
  

 

 

4ª edició del curs virtual de geriatria  
per a metges d’atenció primària  

 

 
 

Estructura 
 
Aquest curs té com objectiu millorar la capacitat dels metges de família en la presa de decisions 
clíniques en l’atenció a persones grans. El curs té una estructura modular i tractarà: El procés de 
l’envelliment, la prevenció de la dependència, les síndromes geriàtriques i les malalties prevalents 
en la gent gran. A més a més hi haurà un mòdul distribuït transversalment sobre els aspectes ètics 
i de la comunicació.  
 
Mòduls:  
 

1. Envelliment: de l’envelliment saludable a la dependència 

2. Sarcopènia, osteoporosis, caigudes i fractures. Reumatologia i tractament del dolor 

3. Neurologia i salut mental 

4. Cardiovascular, pneumologia i malalties infeccioses 

5. Aparell genito-urinari,  dermatologia i trastorns sensorials. 

6. Atenció domiciliaria/final de vida  

Mòdul transversal: Ètica i comunicació.  

 

Modalitat: Online 

 

Durada: 65h de dedicació 

 
Calendari: 12/12/2016 – 09/04/2017. 
Es començarà amb un curs d’introducció al campus virtual (10 dies de durada).  
Inici del mòdul 1: 09 de gener 2017. 
Finalització del curs: 09 d’abril 2017. 
 
Requisits d'admissió 
Metges de família  
 



  

 
 
 

Programa 
Mòdul 1 –De  l’envelliment saludable a la dependència  

Envelliment actiu i saludable l 

Discapacitat i dependència 

Avaluació Geriàtrica Integral   

Aspectes psicològics i socials del procés de l'envelliment  

Activitats preventives en persones grans 

Ús adequat de fàrmacs  

Productes de suport 

• Mòdul 2 - Síndromes geriàtriques i alteracions de l’aparell locomotor  

Fragilitat i sarcopènia  

Activitat física  

Malnutrició  

Immobilitat  

Dolor crònic + Cas clínic 1  

Caigudes i Osteoporosi + Cas clínic 2  

Polimiàlgia reumàtica i Arteritis de la temporal + Cas clínic 3  

• Mòdul 3 – Neurologia i salut mental  

Parkinson + Cas clínic 1  

Depressió + Cas clínic 2  

Demències + Cas clínic 3   

Ictus + Cas clínic 4  

• Mòdul 4 - Cardiovascular, pneumologia, infeccioses i oftalmologia  

Patologia cardiovascular + Cas clínic 1 

MPOC + Cas clínic 2.  

Malalties infeccioses  

o Classe 3.1 HIV  

o Classe 3.2. MRSA  

o Classe 3.3. Pneumònia + Cas clínic 3.  

o Classe 3.4. Infeccions urinàries + Cas clínic 4.  

Oftalmologia  



  

• Mòdul 5 – Aparell genito-urinari, dermatologia 

Patologies de l'aparell genitourinari  

o Hipertròfia benigna de pròstata + Cas clínic 1  

o Disfunció erèctil + Cas clínic 2  

o Incontinència + Cas clínic 3  

Trastorns tròfics  

o Dermatitis de estasi + Cas clínic 4  

o Queratosis actínica + Cas clínic 5  

o Úlceres + Cas clínic 7  

• Mòdul 6 – Atenció domiciliaria / final de vida   

Recursos assistencials de "long-term care" específics per als pacients geriàtrics  

Bioètica aplicada a l'atenció de la gent gran.  

Cures pal·liatives al domicili de les persones grans   

• BLOC FORMATIU TRANSVERSAL (5h): Ús racional de medicaments, cronicitat i ètica assistencial 

en geriatria.  

DEBATS AVALUATS (obligatoris)  

Debat 1. Ús racional de medicaments. Indicació, adequació, seguretat, eficiència, adherència, 

concordança i estratègies de millora. Indicació de les novetats terapèutiques. 

Debat 2. Cronicitat. Reflexions sobre la identificació, el registre i la millora de l’atenció de les 

persones en situació de complexitat clínica i malaltia avançada (PCC i MACA). 

Debat 3. Ètica assistencial en l’atenció geriàtrica.  

Els temes dels debats poden ser modificats en funció del grup i el curs tot i que atenguin els 

mateixos objectius. 

Preu curs: 450 Euros 
Preu socis CAMFiC: 50 Euros 
 
Informació:  
Eli Masip 
Fundació Salut i l’Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona 
St. Antoni Maria Claret, 171. UAB-Casa Convalescència 
08041 Barcelona 
Telf: 93 433 50 20  
Elisabet.Masip@uab.cat 
www.fsie.cat 
 
Inscripcions: 
http://www.fdrobert.uab.cat/inscripcio/index.php?idCurs=2165 
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