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 Metgessa adjunta del Servei de Geriatria del Parc de Salut Mar des de l’any 2004, és tutora de residents de Geriatria. Ha realitzat la seva tasca assistencial a la unitat de Geriatria d’Aguts i com a Interconsultora de Geriatria a l’Hospital del Mar. Actualment desenvolupa un treball amb l’equip multidisciplinar de la UFIS (Unitat Funcional Interdisciplinar Sociosanitària) de Geriatria i col·laboradora en l’atenció del pacient d’edat avançada a la planta d’Oncologia.  Responsable de la valoració oncogeriàtrica dels pacients de l’Hospital del Mar a consulta externa o bé a planta d’hospitalització. Autora de publicacions internacionals i nacionals, centrades en la síndrome confusional aguda i l’oncogeriatria com a temes més destacats. Ha format part com a coordinadora del projecte de millora de qualitat assistencial del estrella Parc de Salut Mar 2013 titulat “Avaluació de l’impacte de la valoració geriàtrica integral en els pacients ancians del Parc de Salut Mar diagnosticats de Tumors gastrointestinals”. Ha participat com a ponent a diferents cursos de formació i seminaris sobre oncogeriatria.  LAURA VISA TURMO 

 Oncòloga mèdica del Servei d´Oncologia de l´Hospital del Mar responsable del tractament dels pacients and tumors gastro-esofàgics i pancreatic-biliars. És investigadora del grup de recerca “Carcinogénesis gastroesofàgica”  de l´Institut Hospital del Mar d´Investigacions Biomèdiques (IMIM), col.laborant en diferents projectes d´investigació sobre la gal.lactina-1 i el càncer de pàncrees i el paper del estroma en el càncer gàstric. Durant els últims anys, s´ha focalitzat en el maneig oncològic del pacient d´edat avançada diagnosticat de neoplàsies digestives, col.laborant estretament amb el Servei de Geriatria del Hospital del Mar i formant part del projecte de millora de qualitat assistencial del estrella Parc de Salut Mar 2013 titulat “Avaluació de l’impacte de la valoració geriàtrica integral en els pacients ancians del Parc de Salut Mar diagnosticats de Tumors gastrointestinals” Es autora de nombroses publicacions nacionals i internacionals en tumors digestius i col.labora activament en els principals estudis multicèntrics en aquest àmbit a nivell nacional i internacional. És col.laboradora acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra.  
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