
INFORMACIÓ

Durada del programa de les sessions: 
8 hores anuals

8 Sessions en format “Webinar”, repartides al llarg 
de 2021 d’1 hora de durada, sempre de  14 a 15h

Coordinació de la formació:
Nieves Legua
Directora d’infermeria del Grup Mutuam
nieves.legua@mutuam.com

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.

Organitza:Amb la col·laboració de:

Sessions clíniques: 
un espai per compartir 

coneixements

Barcelona, del 10 de març
al 17 de novembre de 2021

Format Webinar

Aquesta activitat amb el registre 
09/029425-MD ha estat acreditada 
pel Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions 
Sanitàries - Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional 
de Salud, amb 1,6 crèdits.



Un any més, iniciem les sessions clíniques que organitza 
la Fundació Mutuam Conviure regularment, des de fa més 
de 12 anys, i que tenen com una de les seves prioritats 
oferir, en un format pràctic, una visió transversal i integra-
dora del model d’atenció, centrat en donar resposta a les 
necessitats de les persones grans en situació de depen-
dència, persones amb malalties cròniques avançades i/o 
complexes, o bé persones en situació de final de vida i a 
les seves famílies. 

Aquesta formació professional continuada és avui una eina 
imprescindible per mantenir i actualitzar coneixements 
de diferents disciplines que han de dur als  professionals 
sociosanitaris a la millora dels seus coneixements tan 
científics i acadèmics i així potenciar i enriquir la qualitat 
assistencial.

Les sessions programades estan pensades per a tots els 
professionals assistencials del Grup Mutuam, de l’àmbit 
residencial i sociosanitari dels dispositius comunitaris 
d’atenció, centres residencials assistits, centres socio- 
sanitaris, hospitals d’atenció intermèdia i equips sociosa- 
nitaris especialitzats en geriatria i en l’atenció sanitària 
domiciliària.

14 D’ABRIL

14.00h Premi Fundació Conviure intern 2018: “EM-Line! 
Memory” com a eina de rehabilitació cognitiva per a 
pacients que han patit un ictus
Marta Soler Coromina, psicòloga HSS Mutuam Girona.
Grup Mutuam i Claudia Coll Martínez, neuropsicòloga 
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona (ICS)

05 DE MAIG

14.00h Premi Fundació Conviure 2018: Atenció a la 
depèndencia: Sala de vida. Un canvi en la visió i en 
la intervenció de la demència
Rosa Torró Soler, educadora social. Mutuam la Creueta 
Sabadell. Grup Mutuam

02 DE JUNY

14.00h Servei de Farmàcia del Grup Mutuam: qui som, 
què fem i en què et podem ajudar?
Oriol Rovira Vergés, director tècnic de farmàcia de GM i 
Laura Puerta Bravo, farmacèutica HSS Mutuam Güell. 
Servei de Farmàcia. Grup Mutuam

15 DE SETEMBRE

14.00h Característiques clíniques i evolució dels 
pacients diagnosticats de Covid-19 en l’Hospital 
d’Atenció Intermèdia Mutuam Güell
Neus Saiz, metgessa i directora de centre i Dolors Quera, 
metgessa i coordinadora metge. HAI Mutuam Güell. 
Grup Mutuam

20 D’OCTUBRE

14.00h Potenciant Sensacions. Intervenció basada 
en l’estimulació multisensorial. Snoezelen 24h
Estefania La Mata, fisioterapeuta. Residència 
Les Franqueses del Vallès. Grup Mutuam

17 DE NOVEMBRE

14.00h Detecció del malestar emocional i la solitud 
existencial a causa de les mesures d’aillament pel 
SARS-CoV-2, amb pacients i familiars atesos per l’EAPS 
Mutuam Barcelona
Dra. Noemí Morales, psicòloga UCP de l’Hospital de Sant 
Pau. EAPs Barcelona (Obra social La Caixa)

PROGRAMA
10 DE MARÇ

14.00h Presentació dels resultats del projecte de 
nafres becat pel COIB en col·laboració EAR Mutuam 
i Hospital Sant Pau
Elvira Hernández Martínez-Esparza, infermera, doctora 
per l’UA, professora de l’EUI Sant Pau i Imma Mundet, 
infermera Equips d’Atenció Residencial (EAR). 
Grup Mutuam

24 DE MARÇ 

14.00h Premi Fundació Conviure extern 2019:  Delírium 
i factors pronòstics de rehabilitació funcional en una 
unitat sociosanitària
Ester Bermúdez Gómez, fisioterapeuta CSS Monterols 
i Esteban Sepúlveda Ramos, psiquiatra CESMA H. Univ. 
Inst. Pere Mata (Reus). Grup Pere Mata

Degut a l’actual pandèmia per la Covid 19, les sessions 
es seguiran digitalment en directe a través de “Webinars” 
dels quals us n’informarem mensualment.

MÈTODE DE FORMACIÓ “WEBINAR”


