
C/ Diputació 316, CP: 08009, Barcelona Tel: 93 301 17 77 Fax: 93 245 37 52 

www.camfic.cat 

 

 

 
Formació de formadors: 

              Malaltia d’Alzheimer 
 

Objectiu  

Objectiu general del curs 
 

 Capacitar als professionals per a realitzar formació a altres professionals perquè  que puguin informar i 
sensibilitzar als professionals sanitaris vers l’Alzheimer a l’atenció primària. 

 
 

Contingut i Durada  
  

• Definició 
• Criteris diagnòstics 
• Tests psicomètrics breus 
• Escala GDS-FAST per determinar evolució de la malaltia 
• Tractament farmacològic: objectius, importància i punts clau 
• Maneig de la malaltia d'Alzheimer (algorismes): lleu, moderada-moderadament greu; 

consideracions generals, manca de resposta, criteris de retirada i avaluació en el pacient amb 
comorbiditats 

• Principis actius pel tractament simptomàtic de la MA 
• SCPD: punts clau, maneig no farmacològic i farmacològic; clínica psicòtica i agressivitat; depressió 
• Medicaments amb toxicitat cognitiva 
• Informació als pacients. 

 
Durada de la sessió: 2 hores 

 

Metodologia   
 
Sessions teòric-pràctiques amb un component important d’actualitzacions i casos clínics.  

  

Equip Docents  
 

 
Sebastià Riu Subirana – Metge i membre del grup Atenció a la Gent Gran i Atenció a la Cronicitat de la CAMFiC. 
Rosa Madridejos Mora - Responsable de la unitat de farmàcia d’atenció primària de la Mútua de Terrassa. 
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Dates, Horaris i Seus  
 

Lleida Tarragona Catalunya Central Girona Barcelona 

CAP Rambla Ferran COMT CAP Sant Fruitós Bages Acadèmia Ciències 
Mediques CAMFiC CAMFiC 

Rambla de Ferran, 
44 

Via de l'Imperi 
Romà, 11 Bertrand i Serra, 8 C/Campcardós, 37 Diputació 316 Diputació 316 

10/10/2017 18/05/2017 21/09/2017 22/06/2017 27/06/2017 27/06/2017 

13:30-15:30 13:30-15:30 13:30-15:30 13:30-15:30 13:30-15:30 17:00-19:00 
 

 

Dirigit 
 

Als metges i metgesses, infermers/res i responsables de farmàcia d’AP de tot el territori català. Que després seran 
els formadors de les rèpliques del curs als territoris, d’una hora de durada. 

La CAMFiC facilitarà el material docent per realitzar la sessió. 

Places: 35 
 

* Podeu consultar l’estat de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat 
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