
 

Èxit de la Primera Jornada de Recerca de la CAMFiC 

Una cinquantena de metges i metgesses van participar en la Jornada I Fòrum de 

Recerca de la CAMFiC. Una trobada que va permetre conèixer què s’està fent a casa 

nostra en àmbits de recerca com les malalties infeccioses, les TIC’s, el son o la 

hipertensió arterial, entre d’altres. 

S’estan fent moltes coses en recerca al primer nivell assistencial. Això és el que es va 

despendre de la jornada. Cada cop són més nombrosos els projectes de recerca i 

també el nombre d’articles que es publiquen en revistes especialitzades, tant nacionals 

com internacionals.  Tot plegat fa que el Factor d’Impacte d’aquests grups de recerca 

sigui cada cop més alt, motiu pel qual tots es feliciten.  

Ara bé,  la trobada també va mostrar que la recerca en primària té dificultats per tirar 

endavant. Com van recordar alguns dels ponents, la recerca bàsica hospitalària té 

molta força i les institucions que atorguen finançament igualen els criteris d’inclusió 

pels ajuts,  sense diferenciar la idiosincràsia de la recerca en el primer nivell 

assistencial respecte de l’hospitalària. Aquesta falta d’especificitat deixa la investigació 

a l’atenció primària en inferioritat davant la concessió dels ajuts.  

En aquest sentit, cal destacar la tasca que des de la CAMFiC es fa per a promoure la 

recerca. Una mostra d’això és la seva convocatòria d’Ajuts a la Recerca, valorats en un 

total de 12.000 euros. Enguany s’han presentat 25 projectes i han estat premiats dos.   

Amb tot, el missatge final va ser optimista. Tots els participants van coincidir que 

estem en el bon camí i que cal seguir treballant sota criteris de qualitat i 

professionalitat  per posar la recerca en primària en el lloc que li correspon. 

“Factibilitat i Efectivitat del mesurament de la conductància electroquímica dèrmica pel 

cribratge de neuropatia diabètica en Atenció Primària”, dels investigadors Joan Josep 

Cabré Vila com a investigador principal, i Bernardo Costa Pinel, Francesc Barrio Torrell, 

Maria Teresa Mur Martí, Gemma Flores Mateo, Jesús Vizcaíno Marín, Cruz Mª Fuentes 

Bellido, Francesc Pujol Aymerich, i Sònia Sarret Vilà va rebre el primer premi dels Ajuts 

a la Recerca CAMFiC 2014. 

 

 



També el projecte “Déficit de vitamina D como factor de riesgo de infección 

respiratoria de vía baja (IRVB) y de agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC)” dels investigadors Isabel Moreno Hernández com a investigadora 

principal, i Maria Bartolomé Ragé, Juan Carlos Montero Alcaraz, Mònica Papiol Rufias, 

Pere Toran Monserrat, Maria Rivodigo Rodríguez i Juan José Montero Alia va rebre el 

segon premi dels Ajuts a la Recerca CAMFiC 2014. 

 

 

   

Un moment de la sessió en el I Fòrum Recerca           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest és el moment en que Isabel Moreno Hernández recull l’Ajut a la Recerca CAMFiC 

2014 pel projecte “Déficit de vitamina D como factor de riesgo de infección respiratoria de vía 

baja (IRVB) y de agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)” 

Gemma Flores recull l’Ajut Recerca 

CAMFiC 2014  pel projecte 

““Factibilitat i Efectivitat del 

mesurament de la conductància 

electroquímica dèrmica pel cribratge 

de neuropatia diabètica en AP. 


