
INFORMACIÓ

Durada: 10 hores

5 Sessions en format Webinar

Secretaria del Curs: 
Núria Viñeta – dirmedica@mutuam.com

Inscripció: El preu de la inscripció és de 40€. La 
inscripció es fa via web a www.mutuam.cat/CFMC 
Un cop pre-inscrits a la web rebreu un mail amb 
la informació per efectuar el pagament a través de 
transferència IBAN ES81 2100 3200 92 2500047732, 
fent constar les dades del alumne: “Nom i Cognom + 
Formació Grup Mutuam”. Fet el pagament rebreu el 
link per registrar-vos al ZOOM Webinar.

Cada mes rebreu l’enllaç a Zoom de la sessió 
corresponent.

Diploma:
En finalitzar la formació, s’enviarà als alumnes un 
certificat acreditatiu de la seva assistència, si s’ha 
assolit al menys el 80% d’assistència.

Coordinació de la formació: 
Jaume Padrós, metge consultor de la Unitat 
de Valoració Geriàtrica Integral de Mutuam

Curs de Formació 
Continuada en 

Gerontologia Clínica 
i Cures Pal.liatives

Organitza:

Formació Webinar

ACREDITACIÓ

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

Del 14 de gener al 13 de maig de 2023

34a edició

CONFERENCIANTS

Roman Freixa, cap de servei de Cardiologia de 
l’Hospital Moisès Broggi (CSI). Sant Joan Despí.

Cristina Lasmarias, infermera. Doctora en serveis de 
salut i socials UVic. Unitat de Formació i Docència, 
Institut Català d’Oncologia. Hospitalet de Llobregat.

Albert Lleó, neuròleg. Director del servei de Neurologia 
de l’Hospital de Sant Pau.

Miquel Maseras, oftalmòleg. Excap de servei 
d’Oftalmologia de l’Hospital de Terrassa.

Jorge Maté, psicòleg clínic. Cap de servei de 
Psicooncologia de l’Institut Català d’Oncologia. 
Hospitalet de Llobregat.

Lourdes Mateu, internista. Cap de la Unitat Covid 
de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Arcadi Navarro, catedràtic de Genètica (UPF) 
i director de la FPM.

Mònica Povedano, neuròloga. Cap de la Unitat d’ELA. 
Hospital Universitari de Bellvitge.

Antoni Salvà, director de la Fundació Salut 
i Envelliment. UAB.

Antoni Viladot, traumatòleg. Expresident de les 
Societats Espanyola i Europea de peu.



PROGRAMA

La Fundació Mutuam Conviure té com una de les seves 
prioritats el sector sociosanitari, entès com aquell que 
agrupa des d’una visió integral de l’atenció dels malalts 
crònics, la Gerontologia Clínica i Cures Pal·liatives.

La formació continuada és un instrument necessari i 
imprescindible per mantenir i actualitzar coneixements 
de diferents disciplines que han de dur al professional 
sanitari a una millora del seu nivell de coneixements 
científics i acadèmics i, per tant, de la seva capacitat 
i qualitat assistencial.

És per això que la Fundació Mutuam Conviure organitza 
aquesta activitat, des de fa trenta quatre anys, amb l’ànim 
de contribuir a difondre pràctiques i models d’excel·lència 
tant en l’àmbit sociosanitari com en el comunitari.

Aquesta formació va dirigida fonamentalment a professio-
nals de la medicina, infermeria, farmàcia, treball social, 
fisioteràpia i psicologia i als que per la seva activitat, 
estan relacionats o interessats en l’àmbit assistencial 
sociosanitari.

La Fundació Mutuam Conviure, 
sempre compromesa amb la 
formació dels professionals 

com a eix clau, per millorar la 
qualitat assistencial

PROGRAMA

L’evolució de la Covid19 ens obliga a seguir prenent 
mesures i vetllar per la seguretat. Per aquest motiu, de 
nou les sessions d’aquesta edició es celebraran en format 
webinar. Sense renunciar a tractar temàtiques clíniques, 
seguim emfatitzant sobre alguns aspectes més assisten- 
cials d’actualitat.

Per tant, un any més, les sessions matinals en dissabte, 
les podreu seguir digitalment en directe, a través del 
“format virtual” que vàrem encetar fa dos anys amb molt 
bona acollida.

MÈTODE DE FORMACIÓ “WEBINAR”

9.15h Inauguració
Marta  Chandre, directora de l’Àrea Sanitària 
del Grup Mutuam

9.30 - 11.30h  
Fragilitat: del concepte a la pràctica
Antoni Salvà, director de la Fundació Salut 
i Envelliment. UAB

Long covid: què en sabem ara? 
Lourdes Mateu, internista. Cap de la Unitat Covid 
de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Dissabte, 14 de gener
14
2023

9.30 - 11.30h 
Actualització en el diagnòstic i tractament de 
la Insuficiència cardíaca 
Roman Freixa, cap de servei de Cardiologia de 
l’Hospital Moisès Broggi (CSI). Sant Joan Despí

Acompanyament espiritual en el procés final
de vida 
Jorge Maté, psicòleg clínic. Cap de servei de 
Psicooncologia de l’Institut Català d’Oncologia. 
Hospitalet de Llobregat

Dissabte, 15 d’abril
15
2023

9.30 - 11.30h 
Esclerosi Lateral Amiotròfica. 
Diagnòstic i abordatge 
Mònica Povedano, neuròloga. Cap de la Unitat 
d’ELA. Hospital Universitari de Bellvitge 

Planificació de Decisions Anticipades: 
Com i quan? 
Cristina Lasmarias, infermera. Doctora en 
serveis de salut i socials UVic. Unitat de 
Formació i Docència, Institut Català 
d’Oncologia. Hospitalet de Llobregat

Dissabte, 11 de febrer
11
2023

9.30 - 11.30h 
Actualització terapèutica de la Malaltia 
d’Alzheimer
Albert Lleó, neuròleg. Director del servei 
de Neurologia de l’Hospital de Sant Pau

Què és i què fa la Fundació Pasqual Maragall
Arcadi Navarro, catedràtic de Genètica (UPF) 
i director de la FPM

Dissabte, 11 de març
11
2023

Dissabte, 13 de maig
13
2023

9.30 - 11.30h 
Retinopaties i maculopaties en la persona gran
Miquel Maseras, oftalmòleg. Excap de servei 
d’Oftalmologia de l’Hospital de Terrassa

Problemes freqüents de peu en la persona gran
Antoni Viladot, traumatòleg. Expresident de 
les Societats Espanyola i Europea de peu

11.30h Cloenda 


