
Escola de 
Cuidadors

Seu de 
les sessions
Sala d’actes (planta 4)
Hospital General
Carrer Camí Vell de la Colònia, 25
Sant Boi de Llobregat

Inscripció
Aforament limitat
Inscripció gratuïta 

Es prega que us inscriviu 
prèviament, a través de les 
següents vies:

En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que, les vostres dades personals 
quedaran incorporades i seran tractades al fitxer responsabilitat de Parc Sanitari Sant Joan de Déu amb la finalitat de promoció i d’altres 
relacionades amb l’acte. L’enviament de la inscripció implica l’autorització a Parc Sanitari Sant Joan de Déu per utilitzar amb la finalitat 
citada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les nostres oficines.

Maneig de persones amb demència

936 615 208 / 936 406 350

Des del Punt d’Informació del Parc Sanitari, 
els podran oferir tota la informació sobre 
dates i horaris de les diferents sessions que 
es portaran a terme durant l’any.

Per telèfon 

Presencialment

Punt d’Informació
(entrada principal Hospital General)
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El Parc Sanitari Sant Joan de Déu col·labora amb Anna Vives. La seva tipografia, al igual que els valors en 
els quals es recolza la nostra institució, promociona i fomenta la igualtat social i la importància del treball 
en equip sumant capacitats. Més informació: www.annavives.com



Presentació
La malaltia d’Alzheimer té un 
gran impacte a la nostra socie-
tat, genera una gran discapacitat 
i dependència i el tractament ha 
d’estar fonamentat en el recol-
zament al pacient, però també 
al cuidador.

És important donar, de forma 
acurada, la informació sobre la 
simptomatologia, l’evolució na-
tural de la malaltia i el seu ma-
neig, per a que el cuidador pu-
gui desenvolupar la seva tasca 
en les diferents fases del procés.

L’Escola de Cuidadors del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu neix 
amb el propòsit d’aportar les 
eines necessàries per facilitar 
la tasca del cuidador i donar 
resposta a les preguntes més 
freqüents que sorgeixen al vol-
tant de la malaltia. Es tracta d’un 
espai de participació en el que 
professionals i cuidadors inte-
ractuen, trobant un punt d’inter-
canvi d’experiències i de reflexió.

Us donem la benvinguda a l’Es-
cola de Cuidadors i us esperem 
a les nostres sessions!

Comitè organitzador

Ponents

Programa
Sessió informativa per a cuidadors de pacients amb demència

A. Callén  
Adjunt del Servei de 
Neurologia

M. Planella  
Psiquiatra de la 
Clínica Sant Joan de 
Déu

M. Morera  
Cap de Servei d’UFISS

C. Romagosa  
Dietista

A. González 
Infermera 
D’Hospitalització

N. Castilla  
Treballadora Social

R. Martín   
Atenció Espiritual i 
Religiosa

L. Gimènez
Atenció Espiritual i 
Religiosa

Benvinguda

Presentació   Dr. A. Callén

Exposicions

Neurologia “Definició, simptomatologia, diagnòstic, evolució i 
tractament de la demència”
Dr. A. Callén
 
Psiquiatria “Simptomes conductuals en les demències”
Dr. M. Planella

Geriatria “La demència. El cuidador. Factors que intervenen en la 
malaltia”
Dra. M. Morera

Nutrició “La importància de l’alimentació en el procés de la malaltia”
Sra. C. Romagosa

Infermeria “Cuidar”
Sra. A. González

Treball Social “Recursos socials i sociosanitaris”
Sra. N. Castilla

Atenció Espiritual i Religiosa “Acompanyament espiritual”
Sr. M. Mora

Taula rodona de debat i participació.

Dr. A. Callén: Neurologia

Dr. M. Planella: Psiquiatra

Dra. M. Morera: UFISS

Sra. C. Romagosa: Endocrinologia i 
nutrició

Sra. A. González: Infermeria

Sra. N. Castilla: UFISS

Sr. M. Mora: Atenció Espiritual i Religiosa

Dra. C. García: Direcció d’Àrea Hospital 
General

Germà R.Martín: Coordinador Servei 
Atenció Espiritual i Religiosa

Sra. O. González Lancho i Sra. 
C.Sancho: Comunicació i Serveis de Suport 
a l’Usuari


