
ACREDITACIÓ

L’acreditació d’aquesta activitat ha estat sol·licitada 
al Consell Català de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries.

26è Curs de Formació
Mèdica Continuada 

en Gerontologia Clínica 
i Cures Pal·liatives

Barcelona, del 17 de gener al 16 de maig de 2015

Organitzen:

INFORMACIÓCONFERENCIANTS

Durada: 20 hores.

Lloc: Sala d’Actes de Mutuam. c/ Ausiàs Marc, 39 
08010 Barcelona.

Inscripcions: La inscripció s’efectuarà per via 
telefònica o bé per email a dirmedica@mutuam.com 
tot indicant les dades personals (nom i cognoms, 
adreça, telèfon de contacte i email). 

El preu de la inscripció al curs és de 40 € que es 
formalitzarà a través de l’ingrés en el següent 
c.c. 2100-3200-92-2500047732 (fent constar el nom i 
cognoms de l’alumne així com la identificació del curs 
“26è Curs de Formació Mèdica Continuada en 
Gerontologia Clínica i Cures Pal·liatives”.) La 
inscripció és gratuïta per als metges de Mutuam.

Diploma: En finalitzar el curs, es lliurarà als 
participants un certificat acreditatiu de la seva 
assistència (mínim del 80 % de les sessions).

Secretaria del curs:
Sra. Núria Viñeta
Direcció de l’Àrea Sanitària de MUTUAM
c/ Casp, 17 4t. 08010 Barcelona
T. 93 247 94 45
Fax 93 265 72 58
email: dirmedica@mutuam.com

Coordinació del curs:
Dr. Jaume Padrós i Selma
uvgeriatrica@mutuam.com

Amb el suport de:

Societat Catalanobalear 
de Cures Pal·liatives

Carles Blay Pueyo, responsable operatiu PPAC. 
Director adjunt de la Càtedra de Cures Pal·liatives UVIC.

Jordi Carbonell Abelló, cap de Servei Emèrit de 
Reumatologia. Parc Sanitari Mar.

Pere Clavé Civit, cap de la Unitat d’Exploracions 
Funcionals Digestives. Consorci Hospitalari del 
Maresme.

Alfons Fadeuilhe Fadeuilhe, metge consultor en 
cardiologia de Mutuam.  

Albert Goday Arnó, cap de secció d’Endocrinologia 
de Parc de Salut Mar.

M. Antonia Lizárraga Dallo, especialista en Medicina 
de l’Esport i Nutrició. Campus de l’Alimentació 
Torribera (UB).

Adela Martín López, metgessa. Coordinadora de la 
Unitat de Valoració Geriàtrica Integral de Mutuam.

Mercedes Martínez Pérez, advocada. Assessoria 
Jurídica del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB).

Esther Rodríguez González, metge adjunt del 
Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron.

Carme Sala Rovira, cap de la Unitat de Cures 
Pal·liatives del Consorci Hospitalari de Terrassa.

SOCIETAT CATALANA DE
GERIATRIA I GERONTOLOGIA



PROGRAMA

9.15 h Inauguració del curs
Dr. Josep Ballester, 
Director de l’Àrea Sanitària del Grup Mutuam

9.30 h Aplicació del Model d’Atenció 
a la Cronicitat Avançada 
Dr. Carles Blay Pueyo 

11.30 h Fibromiàlgia Update
Dr. Jordi Carbonell Abelló

GENER
17
2015

9.30 h Maneig del pacient geriàtric 
amb MPOC
Dra. Esther Rodríguez González   

11.30 h Necessitats nutricionals en 
el vell actiu
Dra.  M. Antonia Lizárraga Dallo

ABRIL
18
2015

9.30 h Obesit i malaltia metabòlica
Dr. Albert Goday Arnó 

11.30 h Urgències en cures pal·liatives
Dra. Carme Sala Rovira

13.30 h Cloenda i lliurament de diplomes

MAIG
16
2015

9.30 h Disfàgia i alteracions de la deglució 
en el malalt geriàtric avançat
Dr. Pere Clavé Civit 

11.30 h Presentació d’un cas clínic
Dra. Adela Martin López

FEBRER
14
2015

9.30 h Maneig pràctic de la insuficiència 
cardíaca en el pacient geriàtric 
Dr. Alfons Fadeuilhe Fadeuilhe 

11.30 h Consentiment informat. 
Voluntats Anticipades 
Sra. Mercedes Martínez Pérez

MARÇ
14
2015

Mutuam té com una de les seves prioritats assistencials 
el sector sociosanitari, entès com aquell que agrupa des 
d’una visió integral de l’atenció dels malalts crònics, la 
gerontologia clínica i les cures pal·liatives.

La Formació Continuada és un instrument necessari i 
imprescindible per mantenir i actualitzar coneixements 
de diferents disciplines mèdiques que han de dur al 
professional a una millora del seu nivell de coneixe-
ments científics i acadèmics i, per tant, de la seva 
capacitat i qualitat assistencial.

Es per això que la Fundació Mutuam Conviure organitza 
aquest curs, des de fa vint-i-sis anys, amb l’ànim de 
contribuir a difondre pràctiques i models d’excel·lència 
tant en l’àmbit sociosanitari com en el comunitari.

Aquest curs va dirigit fonamentalment als metges 
relacionats amb el grup Mutuam, i a tots aquells que 
per la seva activitat estan relacionats o interessats 
en el sector assistencial.

Classes presencials amb exposicions de temes 
combinats amb algunes presentacions i discussions 
de casos clínics.

La utilització d’un espai virtual permet afavorir la 
interactivitat i l’accés a la bibliografia o documentació 
complementària que els professors puguin aportar.

MÈTODE

Fundació Mutuam Conviure, 
compromesa amb la 

formació dels professionals 
com a eix clau per millorar la 

qualitat del treball diari


