic 

“Ensayo de 52 semanas de duración, aleatorizado, controlado, abierto, 

multicéntrico, multinacional, con ajustes de dosis para comparara la eficacia y 

la seguridad de SIBA e insulina glargina, una vez al día en combinación con 

antidiabéticos orales, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, tratados 

actualmente con antidiabéticos orales y aptos para la terapia más intensiva”  

Investigador principal: Margarita Gracia Moll Mascaró 

Promotor: — 

Servei: Endocrinologia 
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Títol de l’assaig clínic 

“Diaprokal. Estudio clínico abierto, controlado para evaluar la seguridad y 

tolerabilidad de una dieta proteinada (método Pronokal) vs. una dieta una dieta 

hipocalórica equilibrada en la reducción de peso en pacientes diabéticos 

obesos” 

Investigador principal: José Moreiro 

Promotor: Diaprokal 

Servei: Endocrinologia 

    

Col�laboracionsCol�laboracionsCol�laboracionsCol�laboracions    

S’han mantengut les vinculacions amb diferents institucions de les 

Illes Balears relacionades amb la recerca: 

� Servei de Salut i Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat: 

Dr. Juan Trias Rojas. Ginecologia (“Validación de la 

determinación del lactato intraparto en toma de sangre fetal”). 

� Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, Societat 

Espanyola d’Al�lergologia i Immunologia Clínica: Dr. José 

Serrano Pariente. Pneumologia. 

� Grup Emergent d’Asma de l’Àrea d’Asma de la Societat 

Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica: Dr. José Serrano 

Pariente. Pneumologia. 

    

Finançament Finançament Finançament Finançament     

Els fons dels projectes de recerca es gestionen mitjançant la 

Fundació Mateu Orfila, de recerca en salut de les Illes Balears. 

L’any 2010 s’han destinat fons com a overheads per finançar 

aquests projectes: 

� “Estudio de prevalencia de la desnutrición en los pacientes 

ingresados en el Hospital Comarcal de Inca, mediante el 
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registro REDE (DGAVAL_PI_028/10)”. Dra. Begoña Alonso 

Zulueta. Servei d’Endocrinologia. 1.500 €. 

� “Estratificación del grado de información del paciente 

oncológico (DGAVAL_PI_002/10)”. Dra. Antònia Rosa Campaner 

Alba. Servei d’Oncologia. 1.500 €. 

    

Difusió de la Difusió de la Difusió de la Difusió de la recercarecercarecercarecerca    

Pel que fa a la difusió de la recerca, s’ha publicat un article original 

a revistes científiques indexades a Pubmed, amb factor d’impacte.  

 

Publicacions durant el període 2009Publicacions durant el període 2009Publicacions durant el període 2009Publicacions durant el període 2009----2010201020102010    

Hervás D, Henales V, Yeste S, Figuerola J, Hervás J. How frequent is 

varicella-associated pneumonia in children?. Eur J Clin Microbiol 

Infect Dis. 2010 Nov 16.  

 

El 16 de novembre de 2009, José Serrano Pariente va obtenir el 

títol de doctor presentant a la Universitat Autònoma de Barcelona 

la tesi titulada “Asma de riesgo vital. Caracterización e 

identificación de los fenotipos implicados”, amb la qualificació 

d’excel�lent cum laude.  

 

S’han presentat ponències i comunicacions a diferents congressos 

d’àmbit local, estatal i internacional. 

 

Activitats de fActivitats de fActivitats de fActivitats de formació continuada ormació continuada ormació continuada ormació continuada de de de de 2009200920092009    

PediatriaPediatriaPediatriaPediatria    

� José Francisco Utrera Caumel 
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– VIII Curs d’Urgències Pediàtriques. Palma (Hospital 

Universitari Son Dureta), 6 de març. 

– XXXI Reunió de la Societat Espanyola de Pneumologia 

Pediàtrica. Jaén, 7-9 de maig. 

– Reunió anual de la Societat de Pediatria Balear. Mallorca. 

– XVI Curs d’Avenços en Pediatria. Palma (Hospital Universitari 

Son Dureta), 6 de novembre. 

– Jornada intensiva sobre el nou model d’assistència en el part. 

Palma, (Hospital Universitari Son Dureta), 20 de novembre. 

� Benet Colombàs Mas 

– I Curs d’Actualització de Patologia del Son Infantil. Esplugues 

de Llobregat (Baix Llobregat) (Hospital Sant Joan de Déu), 26 

de març 

– I Curs d’Epilèpsia. Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) 

(Hospital Sant Joan de Déu), 27 i 28 de març 

– Curs “Advanced pediatric life support”. Bilbao, 24 i 25 d’abril. 

– XXII Curs d’Avenços en Neuropediatria. Esplugues de 

Llobregat (Baix Llobregat) (Hospital Sant Joan de Déu), 5 i 6 

de novembre. 

– XXII Curs d’RCP avançada pediàtrica i neonatal. València 

(Hospital Dr. Peset), 26 i 27 de novembre. 

� Mario Riol Diego: 

– Màster d’endocrinologia pediàtrica. Barcelona (Hospital Vall 

d’Hebron). 
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– Curs “Advanced pediatric life support”. Esplugues de 

Llobregat (Baix Llobregat) (Hospital Sant Joan de Déu), 5 i 6 

de març. 

– XXXI Congrés de la Societat Espanyola d’Endocrinologia 

Pediàtrica. Alacant, 6-8 de maig. 

– Jornada de Controvèrsies en Endocrinologia Pediàtrica. 

Barcelona, 6 de novembre. 

� Josep Escolà Escrivà 

– “Temas de vanguardia en lactancia materna”. Madrid 

(Col�legi Oficial de Metges de Madrid), 25 i 26 de febrer. 

– V Congrés Nacional de Lactància Materna. Múrcia. 5-7 de 

març. 

– Curs “Advanced pediatric life support”. Bilbao, 18 i 19 de 

juny. 

– VI Congrés de la Federació de Grups de Suport a la Lactància. 

Palma,  26 i 27 de juny.  

– “Curs d’instructors d’RCP avançada pediàtrica i neonatal”. 

Madrid (Hospital Universitari La Paz),  15-17 d’octubre. 

� Daniel Hervás Masip 

– XXXI Reunió de la Societat Espanyola de Pneumologia 

Pediàtrica. Jaén, 7-9 de maig. 

– XXXIII Congrés de la Societat Espanyola d’Immunología 

Clínica i  Al�lergologia Pediàtrica. Palma, 14 i 15 de maig. 

– “Curso de enfermedades infecciosas en pediatría”. Londres 

(Regne Unit), 29 i 30 de juny. 
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– XI Curs Internacional Teoricopràctic de Broncoscòpia 

Pediàtrica. Madrid (Hospital Universitari 12 de Octubre), 18-

20 de novembre. 

� Rocío Ordóñez Ortega 

– III Curs de Cardiologia Pediàtrica. Barcelona (Hospital 

Universitari Vall d’Hebron), 1 i 2 d’octubre. 

– “Curso de analgesia en urgencias pediátricas”. 16 d’octubre. 

� Claudia Espósito 

– Curs “Advanced pediatric life support”. Bilbao, 18 i 19 de 

juny. 

� María Cabiró Echeverría 

– “Curso d’instructors d’RCP avançada pediàtrica i neonatal”. 

Madrid (Hospital Universitari La Paz),  15-17 d’octubre. 

� Teresa Carrión Mera 

– “Follow-up of preterm infants. Clinical seminar”. Atenes 

(Grècia). 24-26 de novembre. 

– “Curs de lactància materna”. Palma (Hospital Son Llàtzer), 9-

11 de desembre. 

    

ActivitatActivitatActivitatActivitats de fs de fs de fs de formació continuada ormació continuada ormació continuada ormació continuada de de de de 2010201020102010    

Medicina internaMedicina internaMedicina internaMedicina interna    

� Maria Fullana Bassa 

– Sessions al Servei de Medicina Interna: “Liraglutida, un 

análogo de la GLP-1 en el tratamiento de la diabetes tipo 2”. 

Gener. 
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– Sessions al Servei de Medicina Interna: “GLP-1 y el sistema 

cardiovascular”. Abril. 

– Curs d’INFORMED: “Actualización terapéutica en la patología 

hospitalaria más frecuente del paciente crónico 

polimedicado” i sessió “HTA en el anciano”. Març. 

– “Protocolo antitrombótico en el período perioperatorio y 

técnicas invasivas. Guía de la Comisión de Farmacia”. Maig. 

– Moderadora de la mesa sobre la prevenció primària en l’ictus 

en las Primeres Jornades PASI a les Illes Balears. 9 i 10 de 

juny. 

– Coordinadora del Comitè Científic i ponent de la mesa 

rodona d’alimentació, lípids i risc cardiovascular amb el tema 

“Alimentació cardiosaludable” en les II Jornades de la Societat 

d’Hipertensió i Risc Vascular de les Illes Balears. 14 de maig.  

– Coordinadora i investigadora de l’estudi CRISTEN “Crisis 

hipertensivas como predictor de la morbimortalidad 

cardiovascular. Proyecto liderado por SEH-LELHA / 

Sociedades Autonómicas de HTA”. 

– Publicació de l’estudi MERITOII, en el qual ha participat com a 

investigadora i que s’ha publicat en línia a la revista Journal 

of Thrombosis and Haemostasis amb el títol “Prognostic 

value of the ankle-brachial index in elderly patients with a 

stable chronic cardiovascular event”. 4 de març. 

    

Comunicacions a congressosComunicacions a congressosComunicacions a congressosComunicacions a congressos    

M Leal, J Abellán, P Armario, C Suárez, G Mediavilla, J Vázquez, J 

Nieto, M Domènech, M Fullana, V Giner. Crisis hipertensivas como 
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predictor de la morbimortalidad cardiovascular. Datos preliminares 

(id. comunicació: ABS0261). XVI Reunió Nacional de la  Societat 

Espanyola d’Hipertensió - Lliga Espanyola per a la Lluita contra la 

Hipertensió Arterial. Madrid, març. 


