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FEVAFA RECORDA QUE LA TARGETA SANITÀRIA
DOBLE "A" ÉS UN DRET DE LES PERSONES AMB
ALZHEIMER EN LA COMUNITAT VALENCIANA. Este
distintiu queda inclòs en la targeta SIP i identificat
amb
l'AA
que
significa
Acompanyament,
Accessibilitat i Suport. Si es detecta un mal
funcionament de la targeta s'ha de posar una queixa
oficial al corresponent centre de salut i comunicar-ho
a la Federació a través del correu info@fevafa.org.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=603

El nostre President, Emili Marmaneu,
assisteix al desdejuni-col·loqui del Fórum
Europa Tribuna Mediterrània en què va
intervindre la consellera de Sanitat Universal
i Salut Pública, Carmen Montón.
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El llibre "El meu iaio", editat per FEVAFA, és una
magnífica obra destinada a acostar l'Alzheimer
als xiquets d'entre 8 i 11 anys. Amb la seua
adquisició
estàs
col·laborant
amb
les
Associacions de Familiars de Persones amb
Alzheimer a realitzar la seua labor assistencial.
http://www.fevafa.org/proyectos/info.pdf

El Comité d'Experts de FEVAFA es
reuneix per a tractar els diferents
projectes de la nova etapa. Destacar com
a nova coordinadora del Comité a Rosa
Genís, infermera de professió i vocal de
la Junta Directiva de FEVAFA i al nou
assessor, Arcadi Soriano, podòleg en
actiu i tresorer de la Junta Directiva.

Presència de FEVAFA en els mitjans de comunicació. Un equip de Levante
TV va entrevistar diversos membres del Comité d'Experts, pel nou assaig
clínic per a frenar l'Alzheimer liderat pel nostre neuròleg Miquel Baquero.
https://youtu.be/O1-Jz_zziQA
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I A MÉS…

Marina Gilabert, vocal de la
nostra Junta Directiva,
participa en el fòrum- debat
"La Via Valenciana",
organitzat pel PSPV-PSOE en
la Universitat Politècnica de
València.

Reunió del Consell Valencià de Persones
Majors, amb Marina Gilabert com a
representant de FEVAFA. Es tracta d'un
òrgan consultiu i assessor de la Generalitat
que té com a finalitat instrumentar la
participació i col·laboració de les persones
majors en la definició, aplicació i seguiment
de les polítiques de suport, inserció social i
qualitat de vida, per mitjà de la planificació i
ordenació dels servicis socials especialitzats
per a una millor atenció de les seues
necessitats

A través del Programa Juntos
de Boiron han editat un vídeo
sobre FEVAFA que reflecteix
els nostres objectius i el nostre
treball.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=jauWxHTgudo

LES NOSTRES DADES DE CONTACTE:

Centre Social Bennàger– Local 13
Plaça Tàrrega Barberà, 3
46970– Alaquàs, València
E-mail: info@fevafa.org
Telf.: 96.151.00.02
Móvil: 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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