MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL GRUP DE TREBALL DE CARDIOGERIATRIA DE
LA SOCIETAT CATALANA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA

1. Justificació del Grup de Treball de Cardiogeriatria
La Cardiogeriatria és una nova disciplina desnvolupada en alguns països del món
occidental (EEUU, Canadà, Austràlia,…) que intenta aportar una adeqüada atenció a les
persones grans amb problemes cardiovasculars complexos i que es fonamenta en una
atenció centrada en la persona.
Malgrat ser una disciplina relativament jove (menys de 20 anys) ha crescut de forma
important degut als avenços tecnològics i a les diferents opcions terapèutiques. Un
exemple ha estat la incorporació de geriatres La Geriatria s’ha començat als “Heart
Teams” per ajudar a la presa de decisions de forma conjunta amb d’altres especialistes
( cardiòlegs, hemodinamistes, cirurgians cardiacs, cirurgians vasculars i anestesiòlegs).
Les societats científiques de Cardiologia han desenvolupat iniciatives que han permès
la creació de seccions o grups de cardiogeriatria (p.ex. American Heart Association,
Sociedad Española de Cardiología), no obstant això des del món de la Geriatria no hi
hagut aquestes inciatives.
Per aquest motiu i perquè creiem que compartir coneixements, experiències és allò
que a fi de comptes pot millorar l’atenció de les persones grans amb condicions
cardiovasculars hem pensat en la creació d’aquest grup que hores d’ara esdevè ja una
necessitat.

2. Composició del grup promotor
-

Domingo Ruiz. Fundació ALTHAIA. Manresa. (Coordinador)

-

Carmen Pérez. Hospital Universitari de la Vall d’Hebró. Barcelona. (Secretària)

-

David Chivite. Hospital Universitari de Bellvitge.

-

Francesc Formiga. Hospital Universitari de Bellvitge. (Editor de la Revista Española
de Geriatría y Gerontología).

-

Esther Francia. Hospital de Sant Pau. Barcelona. (Vocal clínic de la SCGiG).

-

Josep Martos. Consorci Sanitari del Maresme. Mataró. (Tresorer de la SCGiG)

-

Cristina Pacho. Hospital Germans Trias. Badalona

-

Cristina Roqueta. Parc de Salut Mar. Barcelona.
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-

Emili Secanella. Hospital Clínic. Barcelona. (President de la Societat Catalanobalear
de Medicina Interna).

3. Missió
Proporcionar la millor avaluació diagnòstica i terapèutica a les persones grans amb
condicions cardiovasculars, així com intervencions preventives dins el territori de
Catalunya.

4. Funcions i obligacions
Funcions

Obligacions

- Representar a la SCGiG en els

- Renovar cada 2 anys els coordinadors

àmbits assistencial, formatiu i de

dels GT (un coordinador no podrá estar

recerca.

més de 4 anys seguits desenvolupant el

- Fomentar i difondre una qualitat

càrrec).

assistencial, formació i recerca

- Elegir de forma democràtica entre els

d’excel·lència a Catalunya.

seus membres els coordinadors dels GT.

- Fomentar la transversalitat amb

- Enviar anualment una memòria

grups de treball dins la SCGiG i

d’activitats i de l’estat dels projectes en

afins d’altres societats científiques

curs que enviaran al vocal de la secció

de Catalunya.

corresponent.
- Comunicar amb antelació a la JD les
activitats i projectes que es pensin
realitzar perquè aquesta ho sancioni.

5. Reunions a desenvolupar
-

Reunió estratégica: Mes de gener de cada any.

-

Jornada de Cardiogeriatria de la SCGiG: primer semestre de cada any.

-

Reunió Congrés

6. Fonts de finançament

2

El grup crearà un compte propi dins la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears pel finançament de jornades, sessions i edició de documents.
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