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El programa d’atenció a les 
persones amb malaltia 
d’Alzheimer i altres malalties 
neurodegeneratives, i a les seves 
famílies, té com a objectiu:

• Millorar l’atenció a les persones que 
pateixen un deteriorament cognitiu, 
lligat a aquestes malalties.

• Assessorar i donar suport a les seves 
famílies, mitjançant atenció psicològi-
ca individual i grupal.

El programa va dirigit a totes 
les persones de l’Alt Maresme 
que pateixen alguna malaltia 
neurodegenerativa i a les seves 
famílies. 

Sabem que, després de rebre el 
diagnòstic, molts afectats i familiars 
desconeixen quines són les possible 
sortides i encara tenim molta feina 
per fer. 

Per a més informació sobre els recursos,
no dubteu en demanar cita a 

CONSULTES EXTERNES DE L’HOSPITAL 
DE CALELLA  

Lorena Grau (Neuropsicòloga AVAH)
Tel. 93 769 02 01

Tota malaltia, produeix un canvi en 
les nostres vides. i cada realitat, 

requereix una mirada personalitzada.A qui va dirigit?
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PERSONES ATESES EN EL PROJECTE 
ALZHEIMER DES DEL 2016

SERVEIS DESTINATS A LA PERSONA QUE 
PATEIX L’INICI D’UN DETERIORAMENT O 
DEMÈNCIA: 

És convenient conèixer quins són els recursos, per 
tal de millorar el benestar, tant de les persones 
que pateixen aquest tipus de malalties com de les 
seves famílies.

• Hospital de dia psicogeriàtric (Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva): 
Servei d’atenció sociosanitari destinat a persones 
que pateixen un deteriorament cognitiu lleu o 
l’inici d’una demència. L’objectiu principal és el 
manteniment de les capacitats preservades de les 
persones, facilitació d’estratègies compensatòries, 
mantenir la seva funcionalitat i evitar el risc d’aï-
llament.
Telèfon de contacte: que requereix derivació 
del metge de família i/o l’especialista de referèn-
cia (Neuròleg o Geriatra).
Localització: Hospital Sant Jaume de Calella.

• Unitat d’estimulació cognitiva (Associació 
familiars d’Alzheimer Maresme): Espai espe-
cialitzat en l’atenció de persones amb malaltia 
d’Alzheimer i altres malalties neurodegenerati-
ves. Les activitats que és realitzen són els tallers 
de memòria i psicoestimulació adaptades al perfil 
de cada usuari, mantenint les capacitats cogniti-
ves, el seu nivell de funcionalitat i proporcionant 
el major benestar possible.
Telèfon de contacte: 93 798 84 81. Marina 
Cónsol, Terapeuta Ocupacional. Demanar visita a 
Consultes externes de l’Hospital de Calella
Localització: AFAM, Carrer Dr. Vivas, 152 baixos, 
08370 Calella.

SERVEI D’ATENCIÓ ALS FAMILIARS 
O CUIDADORS PRINCIPALS:

Els cuidadors de persones amb malalties neurode-
generatives han d’aprendre a acceptar la situació i 
a cuidar al malalt. Per poder realitzar aquesta tas-
ca, és necessari que abans aprenguin a cuidar-se a 
ells mateixos.

• Intervenció psicològica Individual per 
familiars/cuidadors (Associació de voluntaris 
i amics de l’Hospital): 
Sessions d’atenció psicològica individual, amb la 
finalitat d’assessorar, acompanyar i facilitar les 
estratègies necessàries, per fer front a les dificul-
tats derivades de la malaltia. La periodicitat de les 
sessions dependrà de la demanda del familiar o les 
proposades un cop a l’any pel professional. 
Telèfon de contacte: 93 769 02 01. Lorena Grau, 
Psicòloga Sanitària i Neuropsicòloga.
Localització: Hospital Sant Jaume de Calella.

• Grups terapèutics per familiars/cuidadors 
(Associació de voluntaris i amics de l’Hospi-
tal): Sessions mensuals en grup, destinades a les 
famílies de persones que pateixen algun deterio-
rament cognitiu o demència. La finalitat d’aques-
tes sessions és donar informació rellevant per fer 
front a la malaltia, disminuir la sobrecàrrega com 
a cuidadors i beneficar-se de l’experiència d’altres 
persones que es troben en circumstàncies similars.
Telèfon de contacte: 93 769 02 01. Lorena Grau, 
Psicòloga Sanitària i Neuropsicòloga.
Localització: Hospital Sant Jaume de Calella.

TIPOLOGIA VISITES TOTAL 2016-2017

VALORACIONS 
NEUROPSICOLÒGIQUES 124

ATENCIÓ PSICOLÒGICA FAMÍLIES 133

TOTAL 257

TOTAL PERSONES ATESES 165

EDAT TOTAL 2016-2017

MENOR DE 50 ANYS 1

ENTRE 50 I 69 12

ENTRE 60 I 69 43

MÉS de 69 121

POBLACIÓ 

CALELLA 56

PINEDA DE MAR 45

CANET DE MAR 15

MALGRAT DE MAR 11

TORDERA 9

SANTA SUSANNA 6

SANT POL DE MAR 5

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA 2

BLANES 1


