
ACREDITACIÓ

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

INFORMACIÓCONFERENCIANTS

Dr. Pere Arañó Bertran, cap de la Unitat d’Urologia 
Funcional. Gabinet d’Urodinàmia. Fundació Puigvert. 

Sra. Lorena Arribas Hortigüela, dietista-nutricionista de 
l’ Hospital Duran i Reynals. Institut Català d’Oncologia. 

Dr. Romà Freixa i Pàmias, cap de servei de cardiologia. 
Hospital Moisès Broggi.

Dr. Marco Inzitari, geriatre. Director Assistencial de 
recerca i innovació. Parc sanitari Pere Virgili.  

Dra. Esther Limón Ramírez, metgessa de família 
(EAP Prim-Mataró). Responsable del grup de cures 
pal·liatives de la Semfyc.

Dr. Joaquim Llena i Cortina, reumatòleg.

Dr. Albert Lleó Bisa, cap de la Unitat de Memòria. 
Servei de Neurologia. Hospital de Sant Pau.

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

Sra. Meritxell Naudeillo i Cosp, coordinadora i 
psicòloga general sanitària de EAPS Mutuam.

Dr. Ramon Torné i Escasany, dermatòleg Centre 
Mèdic Delfos.

28ena edició
Formació Mèdica Continuada 

en Gerontologia Clínica 
i Cures Pal·liatives

Barcelona, del 21 de gener al 20 de maig de 2017

Organitzen:

Amb el suport de:

Societat Catalanobalear 
de Cures Pal·liatives

SOCIETAT CATALANA DE
GERIATRIA I GERONTOLOGIA

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 “28ena edició Formació Mèdica Continuada 
en Gerontologia Clínica i Cures Pal·liatives”). 
La inscripció és gratuïta per als metges del 
Grup 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 del Grup Mutuam
c/ Provença 392, 08025 Barcelona
T. 93 247 94 45
email: dirmedica@mutuam.com

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



PROGRAMA

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

9.30h Fragilitat en el vell. Prevenció 
i maneig
Dr. Marco Inzitari 

11.30h Procés d’informació clínica i presa 
de decisions en pacients vulnerables
Sra. Mercedes Martínez Pérez

GENER
21
2017

9.30h Dilemes ètics i clínics en el procés 
assistencial de final de vida
Dra. Esther Limón Ramírez   

11.30h Dermatopaties més freqüents en 
el pacient geriàtric
Dr. Ramon Torné i Escasany

ABRIL
22
2017

9.30h Incontinència urinària masculina
Dr. Pere Arañó Bertran 

11.30h Maneig de les arítmies més 
freqüents en el pacient geriàtric 
Dr. Romà Freixa i Pàmias

13.30h Cloenda i lliurament de diplomes

MAIG
20
2017

9.30h Perspectives terapèutiques 
de la Malaltia d’Alzheimer
Dr. Albert Lleó  Bisa 

11.30h Abordatge nutricional en el 
pacient avançat: mites
Sra. Lorena Arribas Hortigüela

FEBRER
18
2017

9.30h Diagnòstic diferencial en les artritis 
Dr. Joaquim Llena i Cortina 

11.30h Atenció psicològica dels 
professionals que atenen pacients 
terminals
Sra. Meritxell Naudeillo i Cosp

MARÇ
18
2017

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-vuit 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.

Un espai virtual que 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


