
OOBBJJEECCTTIIUU  GGEENNEERRAALL  
►Capacitar els alumnes per poder identificar 
el pacient fràgil, avaluar les seves 
particularitats de forma multidimensional i 
revisar alguns aspectes menys coneguts del 
maneig d’aquests pacients.  

OOBBJJEECCTTIIUUSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCSS  
►Reconeixement i identificació del pacient 
vell sa, pacient geriàtric i pacient fràgil. 
►Visió general de les principals síndromes 
geriàtriques. 
►Adquisició d’aptituds per adequar el 
tractament d’aquest tipus de pacients. 
►Adquisició d’elements d’ajuda per a la 
presa de decisions en aquest tipus de 
pacients.  
►Aprenentatge de coneixements d’ètica al 
voltant de les complexitats en l’atenció 
d’aquests pacients. 
►Adquisició d’aptituds per l’adequada 
atenció pal·liativa del pacient fràgil no 
oncològic i la diferenciació en els tipus de 
trajectòria de final de vida (oncològic, 
malaltia d’òrgan, fràgil). 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
►Aportació teòrica. 
►Presentació de casos. 
►Reflexió i anàlisi de casos. 

AAVVAALLUUAACCIIÓÓ  
►Es farà control d’assistència. 
►Avaluació tipus test, de 15-18 preguntes, 
realitzada al principi i al final del curs. 
►Es farà enquesta de satisfacció per part 
dels participants.  

DIRIGIT A:  
►Dirigit a Metges especialistes d’Atenció 
Primària i hospitalaris, i també a metges 
especialistes en formació; que atenguin 
pacients grans, pluripatològics o fràgils en al 
seva activitat professional habitual.  

  
  

PPRRIIMMEERRAA  SSEESSSSIIÓÓ  ––  3300//0044//22001144  
►18,00 a 19,00 h. 
Fragilitat/davallada. 
Dra. Carme Nogueras 
►19,00 a 20,00 h. 
Deteriorament cognitiu i fragilitat. 
Dr. Daniel Rodriguez 
►20,00 a 21,00 h. 
Taller pràctic. 
Dra. Carme Nogueras   
Dr. Daniel Rodriguez 
 

SSEEGGOONNAA  SSEESSSSIIÓÓ  ––  77//0055//22001144  
►18,00 a 19,00 h. 
Complexitat, fragilitat i presa de decisions. 
Dr. Jordi Amblàs 
►19,00 a 20,00 h.  
Adequació de la prescripció en el pacient 
crònic. 
Dra. Núria Molist 
►20,00 a 21,00 h. 
Taller pràctic.  
Dra. Núria Molist 
Dr. Jordi Amblàs 
 

TTEERRCCEERRAA  SSEESSSSIIÓÓ  ––  1144//0055//22001144  
►18,00 a 19,00 h. 
Atenció pal·liativa al pacient crònic.  
Dra. Dolors Torremorell 
►19,00 a 20,00 h.  
Aspectes ètics al pacient fràgil.  
Dr. German Diestre 
►20,00 a 21,00 h.  
Taller pràctic. 
Dra. Dolors Torremorell 
Dr. German Diestre 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSORAT:  
Dra. Carme Nogueras  
Especialista en Geriatria. Metge de la UFFIS Geriàtrica. 
Corporació Sanitària i Universitària del Parc Tauli de 
Sabadell. (CSUPT) 
Dr. Daniel Rodríguez 
Coordinador Mèdic de l’Hospital de Sant Llàtzer. 
Consorci Sanitari de Terrassa. (CST) 
Dr. Jordi Amblàs 
Especialista en Geriatria. Responsable Unitat Geriàtrica 
d’Aguts (UGA). Consorci Hospitalari de Vic. (CHV) 
Dra. Núria Molist 
Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Adjunta 
del servei de (UGA). Consorci Hospitalari de Vic. (CHV) 
Dra. Dolors Torremorell  
Metge Adjunt de la Unitat de Cures Pal·liatives. 
Consorci Sanitari de Terrassa. (CST) 
Dr. German Diestre 
Especialista en Medicina Interna. Adjunt del servei de 
Psicogeriatria del Centre Sociosanitari Albada. 
Corporació Sanitària i Universitària Parc Tauli de 
Sabadell. (CSUPT) 
 

DATES HORES I LLOC    
30 d’abril i 7 i 14 de maig de 2014 
De 18:00 a 21:00 hores  
 

Seu de la Filial del Vallès Occidental 
Josep Renom, 17-21 
08201 Sabadell 
   
PREU 
Socis de l´Acadèmia: 40 € 
No socis: 60 € 
MEF’s:  40 €   
Aturats: 40 € (Acreditats) 
Ingrés al nº 0081 0377 91 0001089915 
Banc de Sabadell 
 
(places limitades) 
 
(acreditació en tràmit) 
 
 

 
  



IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNSS  
 
BUTLLETA D´INSCRIPCIÓ (amb lletra d´impremta) 
 
Nom i Cognoms  
_________________________________________ 
 
Adreça   
__________________________________________ 
 
Població   
_________________________DP_______________ 
 
 
Telèfon  ______________E‐mail_________________ 
 
Lloc de treball   
___________________________________________ 
 
Professió   
____________________________________________ 
 
Soci Filial Vallès_____Soci Altres Filials____  
 
Nº DNI                _________________ 
 
 *Es  prega  contactar  amb  la  Secretaria  de  l’Acadèmia,  per 
telèfon  o  mail,  per  fer  la  preinscripció  i  comprovar  la 
disponibilitat de les places. 
*S’haurà de fer transferència bancària al número:  
0081‐0377‐91‐0001089915 del Banc de Sabadell,  indicant el 
nom del curs i enviant a secretaria el resguard. 
vallesocci@academia.cat
 

PREU INSCRIPCIONS 
 

Socis de l´Acadèmia: 40 € 
No socis: 60 € 
MEF’s:    40 €   
Aturats: 40 € (Acreditats) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIONS 
Josep Renom, 17-21 - Sabadell 
Telèfon - 93 748 43 98
De dilluns a divendres de 10 a 14 
Dimecres i dijous de 15 a 18 
http://webs.academia.cat/filials/voccidental
vallesocci@academia.cat

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

I CURS sobre 
El pacient fràgil: visió de 

360º 

 

 
Organitzat per la Secció de 

Medicina Interna 
 
 

30 d’abril i 7 i 14 de maig de 2014 
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