
 
 

Organitza : ICS (Institut Català de la Salut) i GiPSS ( Gestió i 
Prestació de Serveis de Salut) 
 
INFORMACIÓ 
 
Dia: 12 de juny de 2018 de 9:30 a 14:30 h 
Lloc: Aula A de l’Hospital Universitari Joan XXIII (Formació 
Continuada) c/ Mallafré Guasch, s/n, 43005 Tarragona 
 
Adreçat a personal sanitari de l’àrea temàtica: Ortogeriatria; 
Tractament de la fractura de maluc en el pacient de 65 anys o 
més. 
 
 
 
 
 
Es lliurarà certificat d’assistència.  
 
OBJECTIU 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

La finalitat de la jornada serà conèixer que és i en què 
consisteix la Unitat d’ortogeriatria de la zona del Tarragonès, 
juntament amb l’aprenentatge del tractament de les 
diferents tècniques d’abordatge quirúrgic de la fractura de 
maluc amb aquest tipus de pacient. Finalment, també es 
donaran a conèixer el maneig de les possibles complicacions i 
síndromes geriàtriques que poden aparèixer durant l’ ingrés, 
la rehabilitació precoç i participació de la teràpia 
rehabilitadora en el procés de convalescència, la prevenció 
secundària de noves fractures i les indicacions per realitzar un 
estudi d’osteoporosi. 

I     JORNADA       D’ORTOGERIATRIA                   
DEL     TARRAGONÈS 

 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 

Inscripcions gratuïtes a nborrero.gipss@gencat.cat (nom, 
cognoms, categoria professional, número de telèfon i 
correu electrònic) fins el 30 de maig de 2018. Places 
limitades.    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

PROGRAMA 

  

9:30 h Benvinguda i presentació: Dr. Rami Qanneta, Director 
Assistencial/ de Centre GiPSS i Dr. Ignacio L. García Forcada 
Cap de servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 

 
10h: TAULA 1: Com i per què es va crear la unitat al nostre 
territori. Complicacions i abordatge dels principals 
problemes en el període pre-quirúrgic 

Moderadora: Dra. Eugènia Sopena Bert, metgessa especialista 
en MFiC de l’Hospital Sociosanitari Francolí i Màster en Geriatria i 
Gerontologia (GiPSS)  

 
- Tractament de l’Anèmia en el preoperatori i  posteriorment a 
la cirurgia. 

 Dra. Carmen Araguás Arasanz, metgessa hematòloga de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona (ICS) 

 
- Motius i tractaments que retarden la cirurgia del pacient amb 
fractura de maluc. Tècniques anestèsiques més habituals. 

Dra. Judit Saludes Serra, metgessa anestesista de l’Hospital Joan 
XXIII de Tarragona (ICS) 

 
 - Tractament i abordatge de la cirurgia en els pacients amb 
tractament anticoagulant i antiagregant.  

Dra. Reyes Aguinaco Culebras, metgessa hematòloga de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona (ICS) 

 
- Valoració Geriàtrica Integral i abordatge social del pacient de 
la Unitat d’ortogeriatria.  

Sra. Josefina Florensa Bosch, treballadora social de l’Hospital 
Sociosanitari Francolí  (GiPSS) 

  

  

  



11:30h: TAULA 2: Tècniques i abordatge quirúrgic. 
Complicacions més freqüents en el postoperatori immediat. 
Cures d’infermeria 
Moderadora: Dra. Anna Marsol Puig, metgessa traumatòloga de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona (ICS) 
  
 - Maneig ortopèdic de la fractura de maluc. 
Dra. Libe Assua Mentxaka, metgessa traumatòloga de l’Hospital 
Joan  XXIII de Tarragona (ICS) 
 
- Complicacions post-quirúrgiques més freqüents.  
Dra. Amanda Arroyo Dorado, metgessa traumatòloga de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona  (ICS) 
 
- Revisió de les fractures de maluc durant el darrer any. 
Epidemiologia, complicacions i supervivència.  
Dr. Albert Alabat Roca, metge traumatòleg de l’Hospital Joan 
XXIII de Tarragona (ICS) 
  
- Evolució del programa d’ortogeriatria. Cures d’infermeria al 
pacient en el postoperatori immediat.  
Sra. Mª Cabeza García Olivares, supervisora d’infermeria de 
traumatologia de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona (ICS) 
  
13h-13:30h PAUSA CAFÈ  
  
13:30h:TAULA 3: Període post-quirúrgic: de l’acte quirúrgic 
fins a l’alta de l’Hospital Sociosanitari Francolí. Osteoporosis 
i prevenció secundària de noves fractures 
Moderador: Sr. Antoni Aguilera Barea, fisioterapeuta de 
l’Hospital Sociosanitari Francolí  (GiPSS) 

- Continuïtat del procés del pacient d’ortogeriatria. Evolució i 
complicacions més freqüents.  
Sra. Marci Ilundain Martin, infermera geriatria de l’Hospital 
Sociosanitari Francolí (GiPSS)  
  

-Mobilització precoç i abordatge en el pacient agut.  

Sra. Mercè Vilà Viñas, fisioterapeuta de l’Hospital Joan XXIII de 
Tarragona (ICS) 

  
- Osteoporosis i prevenció secundària de noves fractures.  

Dra. Sonia Castro Oreiro, metgessa reumatòloga de l’Hospital 
Joan XXIII de Tarragona (ICS)  

 
- Posada en marxa d'una unitat de coordinació de fractures 
(UCO o FLS) i primers resultats.  

Dra. Rosa San Segundo Mozo, metgessa rehabilitadora de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona (ICS) 

  
14:45 Cloenda de la Jornada: Dr. Albert Pons Porta, Director 
Hospital  Universitari Joan XXIII de Tarragona i Dra. Eugènia 
Sopena Bert, metgessa especialista en MFiC de l’Hospital 
Sociosanitari Francolí  

 

COMITÈ ORGANITZADOR:  
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Sra. Mª Pilar Gomez Luri  

Dr. Gerard Jordà Fernandez  
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