
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
L'assistència a la jornada és totalment
gratuïta per a totes les famílies i
cuidadors/es.
 
Per inscriure's cal adreçar-se a:
jornadademencia@tauli.cat o acudir
personalment a l'Edifici Santa Fe,
Unitat de Patologia Cognitiva, 1ª Planta,
despatxos 18 i 19.
 
Es prega  arribar 15 minuts abans per
acomodar-se en la sala.

CONTACTA'NS
jornadademencia@tauli.cat

27
Set

Auditori Taulí
16h - 20h

Organitzat per:

DEMÈNCIA

Alzheimer

Vascular

Cossos de Lewy

Frontotemporal

Equip Avaluador Integral
Ambulatori - Patologia Cognitiva

(EAIA-PC)

            1a JORNADA
PER A

CUIDADORS/ES I

FAMILIARS DE

MALALTS/es

D'alzheimer i

altres

DEMÈNCIES



INTRODUCCIÓ
De les malalties associades a l’edat, la
malaltia d’Alzheimer i altres demències
neurodegeneratives són avui dia un dels
principals problemes de salut a nivell
mundial. A Espanya més de 1,5  milions
de persones la pateixen, convertint-se
en un repte en l’atenció socio-sanitària
doncs no només afecta a la persona que
la presenta sinó també a la família i per
extensió a la societat.
 
Encara no es pot parlar de la causa que   
produeix la malaltia, ni d’eines per a la
detecció precoç, ni del tractament
preventiu o curatiu, ni de com aturar 
 l'evolució dels símptomes. L’esperança
encara està posada en les línies de
recerca  que requereixen el suport
econòmic de governs, de la societat que
fa petites aportacions i d'invercions de
caire privat d'entitats com  associacions,
fundacions o la indústria farmacéutica, 
entre d'altres .
Tot i això, els professionals sanitaris hem
de treballar amb les eines i recursos que
disposem per poder donar resposta a
les necessitats del binomi pacient-
família. Per aconseguir-ho es requereix
d’un treball en equip multi/
interdiciplinar i coordinat.
 
En aquesta jornada volem donar veu als
professionals amb els que es troben al
llarg del procés degenaratiu tots els
afectats i, alhora, a la mateixa població
per crear un espai on compartir
experiències i coneixement.

Moderadora: Vanessa González 
Infermera, gestora de casos d'EAIA-
Patologia Cognitiva

Moderadora: Dra. Mercè Jodar
Neurospicòloga del Servei de
Neurologia, HUPT

Demència: diagnòstic i
tractament farmacològic
Dra. Gisela Ribera 
Direcció de Servei de Neurologia,
HUPT

 
Demència i tractament no
farmacològic
Sra. Irene Vaquer
Neuropsicòloga adjunta. Hospital
de Dia per a Malalties
Neurològiques Hestia Duran i
Reynals

 
Atenció i cura en la demència
avançada
Sr. Pere Boada 
Infermer de la Unitat de
Psicogeriatria, CSS Albada, HUPT

 
Adaptació de l'entorn
domicialiari
Sra. Mónica Roldán 
Terapeuta ocupacional del Servei
de Medicina Física i Rehabilitació,
CSS Albada, HUPT

Recursos socials
Sr. Jaime Salido 
Treballador social sanitari, CSS
Albada, HUPT

 
Aspectes legals
(incapacitacions, tutelatges,
conducció...)
Sr. Marcos Muñoz 
Advocat, soci CIM Advocats
Sabadell

 
Associació Familiars Cuidadors
de Malalts d'Alzheimer de
Cerdanyola del Vallès 
Sra. Lurdes Borgoñoz
Presidenta ACFACV

PAUSA-CAFÈ 18HINAUGURACIÓ 16H
Sra. Carmen Díaz 
Direcció d'Infermeria Hospital de
Sabadell i Albada, HUPT

PRECS I PREGUNTES 
 
CLOENDA 19:45H

PRECS I PREGUNTES 

2a TAULA RODONA

1a TAULA RODONA


