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PROJECTES
Membres grup padeics dolor i cronicitat
La pràctica clinica diària i l'ús racional dels medicaments. tractament del dolor (part 1 i
2), febrer 2019
Jornada actualització apday. Actualització en dolor crònic. gener 2020
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Preparació (enquesta) fòrum sobre l'abordatge compartit de dolor atenció primàriaatenció hospitalària.
Reunió telemàtica grup atdom: reflexions i interrogants en l'atenció residencial
durant la pandèmia covid. desembre 2020
Projecte micropíldoras 2019-2020
CAMFiC al dia. 3a edició 2019 i 2020
Activitat externalitzable: abordatge de les descompensacions i crisi pcc i maca en
atdom.
Atenció domiciliària al pacient crònic complex i en final de la vida: via subcutània.
sedació i situació d´últims dies.
Pla del dolor crònic a catalunya- membres del grup del dolor crònic oncològic i no
oncològic.
Projectes d'atdom avançada. programa d'atenció domiciliària eap sarrià

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
Tractament injectable per al control del dolor
Programa Essencial. aquas (agència de qualitat i avaluació sanitàries de catalunya).
http://essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/tractament_analgesic_parenteral
opioides fuertes y dolor crónico no oncológico en cataluña. análisis del patron de
prescripción por parte de médicos de familia
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-anestesiologia-reanimacion-344articulo-opioides-fuertes-dolor-cronico-no-S0034935619301616
Recomanacions per la prescripció eficaç i segura dels fàrmacs opioïdes i prevenir-ne
l'abú
Document del consell de col·legis de metges de catalunya
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/noticies/recomanacions-del-ccmc-per-a-unaprescripcio-eficac-i-segura-dels-farmacs-opioides-i-per-prevenir-ne-casos-dabus-
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Guia del dolor crónico. Aquas, Gener de 2019.
Manifestaciones persistentes de la covid-19. Guia de pràctica clínica (CAMFiC).
Full per a pacients camfic: exercici físic
Model d'atenció a les residències de catalunya. una proposta des de l'ap (camfic.
aificc. col·legi ofocial del treball social). maig 2020
Elaboració de la guia fármacoterapèutica en gent gran i amb elevada fragilitat.
gerència medicament catsalut. febrer 2019
Guia práctica de actuación en epidemia de covid-19 en residencias para persona
mayores. semfyc.
Recomanacions als professionals de l'atenció primària en l'atenció al domicili, durant
la pandèmia de la covid-19 (camfic aificc) març 2020
Comunicació al xxvii congrès camfic. definició operativa dels criteris atdom i
correlació amb la fragilitat. zamora-sánchez, jj et al
Comunicació al xàs jornadas nacionales dela asociació de enfermería comunitaria.
instrumentos multidimensionales para identificar la fragilidad en personas que viven
en la comunidad: protocolo para una revisió psicometrica. octubre 2019
Comunicació oral. societat catalana de geriatría i gerentologia. update 2020. validesa
convergent i discriminant vig respecte al eq-5d53l en atdom. novembre 2020
Comunicació oral. xxiii encuentro internacional de investigación en cuidados.
estratificación de pacientes atdom mediante un íncice de fragilidad basado en la
valoración geriàtrica integral. zamora-sánchez, jj
Póster societat catalana de geriatría i gerentologia. zamora-sánchez, jj. estratificació
de pacients atdom amb un índex de fragilitat basat en la valoració geriàtrica integral
i valoració de correlació amb complexitat clínica- novembre 2020
Multidimensional instruments with an integral approach to identify frailty in
community-dwelling people. zamora-sánchez, jj. bmj open 2019

