BUTLLETÍ D’ INFORMACIÓ MAIG 2018
Tercera taula de treball per a la
creació d'un model d'atenció a les
demències neurodegenerativas amb
representants de la nostra Federació,
de la Conselleria de Polítiques
Inclusives,
d'Associacions
de Parkinson, Ela i Huntington.

FEVAFA en el programa "Reto a lo imposible" sobre l'Alzheimer, amb el
President Emili Marmaneu i Karina García, psicòloga clínica-neuropsicóloga,
membre del Comitè d'Experts. https://www.ivoox.com/reto-a-lo-imposible-1105-18-audios-mp3_rf_25932295_1.html
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Jornada de transformació sanitària:
“Millorant l'atenció dels pacients
crònics complexos i pal·liatius”, amb la
intervenció de Marina Gilabert,
secretària de la nostra Junta Directiva,
en l'Hospital La Fe.

Formació FEVAFA. Sessions a València i Alacant sobre el curs “Eines per a
l'elaboració de memòries de sostenibilitat” per part del formador
Manuel Quílez, director del curs d'Expert en Responsabilitat Social
Empresarial en la Universitat de València ADEIT.

Reunió de la Junta Directiva de FEVAFA.
Entre els principals temes a tractar es troba
l'aprovació dels comptes anuals, el pròxim
Congrés Autonòmic així com el futur Congrés
Nacional, el projecte de sensibilització
d'enguany, l'obertura d'eleccions i la
preparació de l'assemblea de juny.
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FEVAFA INFORMA:

Recordem que el nostre horari
d'assessorament i informació
sobre l'Alzheimer al públic en
general (ben siga presencial o
telefònic), és de 9:00 a 14:00
hores. Fora d'aqueix horari es pot
deixar un missatge en el
contestador
del
telèfon
de FEVAFA (670611207) o enviar
un
correu
electrònic
a
info@fevafa.org i us atendrem al

FEVAFA ja està immersa en
l'organització
del
VII
Congrés
Autonòmic
d'Alzheimer, que tindrà lloc
el pròxim 6 d'octubre en la
localitat
valenciana
d'Algemesí.

http://www.fevafa.org/notic
ia.asp?id=621

Entrevista
a
Miquel
Baquero, responsable de la
unitat de Trastorns Cognitius
de l'Hospital la Fe i membre
del Comitè d'Experts de
FEVAFA.
https://www.esdiario.com/5
87277441/Miquel-baquerouna-vida-activa-conobligaciones-previene-elalzheimer.html

més
prompte
possible.
gracias!http://www.congresoalzh
eimercomunidadvalenciana.org/

LES NOSTRES DADES DE CONTACTE:

Avda. Tres Creus, 67
València
E-mail: info@fevafa.org
Telf.: 96.151.00.02
Mòbil: 670.611.207
www.fevafa.org

https://www.facebook.com/FEVAFA-Alzheimer260362330670980
https://www.facebook.com/stfevafa.alzheimer
https://twitter.com/FEVAFAAlzheimer
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