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Col·labora

Concurs de pósters
Tema: “Habilitats per facilitar la ingesta”.
Es valorarà: Experiència, presentació i innovació del tema.

Comitè científic:

Fundació Sociosanitària de Manresa: Dolors Cubí,
Cristina Bergillos i Nona Galí.
Associació Familiars Alzheimer: Montse Vila
CatSalut: Ma. Rosa Riera.

Premi: 200 €

Bases del concurs:

• Abstract:
S’haurà d’enviar un full Din-A4 amb l’abstract del póster
per alguna de les següents vies:
- Per correu electrònic a fundacio@fssm.cat
- Per correu ordinari a: Hospital Sant Andreu, c/ Remei

de dalt, 1-3, 08241 Manresa (departament d’administració)
- Per fax al 93 873 15 04

Estructura: Haurà de constar d’objectius, perfil dels
usuaris, material i mètode, professionals implicats,
resultats i conclusions.

- Data límit de presentació dels abstracts:
  17 de setembre de 2010.
- Especificar nom del primer autor i telèfon de contacte.
Un cop valorat el póster pel jurat, es comunicarà
telefònicament al primer autor si el póster ha estat
acceptat.

• Pósters:
- Quan l’abstract hagi estat acceptat, es podrà procedir

a realitzar el póster.
- Mides: 120 cm d’alçada x 90 cm. d’amplada.
- Com a mínim un dels autors haurà d’estar inscrit a la

jornada.
- Els pósters es poden presentar el mateix dia de la

jornada (a les 8.00 del matí)

Com arribar
Consulteu la nostra pàgina web: www.fssm.cat

Per a més informació
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Amb el reconeixement d’interès sanitari
per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES)

És un plaer per nosaltres, la Fundació Sociosanitària de Manresa
(FSSM), l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres demències
del Bages, Berguedà i Solsonès (AFA) i la Regió Sanitària
Catalunya Central (CatSalut), presentar-vos la 6ª Jornada del
Bages: Dia Mundial de l’Alzheimer.

Els que ens heu estat acompanyant durant aquests últims 5
anys, sabeu que el propòsit d’aquesta jornada, no és més que
la d’enriquir els coneixements de tots els professionals vinculats
en l’àmbit de les demències. Un intercanvi d’experiències entre
ponents i assistents, que ajuden a millorar el nostre dia a dia
amb les persones afectades i amb les seves famílies.

Recordar-vos que aquesta jornada va dirigida a tots els
professionals sanitaris i socials de l’àmbit Sociosanitari,
Residencial, Atenció Primària i Hospitalari.

Així mateix, seguim amb la iniciativa de presentar un concurs
de pósters, aquest any amb el tema “habilitats per a facilitar
la ingesta”.

També seguirem amb el sorteig de paneres de productes del
Bages, productes entregats directament per diferents comerços
de la comarca, persones molt sensibilitzades amb el tema que
ens ocupa.

Conscients de que estem davant de temps difícils, però creiem
que és important seguir amb els temes que avui dia ens
segueixen preocupant. És per això que us demanem que
participeu en el presentació de posters i amb la vostra presència.

En nom de tots, us esperem el dia 30 de setembre a la Sala
Gòtica de l’Hospital de Sant Andreu.

Dia Mundial de l’AlzheimerDia Mundial de l’Alzheimer

Lloc:
Sala Gòtica de l'Hospital de Sant Andreu

Fundació Sociosanitària de Manresa.
C/ Remei de Dalt, 3 - Manresa

Tel. 93-8743312  - Fax. 93-8731504
fundacio@fssm.cat

Inscripcions a la butlleta adjunta.
Preu: 60 euros - (inclou l’assistència a la Jornada, trasllat en autocar
al restaurant i dinar)

6a Jornada del Bages Programa

9.00 h  Entrega de documentació

9.15 h  Inauguració
Manel Valls. Director General de la Fundació Sociosani-
tària de Manresa.

Toni Iruela. Gerent Regió Sanitària Catalunya Central.

Ma. Rosa Riera. Presidenta de l'Associació de Familiars
d'Alzheimer i altres demències del Bages, Berguedà i Solsonès.

9.30 h  Conferència. “Malaltia d’Alzheimer, síndro-
mes geriàtriques i atenció integral”

Antoni Salvà. Director Institut de l’Envelliment. Universitat
Autònoma de Barcelona

Modera: Teresa Sabater. Cap de Compra de serveis.
Regió Sanitària Catalunya Central.

10.30 h  Taula rodona. “Alimentació i nutrició”.

• Trastorns alimentaris en el malalt amb demència

Pilar Garcia. Metgessa adjunta de les Unitats de convales-
cència i llarga estada del Servei de Geriatria del Parc de
Salut Mar. Centre Fòrum, Hospital de l’Esperança, Hospital
del Mar. Institut de Geriatria (IGER)

• Un nou concepte de menjar triturat
Ester Crusellas. Infermera de l’Hospital de Dia Terapèutic
de l’Hospital Sant Andreu de Manresa.
• Alimentació i gent gran
Elena Roura. Responsable del departament de salut i
hàbits alimentaris de la Fundació Alícia.

Modera: Joan Catena. Metge responsable de la unitat
de Mitja Estada Psicogeriàtrica de l’Hospital de Sant Andreu.

11.30 h  Torn obert de preguntes.

11.45 h  Descans.

12.15 h  Taula rodona. “Aspectes legals i situacions
de risc en l’àmbit hospitalari, residencial i comunitari”.

• Abordatge social en situacions de risc des de l’Atenció
Primària de Salut.
Eva Torra. Treballadora Social ABS Sant Vicenç de
Castellet /Montserrat. SAP Bages-Berguedà-Solsonès. ICS.

• Aspectes legals. Decret de Contencions. Ingressos hos-
pitalaris “no voluntaris”
Rosa M. Mendez. Magistrada Jutge del Jutjat de Primera
Instància núm.7 de Badalona (especialitzat en Família,
Incapacitacions i Menors).
• Valoració del deterior cognitiu en medicina legal
Metge forense. Pendent confirmar ponent.

Modera: Dolors Cubí. Coordinadora mèdica de la
Fundació Sociosanitària de Manresa.

13.15 h  Torn obert de preguntes.

13.30 h  Trasllat en autocar cap al restaurant.

14.00 h  Dinar al Restaurant Els Noguers de Manresa.

16.00 h  Trasllat en autocar cap a l’Hospital Sant
Andreu.

16.30 h  Cuidador, peça clau pel malalt amb demència.
Prendrem el cafè amb el Dr. Josep Deví Bastida.
Psicòleg Clínic i Neuropsicòleg de la Residència i Centre
de Dia de Sant Cugat (ICASS-Sanitas), i professor associat
de la Facultat de Psicologia de la UAB, i Montserrat
Anfruns, membre de l’AFA i infermera d’Althaia.

17.30 h  Cloenda

Concepció Cabanes. Directora Assistencial de la Fundació
Sociosanitària de Manresa.
José Luis Irujo. Regidor de Sanitat de l’Ajuntament de
Manresa. Vice-President del Patronat de la Fundació
Sociosanitària de Manresa.

• Entrega del premi del concurs de pósters
• Sorteig de les paneres amb productes del Bages


