ACTA QUARTA REUNIÓ GRUP D’ESTUDI DE LA COGNICIÓ I LA CONDUCTA
(GECC) DE LA SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA.
17 de juny a les 18:15 (Hospital del Mar)
Després de la ponència “: Perfils cognitius en Malaltia d’Alzheimer i Deteriorament
Cognitiu Lleu: algoritmes neuropsicològics” a càrrec del Dr Gonzalo Sánchez, es va
realitzar la quarta reunió del GECC:

1. Es llegeix i s’aprova l’acta de la reunió prèvia.
2. El GECC valora molt positivament els actes fets en les darreres setmanes (
acte de presentació del grup, curs PET amiloide).
3. El secretari del GECC informa dels canvis i propostes que la Junta de la SCN
planteja pel proper curs acadèmic (reunió a Girona, primera reunió
internacional de la SCN a Cracòvia i nou enfoc de la reunió anual de la SCN).
4. Representivitat del GECC a les administracions: en aquests moments no ens
consta que hi hagi cap representant del GECC designat oficialment per la SCN
a les administracions catalanes, però es preguntarà de nou per tal d’assegurarho.
5. Nous biomarcadors de la malaltia Alzheimer, postura del grup. Guies clíniques.
Es debat la necessitat de crear un document amb la postura del grup sobre l’ús
de nou biomarcardors de la malaltia d’Alzheimer especialment de PET
amiloide. Durant els propers mesos es publicarà un document elaborat entre la
SEN y la Sociedad española de Medicina Nuclear, i també s’estan elaborant
l’actualització de la guia de diagnòstic i tractament de la malaltia d’Alzheimer de
la SCN. S’acabarà de decidir quins documents s’elaboren en properes
reunions.
6. Calendari noves reunions GECC i curs de neuropatologia. Es planteja realitzar
el curs de neuropatologia la primera setmana de novembre (a precisar dia amb
el BTN). Donat les múltiples reunions durant últim trimestre de l’any es decideix
fer la propera reunió del GECC a principis del 2015, lloc a determinar.
7. Torn obert de paraules. No hi ha comentaris addicionals.

Finalitza a les 19:00

Albert Lladó
Secretari del GECC

