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A xornada proposta ten a finalidade de ofrecer, nun
período de 5 horas, unha visión completa do im-
pacto das demencias no territorio galego. Con este
fin, elaborouse un programa que reúne expertos en
distintos ámbitos e que conta tamén coa colabora-
ción de diversos axentes que presentarán a visión
dende a súa experiencia en aspectos como a demo-
grafía, a atención sociosanitaria, a realidade econó-
mica e a inserción laboral.

Salienta a importancia dunha mesa onde se presen-
tará a abordaxe sociosanitaria das demencias me-
diante a colaboración dos departamentos da Xunta
con competencias neste eidoo e coa perspectiva da re-
centemente reactivada comisión sociosanitaria de
Galicia.

Así mesmo, a recente confección dunha carteira de
servizos de prevención da dependencia específica en
demencias, na que se remarca a ratio de persoal pre-
cisa para os diferentes servizos, e a xa asentada es-
trutura profesional dos servizos sanitarios merecen
unha análise pormenorizada, non só polo investi-
mento que precisan, senón pola taxa de retorno e
promoción da actividade económica que implican.  
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P R O G R A M A

9:30 h. INAUGURACIÓN DA XORNADA

Jesús Vázquez Almuiña
Conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia

Corina Porro Martínez
Presidenta do CES

Juan Carlos Rodríguez Bernárdez
Presidente de FAGAL

Juan Carlos Rodríguez Bernárdez
Presidente de FAGAL, Federación Alzhéimer Galicia

Que son as demencias en Galicia: 
envellecemento, poboación e demencias

10:00 h. PRIMEIRA PONENCIA

María Tajes Alonso
Servizo de Saúde Mental e Asistencia a Drogodependencias
Consellería de Sanidade

María del Mar Ferreiro Broz
Subdirectora xeral de Recursos Residenciais e de Atención Diúrna
Consellería de Política Social

A atención das persoas cunha demencia 
en Galicia

11:00 h. MESA REDONDA

Melchor Fernández Fernández
Universidade de Santiago de Compostela

O impacto económico das demencias

12:30 h. SEGUNDA PONENCIA

12:00 – 12:30 h. PAUSA CAFÉ

Representantes das organizacións 
sindicais e empresariais do 
Consello Económico e Social de Galicia

Os perfís profesionais na atención ás
demencias

13:30  MESA REDONDA

14:30 h. CLAUSURA DA XORNADA


