ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL CATALANA DE
DIRECTORS/ORES DE CENTRES I SERVEIS D’ATENCIÓ A LA DEPENDENCIA
C/ NARCÍS GIRALT, 56 1ºC

08202 SABADELL

infoascad@gmail.com

NIF: G65248767

III JORNADA ASCAD FIRAGRAN
24 Maig 2018
Per a: directors, gerents i professionals de centres d’atenció a la gerodependència.

Taules d’exposició i debat

Con la colaboración de:

FiraGran. Casa del Mar, Carrer d'Albareda, 1-13, 08004 Barcelona

“DELS DRETS DELS NOSTRES RESIDENTS A LES NOSTRES OBLIGACIONS. MARC
JURÍDIC I RESPONSABILITATS”
Inscripció: 0 €. Agraïm la participació absolutament altruista de todos los ponents.

OBJECTIU.
Al sector de la gerodependència no hi caben temps morts ni respirs. Ni a nivell de praxi quotidiana, dels marcs conceptuals,
filosòfics, ètics, .... Ni molt menys dels legals en què ens hem de moure !. I més davant l'allau demogràfica de l'envelliment
poblacional que tensionarà als seus límits el sistema de la dependència.
Els professionals estem en massa ocasions en l'ull de l'huracà, sovint hem de prendre decisions complexes amb
desajustaments o fins i tot veritables xocs entre opcions. Nostre totum continuum assistencial genera "procediments", "modismes",
"maneres" o "tendències" de profunds plantejaments ètics que poden entrar en conflicte amb la Llei, ... de vegades amb derivades
molt delicades. En aquesta ocasió parlem de les caigudes en la gent gran.
¿Quan estem "contenint", "prevenint"?, ¿Quina és l'actuació que hem d'adoptar?, ¿Que convé tenir clar o almenys no
oblidar en aquestes situacions?, ¿Què fem amb la Llei de la Gravetat?, ¿Què fem davant les hipotonias del sobreenvelliment?, ¿Que
marges legals tenim?, ¿Estem "lligant", infringint maltractament?, ¿Que és ètic, que és legal, que és legal i ètic?. ¿Contenció "0"?.
Pensem en aquestes i moltes altres preguntes similars a les que convé aprofundir ...
Són situacions per a tot l'equip en les que de vegades és dolorós i molt difícil prendre la decisió adequada, inequívoca i
lliure de secundarismes en un o altre sentit el que ens genera en moltes ocasions, inevitablement, conflictes interiors.
Amb l'ànim d'objectivar i aclarir qüestions en aquest tema convoquem una molt interessant III Jornada de reflexió
ascadiana sobre les caigudes i contencions, especialment en l'aspecte dels seus marcs legals. FiraGran ens brinda gentilment un
fòrum excepcional per a aquesta reflexió, debat i conclusions. Et convidem a participar i compartir-la.
Avanç de Programa: (pot estar subjecte a alguna variació per imprevistos d’última hora)
9:10 - 9:30
9:30 -10:15

Salutació. El contexte geroasistencial present i futur, On anem?. Andrés Rueda. President d’ASCAD
Alimentació Geriàtrica i Odontologia, importància de la integrtat dental. Ballesol/CSA Dental/ Domus VI. Modera Ana
Barceló

Iª TAULA de DEBAT: Caigudes. Contencions. ¿Tractaments mèdics restrictius?.
10:15 - 10:45
10:45 - 11:05
11:05
11:05
11:25
11:45

- 11.45
- 11.25
- 11:45
- 12:15

12:15 - 12:30

Caigudes, contencions. Situació Actual - Iñaki Antón. Metge Gerontòleg i Especialista en dany corporal.
Objetivació de Morts per Traumatismes Cranioencefàlics després de caigudes i valoració - Dr. J.M. Tortosa. Dra.M.Angeles
Camacho. Instituto de Medicina Legal de Catalunya . (IMELEC)
Les caigudes: Previsibles? , accidentals?, què fer. Marc legal. Valoració Jurídic-Penal de les actuacions.
Sra.Carmen Rodrígo. Metgessa i Advocada Social.
Sr. Albert Boada. Advocat.
Primeres reflexions i col·loqui. Modera Andrés Rueda. President ASCAD.
Pausa Cofee Break Libre

IIª TAULA de DEBAT:
12:30 - 13:00

Los processos de modificació de la capacitat e ingressos involuntaris a la llum de la convenció de Nova York de
protecció dels drets de les persones amb discapacitat, de 13 de Desembre de 2006 , ratificada per Espanya el 3/12/2007 i
entrada en vigor 3/5/2008. Sría. Neus Pujal. Cap Fiscalia Sector Sabadell. Presenta i Modera Iñaki Antón

13:10 -13:45

Conclusions generals de la jornada. Missatges claus. Raonaments. D. Josep de Martí. Advocat. Inforesidencias.
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