
 

Jornada CapiCor: Salut física en persones amb 

trastorns mentals severs  

Jornada acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les 

Professions i Sanitàries (CCFCPS) amb 0,2 crèdits 

Organitzades pel GRUP TMS (trastorn mental sever)  
Grup de Recerca Emergent de la IDIAP Jordi Gol 

Dia: 15 Octubre del 2015 

Hora: 12h – 15h 

LLoc: Unitat Docent UAB- UPF Parc de Salut Mar. Aula a determinar 

Adreça : c/Dr. Aiguader 80. 08003 Barcelona. Al costa de l’Hospital del Mar. 

 

Dirigit a : professionals que hagin participat a l’estudi CapiCor i professionals interessats en l’abordatge 

de la salut física en pacients TMS. 

 

Objectiu de la Jornada: Difondre els resultats de la recerca en pacients amb trastorn mental sever 

en relació a l'abordatge de la seva salut física a partir de la col·laboració dels dos nivells assistencials 

que els atenen: atenció primària i salut mental 

Programa : 

12.00H – 12.10: Benvinguda als assistents a càrrec de Maribel Fernández San Martín, investigadora 

principal del Grup TMS i de Xavier Mundet, coordinador de la Unitat de formació, docència i recerca de 

l’Àmbit de Barcelona ciutat. 

12.10H – 12.25H: Efectivitat d’una intervenció de dieta i exercici físic per modificar els factors 

de risc cardiovascular en pacients amb TMS. Estudi CapiCor. Presentació dels resultats de l’Estudi 

CapiCor als 12 mesos a càrrec de la doctoranda i investigadora col·laboradora del Grup TMS Roser 

Masa. 

12.25H – 12.35H: Adherència a una intervenció dietètica i d’exercici físic en pacients amb 

trastorn mental sever (TMS) Presentació a càrrec de Jaume Martín investigador col·laborador del 

Grup TMS. 

12.35H – 13.00H: Grups de pacients després de CapiCor a càrrec de Teresa Romero (CSM Sarrià-

Sant Gervasi) i Mª Angels Cencerrado (CSM Sta Coloma). Moderadora: Teresa Salvador (CSM St Martí 

Nord). 

13.00-13.15.00H: col·loqui/preguntes 

13.15H -13.30H: Prevalença del trastorn mental sever en els pacient diabètics de la població 

de Barcelona ciutat.  Presentació a càrrec de la doctoranda i investigadora col·laboradora del Grup 

TMS Anna Cartanyà 

13.30-13.45. Valoració del risc cardiovascular en pacients amb TMS. Revisió sistemàtica i 

meta-anàlisi. Presentació a càrrec de l’investigador col·laborador del Grup TMS Quintí Foguet. 

13.45H – 13.50H: Cloenda i agraïments a càrrec de Luis Miguel Martín, coordinador de salut mental de 

l’INAD i investigador col·laborador del Grup TMS. 

13.45H – 15:00H: Refrigeri per a tots els assistents. 

GRUP TMS Trastorn Mental Sever

Fes la teva inscripció en aquest 

enllaç: inscripció Jornada CapiCor 

 

https://docs.google.com/forms/d/1D_zNKncuknSZyFosdsr-W3buMQxFypMLpv_x82utZdQ/viewform

