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
nieves.legua@mutuam.com

Sessions clíniques:
un espai per compartir
coneixements
Barcelona, del 15 de gener
al 4 de novembre de 2020

Aquesta activitat ha estat acreditada
amb 1,8 punts pel Consell Català
de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.

Organitzen:

Un any més, iniciem les sessions clíniques que organitza
la Fundació Mutuam Conviure, regularment des de fa més
de 11 anys, i que tenen com una de les seves prioritats
oferir, en un format pràctic, una visió transversal 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 tots els professionals assistencials de l’àmbit residencial 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 domiciliària.
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
Sessions presencials amb exposicions dels temes
PROGRAMA
15 DE GENER
14.00h Premi Fundació Conviure extern 2018:
Avaluació de la Fragilitat i Qualitat de Vida a l’Atenció
Primària. Utilitat dels instruments IF-Fràgil-VIG i
EuroQol-5D en pacients ATDOM i correlació amb
esdeveniments adversos.
Juan José Zamora Sánchez, investigador d’ IDIAPJGol,
infermer d’AP de l’Unitat ATDOM EAP Montnegre i Unitat
ATDOM EAP Les Corts-Pedralbes

04 DE MARÇ
14.00h Prevenció de les broncoaspiracions
en l’adult major
Ivana Exposito, infermera i responsable higienicosanitària
Eva Trujillo Aranda, infermera. Residencia Vilaseca.
Grup Mutuam
01 D’ABRIL
14.00h Experiència sobre la supervisió d’equips PADES
Teresa Morandi, psicoanalista. Psicòloga especialista
en Psicologia Clínica. Docent i supervisora institucional
en salut i salut mental
06 DE MAIG
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
Imma Mundet, infermera dels Equips d’atenció residencial
(EAR). Grup Mutuam
03 DE JUNY
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
i Claudia Coll Martínez, neuropsicòloga Hospital
Universitari Dr. Josep Trueta de Girona (ICS)
16 DE SETEMBRE
14.00h Prevalença de malaltia tromboembòlica venosa
en malalts oncològics en situació de final de vida atesos
per equips d’atenció domiciliaria PADES Mutuam
Ania Puig, metgessa de l’equip PADES Sants. Grup Mutuam
07 D’OCTUBRE
14.00h L’atenció a la dimensió espiritual des dels
equips d’infermeria a l’Hospital d’ Atenció Intermèdia
Mutuam Güell: Una necessitat creixent
Sonia Ortega, infermera HSS Mutuam Güell. Grup Mutuam

05 DE FEBRER

04 DE NOVEMBRE

14.00h Presentació del document d’AQUAs sobre decisions compartides: Les decisions al final de la vida
Emma Costas, infermera. Direcció tècnica PADES Mutuam
Àngels Roca, treballadora social PADES Sant Martí Nord.
Grup Mutuam

14.00h Perspectiva dels professionals sanitaris i no
sanitaris sobre la sedació pal·liativa per sofriment
existencial/espiritual al final de la vida
Raquel Vila i Marina García, psicòlogues de l’Equip EAPS
Barcelona (Obra social La Caixa). Grup Mutuam

