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La fi nalitat d’aquesta  Jornada és difondre el Programa del pacient crònic
complex i del pacient crònic avançat a tots els professionals que fan feina
a l’Àrea de Salut de Menorca

DESTINATARIS

• Metges, infermers, auxiliars  d’infermeria i administratius de l’atenció 
primària

• Metges, infermers i auxiliars d’infermeria de l’Hospital Mateu Orfi la
• Professionals de la salut de l’atenció sociosanitària

OBJECTIUS

• Presentar el Programa del pacient crònic complex i del pacient crònic 
avançat a l’Àrea de Salut de Menorca

• Refl exionar sobre els aspectes crítics del Programa, com ara els bioètics
• Conèixer experiències d’altres comunitats en l’abordatge de la cronicitat
• Millorar la formació en aspectes concrets per poder desenvolupar

el Programa

ORGANITZACIÓ

Àrea de Salut de Menorca

LLOC

Sala d’actes de l’Hospital Mateu Orfi la
Ronda de Malbúger, 1. Maó

INSCRIPCIONS

Inscripció gratuïta
Nombre de places limitat a la capacitat de la sala
Adreça electrònica: dir.ap.menorca@ssib.es
Tel. 971 357 017 (ext. 2218) 

PRESENTACIÓ



Inauguració de la Jornada
• Rosa Duro Robles, subdirectora assistencial d’Atenció Primària 

del Servei de Salut de les Illes Balears
• Antoni Gómez Arbona, director gerent de l’Àrea de Salut de 

Menorca
• Txema Coll Benejam, director d’Atenció Primària de l’Àrea de 

Salut de Menorca

Taula “Atenció al malalt crònic, un nou repte. Pla estratègic 
d’atenció a la cronicitat” 
Moderadora: Rosa Duro Robles, subdirectora assistencial d’Aten-
ció Primària del Servei de Salut 

• ”Estratègia del pacient crònic complex i del pacient crònic 
avançat”.
Angélica Miguélez Chamorro, subdirectora d’Atenció a la 
Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i Malalties 
Poc Freqüents

• “Programa del pacient crònic complex i del pacient crònic 
avançat de l’Àrea de Salut de Menorca”. 
Txema Coll Benejam, director d’Atenció Primària de l’Àrea de 
Salut de Menorca (coordinador del document)

• “El paper de la infermera gestora de casos a l’atenció primària 
i a l’atenció hospitalària”.
Patricia Tomàs Sabater, infermera gestora de casos de la 
Gerència d’Atenció Primària de Mallorca
Nuria Ferrando Bramona i Sandra Galmés Hernández, 
infermeres gestores de casos de l’Àrea de Salut de Menorca

• “Aspectes ètics del pacient crònic avançat. Planifi cació 
anticipada de decisions”
Esther Limón Ramírez, metgessa de família del CAP Ronda 
Prim (Mataró) i responsable del Grup de Cures Pal·liatives 
de la semFYC

• “Experiència del programa d’atenció a la cronicitat a Andalusia. 
Què hem après fi ns ara?”. 
Susana Rodríguez Gómez, coordinadora de Cuidados de la 
Estrategia de Cuidados en Andalucía

PROGRAMA

9.00

9.30



Berenar saludable

Tallers. Cada assistent ha de triar un taller de cada bloc horari

Cloenda
• Josep Oleo Pons, director d’Atenció Hospitalaria de l’Àrea de 

Salut de Menorca
• Angélica Miguélez Chamorro, subdirectora d’Atenció a la 

Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i Malalties 
Poc Freqüents

• Margarita Cases Sanchis, coordinadora d’equips d’atenció 
primària de Menorca

11.30

12.00

14.30

De 12.00 a 13.15 h De 13.15 a 14.30 h

Taller 1

“Com fer una valoració 
integral en un malalt 
crònic?“
Dra. Mariló Jiménez 
Hornos i Nuria Ferran-
do Bramona, infermera 
gestora de casos

“Com fer una valoració 
integral en un malalt 
crònic?”
Dra. Mariló Jiménez  
Hornos i Sandra Galmés 
Hernández, infermera 
gestora de casos

Taller 2

“Com identifi car un pa-
cient crònic avançat? Ús 
del NECPAL+”  
Cata Rosselló Forteza,
metgessa de família del 
Grup de Cures Pal·liatives 
de l’IBAMFIC

“Com identifi car un pa-
cient crònic avançat? Ús 
del NECPAL+”  
Cata Rosselló Forteza,
metgessa de família del 
Grup de Cures Pal·liatives 
de l’IBAMFIC

Taller 3

“Quan un pacient crònic 
avançat necessita
l’atenció de la unitat de 
cures pal·liatives?” 
Dr. Javier Lacueva
Guallar, de l’Equip de 
Suport d’Atenció
Domiciliària

“Quan un pacient crònic 
avançat necessita
l’atenció de la unitat de 
cures pal·liatives?” 
Dr. Alberto Torres Ruiz, 
de l’Equip de Suport 
d’Atenció Domiciliària



Coordinador de la Jornada: 

•  Txema Coll Benejam, director mèdic d’Atenció Primària de Menorca

Comitè Organitzador:

• Francisco Albertí Homar, metge internista de l’Equip de Cronicitat de la 
Conselleria de Salut

• Sara Bosch Fernández, infermera gestora de casos comunitària de 
l’Àrea de Salut de Menorca

• Margarita Cases Sanchis, coordinadora d’equips d’infermeria
• Nuria Ferrando Bramona, infermera gestora de casos comunitària de 

l’Àrea de Salut de Menorca
• Sandra Galmés Hernández, infermera gestora de casos hospitalària de 

l’Àrea de Salut de Menorca
• Mireia Garcia Orellana, infermera gestora de casos comunitària de 

l’Àrea de Salut de Menorca
• Antoni Gómez Arbona, gerent de l’Àrea de Salut de Menorca
• Maties Torrent Quetglas, tècnic de salut

COMITÈ ORGANITZADOR

HI COL·LABORA:ORGANITZA:


