2014
Línia malalties Infeccioses
o

Percepción, actitudes y satisfacción de los médicos de familia y
pacientes sobre la prescripción antibiótica en las infecciones
respiratorias agudas no complicadas. Participació en el grup de
discussió. Centre Cochrane IberoAmericà. IIBSant Pau. M. Z. Del
Castillo. S. Zamora. Ll. Cuixart. M. Verdú.

o

Proyecto HIV-AP. SemFYC. A. Martí, J.J. Gil.

Línia malalties Cardiovasculars
o

Assessment of an education and guidance programme for eliquis
adhrence in non-valvular atrial fibrillation (AEGEAN ). Ll. Cuixart

2015
Línia malalties Cardiovasculars
o

Estudi avaluació del risc cardiovascular en la gent gran. Institut de
recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

o

Participació en l'estudi Lifestyle habits in patients with established
cardiovascular diseases: EUROPREV III Study. Aquest és un estudi
que es va proposar a la EU Platform for Diet and Physical Activity de
la que EUROPREV és un dels membres, i es va acceptar per tirar
endavant. A Catalunya ja tenim l'acceptació de CEIC de la IDIAP Jordi
Gol.

o

Participació en estudi Facilita (el recordatorio de la toma de Apixaban
como estratègia para favorecer el cumplimiento terapéutico en la
prevención de ictus en pacientes con fibrilación auricular no valvular).
Asociación de la Sociedad Española de HTA.

o

Pla pilot d'un programa de cribratge d'aneurismes d'aorta abdominal
a la població general. Projecte que compta amb el vistiplau de la
Conselleria de Salut i estem pendents de la de CatSalut. Sergi
Bellmunt Montoya. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

o

ESTUDI AEGEAN. Valorar l’impacte d’un programa educatiu amb
l’adherència amb pacients tractats amb nous anticoagulants.

o

Participació en la elaboració de la ruta de fibril·lació auricular en l’AIS
dreta. Programa pilot a Catalunya.

Línia d’abordatge a la cronicitat i la complexitat
o

Estudi qualitat de vida en pacient inclosos en el programa PCC/MACA.

o

Projecte/estudi atenció
Departament de Salut.

Geriàtrica.

Amb

col·laboració

amb

el

2016
Línia malalties Cardiovasculars
o

Estudi avaluació del risc cardiovascular en la gent gran. Institut de
recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

o

Participació en l'estudi Lifestyle habits in patients with established
cardiovascular diseases: EUROPREV III Study. Aquest és un estudi
que es va proposar a la EU Platform for Diet and Physical Activity de
la que EUROPREV és un dels membres, i es va acceptar per tirar
endavant. A Catalunya ja tenim l'acceptació de CEIC de la IDIAP Jordi
Gol.

o

Cribatge poblacional de detecció d’Aneurisma aòrtic abdominal

o

Campanya poblacional “Si has perdut el ritme no perdis el cervell:
tenir el pols arítmic et pot provocar un ictus”

Línia malalties Infeccioses
o

Estudi de l’aplicació del Faringotest en població adulta

o

Impacte d’un tríptic informatiu per la prevenció de les úlceres per
pressió.

Línia malalties osteomusculars
o

El reto de cambiar y mantener conductas saludables. El coaching
psicología para capacitar a personas con artrosis de rodilla y mejorar
su calidad de vida.

Línia d’abordatge a la cronicitat i la complexitat
o

Estudi PCAF: atenció farmacèutica per a la millora del compliment
terapèutic en pacients crònics complexos. En coordinaciócol·laboració FC i EAP

o

Programa INFOSA-DEM: Evaluación de una intervención innovadora
informativa, formativa y de apoyo social a los cuidadores de personas
con demencia en el domicilio. Estudi experimental

2017
Línia malalties Cardiovasculars
o

Estudi Debenzab (No sé si es aquest....Assaig clínic per avaluar
l’eficàcia d’una intervenció sobre la deprescripció de benzodiazepines
en pacients amb consum crònic a l’atenció primària)

o

Estudi Cribatge aneurismes

o

Estudio INFORISK. Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y
abierto, para evaluar la eficacia en la reducción del riesgo

cardiovascular de una intervención dirigida a mejorar la información a
los pacientes con riesgo cardiovascular alto.
o

Estudi AUDAAP

o

Estudi Tao-Pres. Grau de control de la pressió arterial en pacients
hipertensos
amb
fibril·lació
auricular
sotmesos
a
teràpia
anticoagulant en atenció primària.

Línia d’abordatge a la cronicitat i la complexitat
o

Estudi PCAF: atenció farmacèutica per a la millora del compliment
terapèutic en pacients crònics complexos. En coordinaciócol·laboració FC i EAP

2018
Adherència a la dieta mediterrània i activitat física. Estudi multicèntric . CAP
Roger de Flor i CAP Florida (Hospitalet). Investigadora principal: Dra. L.
Illamola
Projecte educacional Acompañame. Manejo de ACODs en la consulta de
Atención Primaria (Intervención Educacional). Investigadors: Dra. M. Riera i
N. Peraire
Preparació i realització formació sobre Vacunació als alumnes de 6è de
primària de l'Escola Lestonnac de Badalona (Barri de Sant Roc). II Jornada
Comunitaria. Prescripció social. Salut comunitària. UD ACEBA. (12.04.18).
Dra. A. Fuentes
Assaig clínic per avaluar l’eficàcia d’una intervenció sobre la deprescripció de
benzodiazepines en pacients amb consum crònic a l’atenció primària. (Estudi
debenzab). Participants: Dra. S. Zamora, Dra. M. Cecilia, Dra. B. Jiménez,
Dr. Ll. Cuixart
Identificación de la población española de riesgo cardiovascular y renal
(Estudio IBERICAN) SEMERGEN. Investigador Principal: Dr. Sergio Cinza
Sanjurjo . CEIC Hospital Universitario Clínico San Carlos. Participants: Dra.
B. Jiménez, Dr. J. Gil, Dr. Ll. Cuixart
Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y abierto, para evaluar la eficacia
en la reducción del riesgo cardiovascular de una intervención dirigida a
mejorar la información a los pacientes con riesgo cardiovascular alto.
Estudio INFORISK. Participants: L. Cabricano, Dr. Ll. Cuixart, Dra. B.
Jiménez, Sandra Martínez
Estudio de fase III, internacional, multicéntrico, aleatorizado y abierto, para
evaluar la eficacia en la reducción de CLDL y presión arterial, y la seguridad
de Trinomia® versus tratamiento habitual en pacientes de muy alto riesgo
cardiovascular sin evento previo: Estudio VULCANO. Investigador principal:
Dr. Ll. Cuixart
Projecte per a la detecció precoç HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR
HETEROZIGOTA al CAP Roger de Flor. Investigadora principal: Dra. L.
Illamola
Evaluación del efecto del empoderamiento y de la comunicación con el
paciente sobre el control metabólico, basado en herramientas digitales en el
domicilio, de pacientes con DMT2 tratados según la práctica clínica habitual.
Investigadora principal: Dra. M. Del Castillo

Projecte Europeu #PROTECTURLIFE de prevenció de factors de risc
cardiovasculars i osteoporosis. Dr. Ll. Cuixart. Barcelona, 19 i 20 d'octubre
de 2018
2019
Assaig clínic per avaluar l’eficàcia d’una intervenció sobre la deprescripció de
benzodiazepines en pacients amb consum crònic a l’atenció primària. (Estudi
Debenzab). Participants: Dr. S. Zamora, Dra. M. Cecilia, Dra. B. Jiménez,
Dr. Ll. Cuixart
Identificación de la población Española de Riesgo Cardiovascular y renal
(Estudio IBERICAN) SEMERGEN Investigador Principal: Dr. Sergio Cinza
Sanjurjo . CEIC Hospital Universitario Clínico San Carlos. Participants: Dra B.
Jiménez, Dr. J. Gil, Dr. Ll. Cuixart
Estudio de fase III, internacional, multicéntrico, aleatorizado y abierto, para
evaluar la eficacia en la reducción de cLDL y presión arterial, y la seguridad
de Trinomia® versus tratamiento habitual en pacientes de muy alto riesgo
cardiovascular sin evento previo: Estudio VULCANO. Investigador principal:
Dr. Ll. Cuixart
Evaluación del efecto del empoderamiento y de la comunicación con el
paicente sobre el control metabólico, basado en herramientas digitales en el
domicilio, de pacientes con DMT2 tratados según la práctica clínica habitual.
Investigadora principal: Dra. del Castillo
Identificació en Atenció Primària factors Predictors de deteriorament clínic,
funcional o social en pacients ingressats en centres Socio-sanitaris. Estudi
APPRESO. Dr. Cuixart, Lorena Cabricano, Marta Capilla, Miquel Díaz
"Sentarse menos y moverse más" en el trabajo: Impacto de un programa
mHealth sobre el control glucémico y perfil antropométrico en personal de
oficina con DM2. Ensayo clínico aleatorizado. Investigadora principal: Dra.
Illamola
Estudi Hipertensió Enmascarada en pacients diabètics. Maria Cecilia, Lluís
Cuixart, Beatriz Jiménez, Maria Zell del Castillo, Laia Salinas
Programa de formació de rotació de infermeria en hospital sociosanitari
Mutuam Guell
Advanced heart failure: "you are going to be a burden for others. Caterina
Checa. Comunicació finalista European General Practice Research Network.
Vigo. 17-20 October 2019.
Que s’amaga darrera la mascara?. Premi a la Millor comunicació oral XXVI
Reunió de la societat catalana de HTA. Maria Cecilia, Lluís Cuixart, Maria Zell
Del Castillo, Laura Illamola, Beatriz Jiménez, Laia Salinas. Barcelona, 11 de
desembre de 2019
Construcció d’un model predictiu de SCA a partir dels antecedents patològics
i el perfil clínic del pacient amb dolor toràcic. Nariman Chahboun, Lluís
Cuixart, Andrea Prados, Neus Pérez, Cristina Ramírez, Francesc Moreno.
Valorada entre les 10 millors Comunicacions
Orals. Barcelona, 14 de
novembre de 2019
Grup Psicoeducatiu a Cuidadores Professionals al CAP Roger de Flor. Primer
premi XXII Jornades ACEBA “Salut a totes les polítiques”. O. Montón, L.
Álvarez, LL. Cuixart, E. Parra, L. Illamola, S. Arias i C. Echebarría. Perelada,
2 de novembre de 2019

Prevalencia de HTAE en pacientes diabéticos de un centre de atención
primária. Maria Cecilia, Lluís Cuixart, Maria Zell Del Castillo, Laura Illamola,
Beatriz Jiménez, Laia Salinas. Valorada entre les 10 millors comunicacions.
Congreso Semfyc 2019
“Intervención en Atención primària y farmacia comunitaria para mejorar la
no iniciación farmacológica en la diabetes y la enfermedad cardiovascular”.
Gil Girbau, M.M.; Peñarrubia-María, MT; Aznar-Lou, I ; Gallardo
González,MC; Planchuelo Calatayud, D ; Jiménez Muñoz, B; March Pujol, M ;
Rubio-Valera, M. Tercer premio Comunicación oral.
XXXI Encuentro
Europeo de Farmacia. Barcelona 2019,
Projecte “ Elaboració de material informatiu per facilitar l’educació sanitària
“Fulls per a pacients”. Lurdes Alonso, Lluís Cuixart i grup de comunicació de
la CAMFIC. Premi Jaume Aiguader i Miró 2019.
2020
Identificación de la poBlación Española de RIesgo CArdiovascular y reNal
(Estudio IBERICAN) SEMERGEN Investigador Principal: Dr. Sergio Cinza
Sanjurjo . CEIC Hospital Universitario Clínico San Carlos. Participants: Dra B.
Jiménez, Dr. J. Gil, Dr. Ll. Cuixart.
Identificació en Atenció Primària factors PREdictors de deteriorament clínic,
funcional o social en pacients ingressats en centres SOcio-sanitaris. Estudi
APPRESO. Dr. Cuixart, Lorena Cabricano, Marta capilla, Miquel Díaz.
Estudi Hipertensió Enmascarada en pacients diabètics. Maria Cecilia, Lluís
Cuixart, Beatriz Jiménez, Maria Zell del Castillo, Laia Salinas.

Actualització: 6/10/2021

