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Des de SEMG, amb la Jornada Dona’m 2023
que celebrarem el pròxim dia 8 de març, Dia 
Internacional de la Dona, volem donar 
visibilitat a les patologies intrínseques de la 
dona o que es presenten d’una manera 
diferent en el sexe femení.
Amb el subtítol Dona i Salut donarem un 
breu repàs per les condicions clíniques o 
patologies que es presenten amb freqüència
en el gènere femení i que exigeixen ser molt
curosos/as tant en el maneig com el en el 
diagnòstic, donada la seva presentació, de 
vegades insidiosa, de vegades atípica i amb
una simptomatologia que és minimitzada per 
la mateixa persona o el que és més greu, 
pel/la mateix/a professional.
Freqüentment, les nostres pacients tenen
molts símptomes físics que no són atesos i 
s’atribueixen a quadres ansiosos-depressius i 
són tractats amb ansiolítics i antidepressius.
Aquesta jornada ha de servir per a 
sensibilitzar als professionals sobre les 
patologies pròpies de la dona, que haurien de 
ser tractades amb especial sensibilitat i també 
per a conscienciar-nos que, patologies
comunes a ambdós sexes, com per exemple
la cardiopatia isquèmica, poden presentar-se 
de diferents maneres en el sexe femení.
Benvingudes i benvinguts.
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8:45-9:00 BENVINGUDA
Moderadors: Alfonso Pérez, Núria Sellarès i Mariam de la Poza, SEMG Catalunya.

9:00-9:30 DONA i CARDIOPATIA ISQUÈMICA, infradiagnosticada, infratractada i infraestudiada.

Yudit Sosa. Metgessa de família SAP Esquerre, ICS.

9:30-10:00 DONA i OBESITAT, estètica i salut.

Júlia Roig. Dietista-Nutricionista en Atenció Primaria.

10:00-10:30 DONA i PSICOSI, un nou paradigma.

Ariadna Balagué. Psiquiatra Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

10:30-11:00 DONA i PELL, mateixos problemes, pell diferent? 

Mónica Quintana. Dermatòloga Hospital  Universitari Sagrat Cor.

11:00-11:30 DESCANS - CAFÈ
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11:30-12:00 DONA i SEXUALITAT, un passeig pel temps.
Francisca Molero. Metgessa, sexòloga. Presidenta Federación Española de Sexología.

12:00-12:30 DONA i SOL PÈLVIC, maneig de la bufeta hiperactiva.

Montserrat Viladomiu. Metgessa de familia SAP Esquerra, ICS.

12:30-13:00 DONA i VIOLÈNCIA DE GÈNERE, circuits a l’atenció primaria.
Encarna Medina. Treballadora Social SAP Esquerra, ICS.

13:00-13:30 DONA i DOLOR, un enemic silenciós.

Tamara Rodriguez. Reumatòloga, Unitat de Dolor Crònic. Hospital Clínic.

13:30-14:00 CLOENDA amb Paula Bonet
DONA i COS D’EMBARASSADA sense embrió
Paula Bonet. Escriptora i Llicenciada en Belles Arts.

14:00 AVALUACIÓ i COMIAT



Per a realizar la inscripció a la Jornada DONA i SALUT, entri a la pàgina del curs des del PORTAL DE FORMACIÓ ONLINE
SEMG.

Tramiti la seva inscripció seguint una de les 2 següents opcions:

Opció 1: Si vostè ja és usuari del nostre portal de formació, pot entrar amb les seves dades d’usuari i matricular-se a la
Jornada DONA i SALUT i premi el botó “inscripció” (pagament amb targeta segons quota d’inscripció).
Opció 2*: Si vostè no és usuari, cal que es registri com a nou usuari de la plataforma i que es matriculi a la Jornada
DONA i SALUT des del botó d’“inscripció” (pagament amb targeta segons quota d’inscripció).

No s’oblidi de completar el seu perfil amb les dades que se sol·liciten!

Un cop es verifiqui el pagament de la quota i la disponibilitat de la plaça, rebrà un email amb la confirmació com a inscrit/a
a les Jornades.

¿Com inscriure’s?

Realice su inscripción a través de la web
www.semg.es/formacion/
Para más información, escriba a:
secretariatecnica3@semg.es

Cuotas d’inscripció:
Numerari Soci/a SEMG:       Resident soci/a SEMG:       Numerari no socio:       Resident no socio*: 

30 € 15 € 50 € 25 €

Política de cancel·lació d’inscripcions:
- Les cancel·lacions s’han de realizar per escrit i ser comunicades a la Secretaria de les Jornades al e-mail secretariatecnica3@semg.es
- Fins 15 dies abans de la data d’inici de la Jornada: Es retornarà l’import abonat, descomptant el 25% en concepte de despeses administratives.
- A partir d’aquesta data, la cancel·lació de la reserva comportarà la pèrdua del 100% de l’import abonat. Es permet canvi de nom del inscrit/a fins a 10 dies abans
de l’inici de la jornada.
- Totes les devolucions es faran després de la jornada.

*Imprescindible acreditar amb certificat condició MIR.

Realitzi la seva inscripció a través de la web: 
www.semg.es/formacion per a més
información, pot escriure a: 
secretariatecnica3@semg.es

http://www.semg.es/formacion
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