
Jornada de Grups de Treball 
24 de febrer de 2022

Grup de Treball Atenció a la Gent Gran



Coordinador: Francisco Cegri
• Components:

– Aitor Campos

– M. Angeles Costa

– Pilar Enseñat

– Mònica Fisa

– Maite Franco

– Elena López

– Rafa Marín

– Mònica Perdiguero

– Beatriz Pérez

– Natàlia Teixidó



Activitats dels membres del 

grup

• Aitor Campos, Mònica Fisa, Francisco 

Cegri

– 2021. Grup de treball Eutanàsia CAMFIC 

i la Societat catalano-balear de cures 

pal·liatives

– 2021. Comissió Assessora del Model 

assistencial per la prestació a l’eutanàsia 

del Departament

Grup de Treball Atenció a la Gent Gran



• Maria Teresa Franco:

– 2021 Grup de treball del Departament de 

l’Abordatge tractament conservador i 

atenció pal·liativa en la Malaltia Crònica 

avançada

• Pilar Enseñat i Francisco Cegri:

– 2021 Grup de Treball ATDOM de la 

CAMFiC



• Natàlia Teixidó:

– Participació en el Grupo de Trabajo de 

“Prevención de la Fragilidad y Caídas de 

la Estrategia de Promoción de la Salud y 

Prevención en el Sistema Nacional de 

Salud” en representació de FAECAP

– 2021. “Recomendaciones para abordaje 

de la fragilidad en situación de crisis 

sanitaria generada por la COVID-19”

https://www.sanidad.gob.es/gl//profesionales/saludPublic

a/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Fra

gilidad.pdf



• 2021-2022 

– Actualment Revisió i actualització del “ 

“Documento de consenso sobre 

prevención de fragilidad y caídas en la 

persona mayor Estrategia de Promoción 

de la Salud y Prevención en el SNS” del 

2014”

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/p

revPromocion/Estrategia/docs/FragilidadyCaidas_person

amayor.pdf



• 2021 

– Col.laboració especial a la Revista de 

Salud Pública Española amb alguns

membres del grup de treball de fragilitat

del Ministeri: “Profesionales de 

enfermería en el abordaje de la 

fragilidad”, Revista Española Salud 

Pública 2021

https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/re

cursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL95/C_ESPECIA

LES/RS95C_202110175.pdf



Projectes de futur 2022

• Elaboració guia

– Elaboració de la “guia de pràctica clínica 

per a la identificació i maneig de la 

fragilitat física a la comunitat”

• Formació

– Curs 4h. Diagnòstic i tractament de la 

disfàgia a l’Atenció Primària


