INFORMACIÓ

Durada: 9 sessions de 1h de durada de 14h a 15h
Lloc: Sala d’actes de Mutuam.
c/ Ausiàs Marc 39, 08010 Barcelona
Assistència:
Es passarà un control d’assistència en cada sessió,
imprescindible per aconseguir l’acreditació (cal una
assistència mínima del 80 % de les sessions per
l’acreditació)
Diploma:
En finalitzar la formació de totes les sessions, es
lliurarà als assistents un certificat acreditatiu de
la seva assistència
Coordinació de la formació:
Nieves Legua, directora d’infermeria
del Grup Mutuam

Sessions
clíniques
Barcelona, del 16 de gener
al 6 de novembre de 2019

Organitzen:

Jornada acreditada amb 1,8 crèdits
pel Consell Català de Formació
Continuada de les Professions
Sanitàries- Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional
de Salud.

Un any més, iniciem les sessions clíniques que organitza la
Fundació Mutuam Conviure, regularment des de fa més de
10 anys, i que tenen com una de les seves prioritats oferir,
en un format pràctic, una visió transversal i integradora del
model d’atenció centrada en les necessitats de les persones
grans i dependents amb malalties cròniques complexes, o
be en situació de final de vida, així com de les seves famílies.
Aquesta formació va dirigida a tots els professionals assistencials de l’àmbit sociosanitari, dels diferents dispositius
comunitaris d’atenció i suport a domicili, centres residencials assistits, centres sociosanitaris, hospitals d’atenció
intermèdia i equips sociosanitaris especialitzats en l’atenció
domiciliària per a persones en situació de final de vida.
Aquest any oferiran experiències d’abordatge de situacions
clíniques, de maneig terapèutic de patologies cròniques freqüents, de suport psicosocial i emocional, així com resultats
dels treballs de recerca guardonats en les convocatòries dels
Premis de Recerca de la Fundació Mutuam Conviure.
MÈTODE
Classes presencials amb exposicions dels temes.
PROGRAMA
16 DE GENER
14.00h Atenció geriàtrica integral en un servei
d’urgències hospitalari. Repercussió sobre la salut
dels pacients i la gestió de fluxos desprès de la
implantació a urgències i la Unitat de Curta Estada
Salvador Benito, metge. Director Serveis Semicrítics
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Mireia Puig, metgessa. Directora del Servei d’urgències
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Josep Ris, metge. Coordinador Procés d’atenció urgent
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
06 DE FEBRER
14.00h Perspectiva sobre la PDA de pacients i familiars
atesos per equips de PADES
Enric Martínez Vieites, infermer de PADES Sant Martí
Nord. Grup Mutuam

06 DE MARÇ
14.00h Protocol de sexualitat Grup Mutuam
Enric Buxadera, psicòleg. Director de la Residència
Jaume Nualart. Grup Mutuam
Maribel Esquerdo, metgessa. Coordinadora
de l’equip PADES Gràcia. Grup Mutuam
Núria Porcel, treballadora social. Directora de
la Residència Les Franqueses. Grup Mutuam
03 D’ABRIL
14.00h Formació de la incontinència fecal
Laura Solé, metgessa. Especialista en Gastroenterologia
08 DE MAIG
14.00h Up date de projectes de l’EAR
M. Rosa Planesas, infermera. Directora tècnica dels
Equips d’atenció residencial (EAR). Grup Mutuam
05 DE JUNY
14.00h La multi morbiditat en pacients crònics
aguditzats: patrons existents i la seva relació
amb la prescripció potencialment inadequada
Maria Baré, metgessa. Corporació Sanitària Parc Taulí
18 DE SETEMBRE
14.00h Satisfacció dels pacients sobre l’avaluació
del dolor en HSS Mutuam Güell
Ester López, infermera. Coordinadora d’infermeria de
l’Hospital sociosanitari Mutuam Güell. Grup Mutuam
09 D’OCTUBRE
14.00h Prevalença de malaltia tromboembòlica
venosa en malalts oncològics en situació de final
de vida atesos per equips d’atenció domiciliària:
PADES Mutuam
Ania Puig, metgessa. Coordinadora de l’equip PADES
Sants. Grup Mutuam.
06 DE NOVEMBRE
14.00h Trets diferencials del DOL en adolescents
Silvia de Quadras, psicòloga i treballadora social
de l’Equip EAPS Barcelona. Grup Mutuam

