ACTA TERCERA REUNIO GRUP D’ESTUDI DE LA COGNICIÓ I LA CONDUCTA (GECC) DE LA
SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA.
19 febrer 2014, 18:00hores (Hospital de St Pau).
1. S’aprova l’acte de la reunió prèvia.
2. El coordinador i el secretari informen de la primera reunió al Catsalut per la
supressió del CATMA i la seva integració en el Programa d’Harmonització
Farmacoterapèutica de medicaments en l’àmbit de l’atenció primària i
comunitària (PHFAPC). La propera serà el 5 de març.
3. També s’informa que properament es renovarà la web de la SCN on el GECC
tindrem un espai per penjar coses d’interès. El procediment serà que tot el que
cregueu oportú es comuniqui al secretari del GECC i aquest ho transmetrà al
responsable de la Web.
4. S’informa que l’acte de presentació del GECC que vem aprovar en reunions
prèvies es farà el 15 de maig a les 18:00 a l’Academia. Es demana l’assistència
de tots els membres del GECC. Així mateix s’informo que s’anirà confeccionant
una llista de persones /entitats a convidar, per lo que es pot fer arribar
qualsevol proposta. S’acorda que que apart dels parlaments del president SCN,
president Academia i Conseller/o delegat de Conselleria es faran dues
ponències del grup:
1. Estat actual del trastorns de la COGNICIÓ I LA CONDUCTA a Catalunya.
Objectius del GECC.
2. Estat actual de la recerca en trastorns DE LA COGNICIÓ I LA CONDUCTA
a Catalunya.
Es demana que tots els membres del GECC enviïn un recull dels projectes en
els que han participat en els útlims 3 anys i articles publicats en aquest periode
per poder anar recopil.lant informacio i fer una presentacio lo més propera a la
realitat possible.
5. El curs de neuropatología que s’organitzarà conjuntament amb el BTN será
setembre/octubre.
6. Es va comentar que està punt de sortir un primer esborrany pel futur de les
demències a Catalunya. Desde del GECC no se’n té constància i es demana
que si algú del GECC té constància d’aquest document faci arribar la
informació al coordinador i secretari del grup
7. El Dr Miquel Aguilar va comentar que a la Mutua de Terrassa s’oferia una
plaça de neuròleg interessat en demències.

Finalitza a les 19:00

Albert Lladó
Secretari del GECC

