X Jornada Àltima per a professionals

LLOC DE CELEBRACIÓ DE L’ACTE
Auditori ONCE
Gran Via de les Corts Catalanes, 400
08015 Barcelona

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
És necessària confirmació d’assistència
abans del 31 d’octubre
al telèfon d’ÀLTIMA 902 230 238 (24 h).
Les places són limitades. Les inscripcions
s’acceptaran per ordre rigorós de recepció.

Programa de formació continuada 2015-2017

Atenció al final de la vida:
símptomes, comunicació i dol (3)
Divendres, 3 de novembre de 2017
Auditori ONCE - Barcelona
Tanatori de Vilafranca del Penedès

Per a més informació:

CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA
Els assistents a la jornada podran obtenir
un certificat acadèmic de la UIC equivalent
a 5 hores de formació.

www.altima-sfi.com

PONENTS CONVIDATS

COMITÈ ORGANITZADOR

Agnès Calsina-Berna, MD, PhD i metge adjunta
del servei de Suport Integral - Cures Pal·liatives de
l’ICO Badalona (Hospital Germans Trias i Pujol).

Josep Porta-Sales, MD, PhD,
director de la Càtedra WeCare i
cap d’investigació i educació de
la Unitat de Cures Pal·liatives de
l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

Elisabeth Barbero, diplomada en Treball Social,
màster en Cures Pal·liatives, màster en Counselling
i màster en Treball Social Sanitari. Membre de
la comissió d’Oncogeriatria de l’Institut Català
d’Oncologia (ICO), responsable de la Unitat d’Atenció
a la Ciutadania i coordinadora de la Unitat de Treball
Social Sanitari de l’ICO.
Christian Villavicencio-Chávez, geriatra. Màster
en Cures Pal·liatives i doctor en Ciències de la Salut.
Director mèdic de Caredoctors i professor associat
de Bioètica i Medicina Pal·liativa de la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC).

Cristina Monforte-Royo,
RN, MSN, PhD, codirectora de la
Càtedra WeCare i directora del
Departament d’Infermeria de la
Facultat de Medicina i Ciències
de la Salut de la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC).
Albert Balaguer, MD, PhD,
coordinador de la Càtedra
WeCare i degà de la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut de
la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC).
Josep Ventura, director general
d’ÀLTIMA Serveis Funeraris.

Les Jornades ÀLTIMA per
a professionals tenen per
objectiu oferir un programa
de formació continuada
sobre l’atenció al final de la
vida. La formació completa està
constituïda per tres jornades
anuals, que es van iniciar el
2015 i finalitzaran el 2017.
Cada edició consta de tres blocs
temàtics diferents: símptomes,
comunicació i dol.

PROGRAMA - 3 de novembre de 2017

X Jornada ÀLTIMA per a professionals

Atenció al final de la vida: símptomes, comunicació i dol (3)
8.45 h
Recepció i acreditació
9.25 h
Benvinguda

11.15 h
Elisabeth Barbero
Comunicació
▶ Comunicació terapèutica: equip i
família

9.30 h
Agnès Calsina-Berna
Símptomes
▶ Problemes d’alimentació: anorèxia i
disfàgia en la malaltia avançada

12.30 h
Christian Villavicencio-Chávez
Família
▶ Dilemes ètics: nutrició i hidratació
en la malaltia avançada

10.45 h
Pausa – coffee break

14 h
Clausura

→ Cementiri Comarcal Parc Roques Blanques

