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Amb la col·laboració de:

Organitzen:

Sessions clíniques: 
un espai per compartir 

coneixements
Barcelona, del 7 de febrer 
al 15 de novembre de 2023

Format Webinar

INFORMACIÓ

Durada del programa de les sessions: 
8 hores anuals

8 Sessions en format “Webinar”, repartides al llarg 
de 2023 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.



PROGRAMA

19 D’ABRIL

14.00h Maneig de la insuficiència cardíaca 
refractària en hospitalització a domicili
Jeanette Mandujano, metgessa i cap del Servei de 
Geriatria dels equips d’Hospitalització a Domicili 
d’Atenció Intermèdia (HAD-AI). Grup Mutuam

17 DE MAIG

14.00h Implementació d’una avaluació sistemàtica 
de necessitats multidimensionals en cures 
pal·liatives: Estudi multicèntric de factibilitat
Raquel Olaya, infermera, PADES Sant Andreu. 
Grup Mutuam

14 DE JUNY

14.00h Premi Fundació Mutuam Conviure 2021: 
“SARCONUT” Prova pilot per a prevenir la 
sarcopènia en pacients ATDOM amb un programa 
d’exercici i consells d’alimentació
Laura Illamola,  metgessa de família, Centre d’Atenció 
Primària Jaume Soler. Institut Català de la Salut

20 DE SETEMBRE

14.00h Revisió de la medicació centrada en la 
persona: desprescripció
Oriol Rovira, cap del Servei de Farmàcia, Blanca 
Llagostera, farmacèutica i Anna Agustí, farmacèutica. 
Servei de Farmàcia. Grup Mutuam

18 D’OCTUBRE

14.00h Valoració de la complexitat en l’atenció 
intermèdia
Sebastian Fradejas, coordinador mèdic, HAI Mutuam 
Güell. Grup Mutuam

15 DE NOVEMBRE

14.00h Cuidar-se per cuidar. Suport a professionals 
dels equips receptors de l’EAPS
Anna Escolà, psicòloga, EAPS Mutuam Barcelona 
(Fundació “La Caixa“)

08 DE FEBRER  

14.00h Musicoteràpia a domicili al final de la vida, 
una eina de suport per a pacients i familiars
Marta Goicoechea, infermera, PADES Girona. 
Grup Mutuam

08 DE MARÇ

14.00h Efectivitat de les tècniques de representació 
del moviment i realitat augmentada en la rehabilita- 
ció del membre superior després d'un ictus: un 
estudi experimental
Víctor Vargas, terapeuta ocupacional, Equip de suport 
psicològic i rehabilitador del pacient amb Dany Cerebral 
Adquirit (eDCA). Residència Vila-seca. Grup Mutuam 

Un any més, iniciem les sessions clíniques que orga- 
nitza la Fundació Mutuam Conviure, regularment des 
de fa més de 14 anys, i que tenen com una de les seves 
prioritats oferir, en un format pràctic, una visió trans-
versal i integradora del model d’atenció, centrat en 
donar resposta a les necessitats de les persones grans 
en situació de dependència, persones amb malalties 
cròniques avançades i/o complexes, o bé persones en 
situació de final de vida i a les seves famílies. 

Aquesta formació va dirigida a totes i tots els professio-
nals assistencials de Grup Mutuam, de l’àmbit residen-
cial i sociosanitari dels dispositius comunitaris d’atenció, 
centres residencials assistits, centres sociosanitaris, 
hospitals d’atenció intermèdia i equips sociosanitaris 
especialitzats en geriatria i en l’atenció sanitària domi-
ciliària. 

Aquest any oferiran experiències d’abordatge de si- 
tuacions 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 Fun- 
dació Mutuam Conviure.

Les sessions es seguiran digitalment en directe a través 
de “Webinars” dels quals us n’informarem mensualment.

MÈTODE DE FORMACIÓ “WEBINAR”


