
Institut Català de la Salut

Dirigit a
Professionals sanitaris tant de l’àmbit hospitalari com de l’atenció 

primària interessats en combatre la fragilitat i implementar la 
prehabilitació multimodal quirúrgica.

Inscripcions
 Obertes fins el 10 d’octubre de 2019
Personal Hospital Germans Trias: 

a través de la intranet, a Formació continuada 
Personal extern: 

omplint el formulari que trobareu a la pàgina web: 
www.hospitalgermanstrias.cat/prehabilitacio-2019

Col·labora 

Com arribar

 

So
m aquí

Sala d’actes (Planta baixa)
Hospital Germans Trias i Pujol
Carretera de Canyet s/n. 08916 
Badalona

Sala d’actes, Hospital Germans Trias
Carretera de Canyet, s/n 08916 Badalona. Barcelona

Fragilitat i prehabilitació 
multimodal en pacients 

quirúrgics
30 d’octubre de 2019

preHAB



out.

Programa
8.30-9.15 h Recollida de la documentació.

9.15-9.30 h Benvinguda institucional.
Joaquim Verdaguer, director del Servei d’Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme 
(BNM); Josep Ma Mòdol, director mèdic de l’Hospital Germans Trias (HGT), Enric Moret, 
cap del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’HGT.

9.30-9.50 h Estratègia ProFràgil en atenció primària.
Sara Rodoreda, metgessa de família i responsable de suport assistencial del Servei 
d’Atenció Primària BNM.

9.50-10.10 h Abordatge i maneig clínic de la fragilitat a l’entorn hospitalari.  
Ramón Miralles, director clínic territorial de Cronicitat de l’Àrea Metropolitana Nord.

10.10-10.30 h Contextualització i principis de la prehabilitació multimodal 
a Germans Trias.
Enric Moret, cap del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’HGT.

10.30-10.45 h Precs i preguntes.

10.45-11.30 h Pausa i cafè. 

11.30-11.50 h Valoració funcional i prescripció d’exercici físic.
Maria Boldó, metgessa especialista de Rehabilitació i Medicina Física i referent de 
prehabilitació a l’HGT.

11.50-12.10 h El rol de la nutrició en la prehabilitació. 
Eva Martínez, dietista i nutricionista referent de prehabilitació a l’HGT.

12.10-12.30 h El rol del suport psicològic en la prehabilitació. 
Joana Moreno, psicòloga de la Clínica del Dolor de l’HGT.

12.30-12.50 h ERAS des del punt de vista del cirurgià: l’obligació de fer-ho 
millor. Óscar Buisan, metge especialista d’Urologia de l’HGT. 

12.50-13.10 h Presentació d’un cas clínic de prehabilitació prequirúrgica.
Mar Sendra, metgessa especialista d’Anestesiologia i responsable de la prehabilitació 
a l’HGT.  

13.10-13.45 h Precs i preguntes

13.45-14.00 h Conclusions i cloenda

Introducció
La prehabilitació multimodal és un concepte emergent que es defineix com 
el procés encaminat a millorar la capacitat funcional de la persona per fer-la 
capaç d’afrontar un estímul estressant com és la cirurgia. 

Consisteix en una optimització física, nutricional i psicològica del pacient que, 
sumada a la preparació clínica i farmacològica, suposarà una millor recuperació 
funcional després de l’alta. Aquest procés és especialment important amb 
una població cada vegada més envellida, més fràgil i pluripatològica. Com 
més preparats entrin els pacients a la sala d’operacions, més ràpida serà la 
seva recuperació funcional, menys complicacions postoperatòries presentaran 
i millor resultats quirúrgics obtindran. 

En resum, 

Objectius generals
• Definir i mesurar el concepte fragilitat en l’atenció primària i en l’àmbit 

hospitalari.
• Identificar estratègies per combatre la fragilitat en l’atenció primària. 

Identificar estratègies per combatre la fragilitat en l’àmbit hospitalari.        
Definir el concepte de prehabilitació multimodal en l’àmbit quirúrgic. 

• Enumerar les accions pro-ERAS des del punt de vista del cirurgià.        
Correlacionar els circuits i la comunicació entre els diferents àmbit 
assistencials implicats en l’atenció dels pacients fràgil en general i els 
quirúrgics en particular dins de l’ICS.
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better in, better out.
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