
25è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i 
Gerontologia 

Llistat per ordre de presentació: Pòsters 
 

Dijous 07/11/201 
PANTALLA 1 

Títol Presentador comentaris Hora 

Calidad del sueño y su asociación con 
indicadores de fragilidad en adultos mayores 
de un centro de atención primaria 

Burbano, 
Maria 
Pamela 

 15:00 

Evolució del grau de fragilitat d'una cohort 
de pacients geriàtrics durant l'ingrés i a l'alta 
d'un hospital d'atenció intermèdia 

Latorre, 
Nadina  15:02 

Estudi descriptiu d'una unitat funcional de 
crònics complexes 

Loutfi, Sami 
 15:04 

Estratificació de pacients ATDOM amb un 
índex de fragilitat basat en la valoració 
geriàtrica integral i valoració de correlació 
amb complexitat clínica 

Zamora, 
Juan José 

 15:06 

Geriatria i nous reptes. Atenció a la 
cronicitat/complexitat en pacients joves. 

Chito, Rosa 
Maria 

 15:08 

Avaluació del risc de caigudes: comparació 
de les escales de crichton i stratify 

Espinosa, 
Laura 

 15:10 

Utilitat de les taloneres en la prevenció de 
úlceres per pressió de talons i mal? lèols 

Compte, 
Josefa 

 15:12 

Valoració dels tests de cribratge cognitiu per 
pacients afectats d'Alteració Cognitiva Lleu 

López 
Matons, 
Núria 

 15:14 

Experiència docent amb una llibreta de 
pràctiques de geriatria amb format 
preestablert 

Torres, Olga 
H  15:16 

Intervencions infermeres relacionades amb 
el maneig del delirium dels pacients atesos 
en una unitat geriàtrica d'aguts 

Criach, 
Sandra  15:18 

Estudi de la fragilitat a l'àmbit sociosanitari i 
l'associació amb la mortalitat i altres factors. 

Guitart, 
Rosa 

 15:20 

Prevalença de la presbiacúsia en pacients 
que consulten per pèrdua cognitiva a una 
unitat de valoració geriàtrica integral. 

Martin 
Lopez, Adela  15:22 

Problemes relacionats amb la medicació 
(PRM), les notificacions per part d'un 
farmacèutic són útils en unitats geriàtriques 
d'un centre sociosanitari (CSS) 

de Jaime, 
Elisabet 

 15:24 
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comunicacio
Resaltado
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25è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i 
Gerontologia 

Llistat per ordre de presentació: Pòsters 
 

Dijous 07/11/201 
PANTALLA 2 

 

Títol Presentador comentaris Hora 

Infeccions per bacteris multirresistents en un 
centre sociosanitari: prevalença i 
característiques clíniques. 

Vallecillo, Gabriel 
 15:00 

Dèficit de vitamina D i factors relacionats en 
pacients ancians ingressats per fractura de 
maluc 

Nicolás Luis, 
Cristina  15:02 

Grau de fragilitat dels pacients amb cronicitat 
complexa que ingressen a un hospital 
d'atenció intermèdia 

Albó, Anna 
 15:04 

Rol de la infermera en la prevenció de 
caigudes desprès de una fractura de maluc. 

Jordán Agud, Ana 
Isabel 

 15:06 

Lideratge infermer en la cura de persones amb 
problemes de salut crònics a un hospital 
d'atenció intermitja 

Olaya, Raquel 
 15:08 

Eines de valoració i perfil del pacient valorat 
pel geriatra al comitè de oncourologia 

Palau Gispert, 
Helena 

 15:10 

Complexitat en unitat de subaguts 
sociosanitària 

Fradejas, 
Sebastian 

 15:12 

Resultats de l'actualització del protocol de 
prevenció de caigudes intrahospitalàries en 
pacients amb síndrome confusional 

Anguera, Marta 
 15:14 

Unitat geriàtrica de gestió de crisis i 
transicions en cronicitat complexa (Unitat 
ProPCC Germans Trias): un nou camí per les 
UFISS del futur? 

Nogueras, Carme 

 15:16 

Síndrome Dress un enemigo no tan silencioso 
también es posible 

Sane Da Corte, 
Karina Cecilia 

 15:18 

Factors predictius de mal pronòstic (mortalitat 
o institucionalització) en pacients nonagenaris 
ingressats en una unitat geriàtrica de mitja 
estada. 

Blasi, Rosa 

 15:20 

Pacient geriàtric al nostre servei 
d'Hospitalització a Domicili 

Martínez Gil, 
Mireia 

 15:22 

Prescripció centrada en l'objectiu terapèutic en 
l'àmbit residencial 

Molist, Núria 
 15:24 
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25è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i 
Gerontologia 

Llistat per ordre de presentació: Pòsters 
Divendres 08/11/2019 

PANTALLA 1 

Títol Presentador Comentaris Hora 

Anàlisis descriptiu a hospital de dia de geriatria de la 
insuficiència cardíaca 

Oller, Adrian 
 15:00 

Perspectiva de pacients i professionals envers una 
atenció centrada en la persona en un hospital 
d'atenció intermèdia 

Colominas, 
Míriam  15:02 

Dinàmica d'una comissió d'atenció centrada en la 
persona (acp) en un hospital d'atenció intermèdia 

Posa, 
Verònica 

 15:04 

Estança mitja perllongada en pacients geriàtrics 
ingressats per fractura de fèmur 

Borrellas, 
Cristina 

 15:06 

Fragilidad en pacientes con implantación percutánea 
de válvula aórtica (tavi): diferencias entre pacientes 
prefrágiles y frágiles, complicaciones y mortalidad. 

Oropeza, 
Vanessa  15:08 

Característiques clíniques d'un grup de persones 
geriàtriques i/o amb cronicitat complexa ateses per 
un equip d´ hospitalització domiciliària 

Anfruns, 
Mercè  15:10 

Estudio piloto controlado doble ciego de la aplicación 
del protocolo de la American College of Sports 
Medicine combinado con entrenamiento muscular 
inspiratorio en pacientes con EPOC ingresados en 
Centro Socio Sanitario Vs Fisioterapia convencional 

Costa, Joan 

 15:12 

Consulta externa de fragilidad y oncogeriatria: 
experiencia inicial en el hospital germans trias i pujol 
(ico-ics) 

Landa, 
Cinthya  15:14 

Perfil neuropsicològic de població nonagenària que 
acudeix a una Unitat Ambulatòria de Demències 

Sabartés 
Fortuny, 
Olga 

 15:16 

Seguridad transfusiones en pacientes nonagenarios 
y frágiles al domicilio. Experiencia programa de 
atención continuada al paciente crónico y 
pluripatológico. 

Stasi, Nadia 

 15:18 

Coordinació i suport al servei d'hemato-oncologia 
des d'un hospital sociosanitari. 

Pi Sánchez, 
Jordi 

 15:20 

Com gestionen la medicació els pacients a domicili Ciero, Laura 
 15:22 

El treball del TCAI en la formació del cuidador Casado 
Vives, 
Montse 

 15:24 

Jordi Amblas


Jordi Amblas


comunicacio
Resaltado



25è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i 
Gerontologia 

Llistat per ordre de presentació: Pòsters 
Divendres 08/11/2019 

PANTALLA 2 

Títol Presentador Comentaris Hora 

Percepción del cuidador informal de un 
paciente dependiente tras una intervención 
educativa 

Monjo, Mª 
Carmen  15:00 

Característiques epidemiològiques i clíniques 
dels pacients geriàtrics i/o amb cronicitat 
complexa que ingressen a un hospital 
d'atenció intermèdia 

Roca, 
Clàudia 

 15:02 

Evitar el pas per urgències? Creació d'un 
cens pilot a la unitat de subaguts 

Montero 
Rios, Diana 
Marisol 

 15:04 

Estudi descriptiu del grau de fragilitat i de les 
característiques clíniques de les persones 
geriàtriques i/o amb cronicitat complexa que 
viuen en una residència 

Cantizano, 
Imma 

 15:06 

Atenció telefònica en un EAIA de 
psicogeriatria. Valoració de l'activitat 
realitzada. 

Dalmau, 
Núria  15:08 

Trajectòries clíniques i el rol de les TCAI'S en 
un centre d'atenció intermèdia 

Miralles 
Serra, Ana 
Maria 

 15:10 

Avaluació comportament d´una unitat de 
subaguts 

Marti, Nuria 
 15:12 

Geriatria i depressió. Tractament 
multidisciplinari 

Leal, 
Estefania 

 15:14 

No tot dolor toràcic és un infart Borrellas, 
Cristina 

 15:16 

Características funcionales y comorbilidades 
en población nonagenaria atendida en un 
unidad ambulatoria de demencias 

Sabartés 
Fortuny, 
Olga 

 15:18 

Anàlisi del risc de caigudes previ en la unitat 
d'ortogeriatria d'una unitat d'atenció intermitja 
estudi retrospectiu en els darrers 3 anys. 

Cancio 
Trujillo, 
Josep 
Manuel 

 15:20 

Síndrome de capgras de debut intrahospitalari Carrillo, 
Irene 

 15:22 

Aturada cardiorespiratòria d'etiologia 
embolígena 

Oller, Adrian 
 15:24 
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