Serveis del Grup Mutuam
MUTUAM Sanitat
Hospitals sociosanitaris i hospitals de dia
PADES: Programa d’atenció domiciliària i equips de suport
EAR: Equips de suport a l’atenció sanitària en residències
UVGI: Unitat de Valoració Geriàtrica Integral
EAPS: Equips d’Atenció Psicosocial
MUTUAM Residencial
Apartaments per a gent gran
Residències assistides
Centres de dia
MUTUAM a Casa
Serveis d’atenció a domicili
MUTUAM Assegurances
Servei Gent Gran: orientació i resposta social
Assegurança dental
Assegurança podològica
MUTUAM Activa
Viatges i excursions per a sèniors
Tallers de memòria
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La demència es defineix com un deteriorament de
les capacitats mentals a causa d’un dany o malaltia
neurològica. Hi ha més de 100 tipologies i la més
comú es l’Alzheimer. En l’actualitat, als centres
residencials, la proporció de demències en estat
avançat ha anat augmentant, convertint-se en un
dels grans reptes pels professionals.

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ

Durant la jornada visualitzarem les intervencions
personalitzades que fan els nostres professionals
a persones que pateixen un grau avançat de deteriorament, i que busquen proporcionar benestar i
facilitar un canal de comunicació i connexió amb
ells mateixos i el món que els envolta.

9.45 - 10.45h El Compromís de l’atenció social amb
les persones amb demència avançada
Núria Carrera, treballadora social, vicepresidenta de
l’Associació dels Col·legis Professionals de Catalunya,
ex-degana del Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya
10.45 - 11.15h Pausa i cafè

Intentarem entendre què és viure amb una demència
avançada, per poder reflexionar de forma conjunta
sobre la millor forma d’adaptar els nostres serveis
a la realitat que viuen aquestes persones.

Dijous 3 d’octubre de 9.00 a 13.45h
Auditori Col·legi Major Sant Jordi
Passatge de Ricard Zamora 4, 08017 Barcelona.
Jornada gratuïta i aforament limitat. Les places s’assignen
per ordre d’inscripció.
La jornada està adreçada a professionals de totes les disciplines que treballen en recursos del sector d’atenció a la
dependència i gent gran.
Més informació a www.mutuam.cat

9.00 - 9.30h Acreditació i lliurament documentació
9.30 - 9.45h Inauguració de la Jornada
Dr. Miquel Vilardell, president de la Fundació Mutuam
Conviure, i Francesc Brosa, director general del
Grup Mutuam
CONFERÈNCIA

TAULA D’EXPERIÈNCIES
11.15 - 12.30h Connectem amb les persones amb
demència avançada
Moderadora: Ainhoa Torner, cap de servei de qualitat
del Grup Mutuam
Introducció al Model Assistencial del Grup Mutuam
Carolina Ferrero, adjunta a la direcció de l’àrea
residencial i atenció domiciliària del Grup Mutuam
La música: una eina significativa
Rosa Torró, educadora social del Centre Assistencial
Mutuam La Creueta
El vincle humà-animal
Fernanda Farnos, psicòloga de la Residència Vila-seca
La percepció corporal a través del contacte
Aida Burgès, terapeuta ocupacional del Centre
Residencial Mutuam Manresa
Connexió amb l’entorn a través d’imatges
Estefania La Mata, fisioterapeuta de la Residència
Les Franqueses
PREMIS DE RECERCA D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
12.30 - 12.45h Lliurament de Premis de Recerca
d’Atenció a la Dependència de la Fundació Mutuam
Conviure en la seva segona edició
CONFERÈNCIA
12.45 - 13.45h Com deu ser viure amb demència
avançada?
Elena Fernández, psicòloga i gerontòloga, formació
i consultoria. Alzheimer Catalunya Fundació
CLOENDA

Podreu seguir la jornada via twitter:
@grupmutuam - #jresidencialGM

13.45h Cloenda de la Jornada
Anton Molas, director de l’Àrea Residencial Grup Mutuam

