ACTA SEGONA REUNIO GRUP D’ESTUDI DE LA COGNICIÓ I LA CONDUCTA (GECC) DE LA
SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA.
17 desembre 2013, 17:00hores.
Assistents: Jordi Peña-Casanova, Asun Vila, Begoña Berlanga, Oriol Grau, Antoni Rey, Gerard
Piñol, M Dolores Lopez-Villegas, M Teresa Abellán, Rafael Blesa, Oriol Grau, Teresa Casadevall,
Gonzalo Sanchez, Secundino Lopez-Pousa, Mircea Balasa, Albert Puig, Alberto Lleó, Albert
Lladó.
S’excusen: Ellen Gelpi, Raquel Sanchez-Valle, Joan Bello, Francesc Pujades, Antoni Turón,
Ferran Tognetta, Isabel Hernandez, Jordi Gascón, Miquel Aguilar, José Luis Molinuevo, Juan
Gomez.
1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de la reunió anterior: es llegeix i s’aprova l’acta
anterior sense cap esmena.
2. Informació per part del coordinador i secretari: s’informa que des de la Junta de la
SCN es va proposar celebrar l’acte de presentació del GECC a la reunió de Girona
(setembre 2014), però es considera aquesta data massa llunyana i es proposa que
sigui, si és possible sigui abans de l’estiu.
3. CATMA:

S’exposa que Dr Lleó, va enviar mail a la Dra Corinne Zara, Direcció de Farmàcia
Regió Sanitària Barcelona/Consorci Sanitari de Barcelona Servei Català de la
Salut (CatSalut), sol·licitant una reunió per parlar del CATMA i els problemes
que han sorgit últims mesos per buscar possibles sol.lucions. La resposta va ser
la no acceptació d’aquesta reunió. Es proposa la següent proposta enviada
previament al Dr Oriol de Fabregues, president de la SCN, i al Dr Miquel Aguilar,
president del CATMA.
1. INICI: A través del carnet del COMB es podria restringir l'inici a neuròlegs,
psiquiatres i geriatres com es fa ara però sense fer cap tràmit administratiu
(seria automàtic a l’incertar la tarja).
2. RENOVACIÓ: Eliminar les renovacions. Per tal d’evitar una prescripció
innecessària, la SCN/CATSALUT ens comprometrien a fer unes bones
recomanacions de retirada de fàrmacs en demències avançades amb formació
a residencies i metges de primària si es creu necessari.

S’accepta per unanimitat.

4. Banc de teixits neurològics: S’exposa que per diverses raons no s’ha pogut convocar la
reunió informativa sobre el futur de BTN, i que aquesta es durà a terme al mes de
gener. El GECC accepta la proposta que la Dra E Gelpi va fer a la reunió prèvia i
s’acorda que se li proposarà fer la jornada durant la primavera.
5. Renovació guies: s’exposa que l’únic que ha manifestat interès per la renovació de les
guies es el Dr Joan Bello. S’acorda que s’encarregarà a ell, junt al secretari i
coordinador del grup, la renovació d’aquestes.
6. Futures reunions 19 de febrer 2014, 17:00 (dimecres) a hospital de St Pau i 20 maig
2014 17:00h (dimarts) a Hospital del Mar. El format d’aquestes reunions serà el
següent:
-

Ponència per part dels “amfitrions”: 30 min

-

Discussió de casos: 30 minuts. Tothom interessat en presentar un cas cal que es posi
en contacte prèviament amb el responsable del centre on es farà la reunió (en les
properes Dr Lleó i Dr Peña-Casanova) per tal de poder-los organitzar. També seria
recomanable que uns dies abans es fes circular el cas per mail perquè tothom que
vulgues se’l pogués mirar amb antelació.

-

Reunió de grup 30 minuts.

7. Neuropsicologia en català: el Dr Peña-Casanova, enviarà per mail una enquesta a tots
els membres del GECC per valorar la participació de cadascú al projecte plantejat.
8. Precs i preguntes: no n´hi ha.

Finalitza la reunió a les 18:30.

Albert Lladó
Secretari del GECC

