INFORMACIÓ

CONFERENCIANTS

Durada: 11 hores

Miquel Aguilar Barberà, neuròleg. Ex cap de Servei
de Neurologia de l’Hospital Mútua de Terrassa.

6 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.

Gerontologia Clínica
i Cures Pal·liatives
Del 30 de gener al 19 de juny de 2021

Magda Campins Martí, Cap del Servei de Medicina
Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron. Professora de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Montserrat Esquerda Aresté, pediatra. Directora
de l’Institut Borja de Bioètica. Professora de la
Universitat Ramon Llull.

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.

Estefanía García Pérez, oncòloga de l'Hospital de
Barcelona SCIAS.

Coordinació de la formació:
Dr. Jaume Padrós i Selma

Maria Pau González de Olmedo, psicòloga clínica
i doctora en psicologia. Coordinadora de l'Àrea de
Promoció de la Salut i Prevenció de la Fundació
Galatea.
Montserrat Martínez Govern, infermera especialista
en salut mental.

ACREDITACIÓ

Sònia Miravet Jiménez, metgessa de família. Directora
CAP Martorell.
Jenny Moix Queraltó, doctora en psicologia. Professora
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

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

Organitza:

Antoni Calvo López, psicòleg clínic. Director de
la Fundació Galatea. Director del Programa de
Protecció Social del COMB.

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

32ena edició

Format

José Luís Bimbela Pedrola, doctor en psicologia.
Escuela Andaluza de Salud Pública.

Col·labora:

Eugeni Saigí Grau, Director del Servei d’Oncologia
de l’Hospital de Barcelona SCIAS.
Maribel Sala Coll, treballadora social i pedagoga.
Maria Dolors Solé Gómez, metgessa. Copresidenta de
la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball
(ENWHP).

PROGRAMA

Fundació Mutuam Conviure,
compromesa amb la formació
dels professionals com a eix
clau per millorar la qualitat
del treball diari

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.

2021

30

L’actual pandèmia per la COVID-19 ens ha obligat a abandonar temporalment les classes presencials. En aquesta
edició, i sense renunciar a tractar temàtiques clíniques hem
volgut emfatitzar sobre alguns aspectes més dirigits
directament als professionals assistencials.
Així, doncs, les sessions, tot i continuar tenint lloc els
dissabtes, es podran seguir digitalment en directe a
través de “Webinars”, amb un moderador que recollirà
i traslladarà als ponents les preguntes i qüestions
plantejades pels assistents.
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2021

27

Equips i organitzacions que cuiden i es cuiden
Modera: Sònia Miravet Jiménez, metgessa
de família. Directora CAP Martorell
Organitzacions que cuiden
Maria Dolors Solé Gómez, metgessa del treball.
Copresidenta de la Xarxa Europea de Promoció
de la Salut en el Treball (ENWHP)

Dissabte, 27 de febrer

Equips que cuiden
Maria Pau González de Olmedo, psicòloga
clínica i doctora en psicologia. Coordinadora de
l'Àrea de Promoció de la Salut i Prevenció de la
Fundació Galatea

9.30 - 11.30h LA SALUT DELS PROFESSIONALS
SOCIOSANITARIS (1/3)
Complexitat, vulnerabilitat, fragilitat:
afrontant el repte. Modera: Maribel Sala Coll,
treballadora social i pedagoga
L’ètica de la cura i la fragilitat
Montserrat Esquerda Aresté, pediatra. Directora
de l’Institut Borja de Bioètica. Professora URL

2021
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27

Dissabte, 27 de març
9.30 - 11.30h LA SALUT DELS PROFESSIONALS
SOCIOSANITARIS (2/3)
Professionals que cuiden i es cuiden
Modera: Montserrat Martínez Govern, infermera
especialista en salut mental
“Yo decido”
José Luís Bimbela Pedrola, doctor en psicologia.
Escuela Andaluza de Salud Pública
“Mi mente sin mi”
Jenny Moix Queraltó, doctora en psicologia,
professora de la UAB

Dissabte, 29 de maig
9.30 - 11h Complexitat en el diagnòstic
de Demències
Miquel Aguilar Barberà, neuròleg. Ex cap
de Servei de Neurologia de l’Hospital Mútua
de Terrassa

La salut i el benestar dels professionals
Antoni Calvo López, psicòleg clínic. Director
de la Fundació Galatea. Director del Programa
de Protecció Social del COMB
2021

Dissabte, 24 d’abril
9.30 - 11.30h LA SALUT DELS PROFESSIONALS
SOCIOSANITARIS (3/3)

9.30 - 11h Vacunes de la COVID-19. Ens vacunem?
Magda Campins Martí, Cap del Servei de
Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron. Professora de la UAB

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

MÈTODE DE FORMACIÓ “WEBINAR”

2021

9.15h Inauguració
Josep Ballester i Roselló,
Director de l'Àrea Sanitària del Grup Mutuam

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.

Aquesta formació va dirigida fonamentalment a professionals 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.

Dissabte, 30 de gener

2021
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Dissabte, 19 de juny
9.30 - 11.30h Estat actual dels avenços
en Oncologia
Eugeni Saigí Grau, director del Servei
d’Oncologia de l’Hospital de Barcelona SCIAS
Estefanía García Pérez, oncòloga de l'Hospital
de Barcelona SCIAS

