
 

 

 

 

 

 

 

XIV  TROBADA SOBRE L’ALZHEIMER.  Serveis d’hospital ització sociosanitària pels 
pacients amb demència: l’experiència del nostre cen tre 

23 de Novembre de 2011, 17 hores 

 

El Centre Dr. Emili Mira realitza la XIV Trobada sobre l’Alzheimer, que organitzen els professionals del procés d’atenció als 

Trastorns Cognitius i Psicogeriatria de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addicions (INAD) del Parc de Salut MAR (PSMAR). 
 

El propòsit de la trobada d’aquest any és analitzar i compartir la nostra experiència en l’àmbit dels ingressos de mitja i llarga 

estada dels pacients amb demència.  Com cada any la jornada té com a objectiu la divulgació de coneixements i l’intercanvi 

d’informació i el diàleg entre professionals sanitaris de diferents nivells assistencials, familiars i cuidadors professionals.  
 

17h Inauguració. 

Cristina Cerrato Hidalga, regidora de Salut, Gent Gran, Relacions amb Entitats Ciutadanes i Cultura Popular i Tradicional de 

Santa Coloma de Gramenet. 

Antoni Bulbena Vilarrasa, director de l’INAD del PSMAR. 

Dolores López Villegas, neuròloga i directora del Procés d’Atenció als Trastorns Cognitius i Psicogeriatria de l’INAD. 
 

17.10h Presentació.  Dolores López Villegas. 
 

17.15h  Els serveis d’hospitalització sociosanitària  per a pacients amb demència: Que i per qui. 

Pilar Mercadal, geriatra i referent del Procés d’Atenció als Trastorns Cognitius i Psicogeriatria de l’INAD. 
 

17.25h  Ingressos de  Mitja estada: la nostra exper iència.  

Jose Manuel Benítez, metge de les unitats de mitja i llarga estada del Procés d’Atenció als Trastorns Cognitius i 

Psicogeriatria de l’INAD. 
 

17.35h  Ingressos de Llarga estada: la nostra exper iència . 

Eva Carballido, metge de les unitats de mitja i llarga estada del Procés d’Atenció als Trastorns Cognitius i Psicogeriatria de 

l’INAD. 
 

17.45h  L’atenció familiar durant l’ingrés . 

Laura Crespo, infermera de les unitats de mitja i llarga estada del Procés d’Atenció als Trastorns Cognitius i Psicogeriatria 

de l’INAD. 
 

17.55h  Coordinació amb la assistència primària. 

Marta Anguera, cap d’àrea d’infermeria del Procés d’Atenció als Trastorns Cognitius i Psicogeriatria de l’INAD. 
 

18.05h  A casa o a una residència? La coordinació a mb altres recursos.  

Núria Ballester, treballadora social del Procés d’Atenció als Trastorns Cognitius i Psicogeriatria de l’INAD. 
 

18.15h  Conclusions. 
 

18.20h  Col·loqui. 
 

18.30h  Clausura.  Joan Ramon Fortuny, director assistencial de l’INAD del PSMAR. 

 

Lloc :  Sala de les Voltes de la Masia Torribera. Recinte Torribera, Prat de la Riba, 171 de Sta Coloma de Gramenet 

L’ assistència és gratuïta.  La Trobada finalitzarà amb un refrigeri per a tots els assistents  

Confirmeu-la trucant de dilluns a divendres, feiners, de 8 a 15h: Telèfon 93 462 89 22   Fax 93 391 49 53 


