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Entitats i Bústia del lector

5º aniversario de la Associació de
Jubilats i Pensionistes de Palaudàries
La Associació de Jubilats i
Pensionistes de Palaudàries
celebramos nuestro quinto
aniversario. Para festejarlo,
hemos organizado, para el
próximo domingo 29 de octubre, una comida (13h), seguida
de un espectáculo a cargo de
un monologuista (16h) y baile
(17h). Previamente, tendrá lugar una asamblea general extraordinaria (11h). También se
entregará un ejemplar de la 2ª
edición de los estatutos, reformados según los acuerdos de
la asamblea anterior.
A los actos de celebración
sólo podran participar los socios, previa presentación del

carnet de socio vigente.
* Las peticiones se haran en
el despacho de la asociación,
por mesas de 6 socios, que
tendrán que abonar 7€ por tiquet.
Por otra parte, recordamos
que este mes de octubre empieza la programación de actividades que organiza nuestra
asociación:
- Bingo Aliment: todos los viernes a las 17.30h
- Baile de salón: todos los
sábados a las 17.30h
- Baile con merienda: todos los
segundos domingos a las 17h
- Baile en línia:
Grup A: lunes de 18.30h a

Racó de Salut:

La malaltia d’Alzheimer (MA) és
una malaltia neurodegenerativa
progressiva, degenerativa i irreversible de les cèl.lules cerebrals
que provoca un deteriorament
de la memòria, el pensament i la
conducta de la persona.
Es calcula que la prevalença de
la MA es dobla cada cinc anys
a partir dels 65 anys, afectant
aproximadament el 2.5% de
les persones de 65 anys i fins el
30-40% de les persones de 85
anys. En les pròximes dècades,
amb l’augment continuat de
longevitat de la nostra societat,
es preveu, si no es descobreix
abans una cura per a la malaltia, un significatiu increment de
casos amb un gran impacte sanitari, social i econòmic.
Aquesta malaltia no afecta exclusivament el pacient que la

pateix sinó que també repercuteix de forma directa en tots
els membres de la seva família
i, sobretot, en el cuidador principal.
La malaltia d’Alzheimer produeix una disminució de les
funcions intel·lectuals, dificulta
l’aprenentatge de nous conceptes i interfereix en la capacitat
de la persona per realitzar activitats de la vida diària.
La presentació clínica típica de
la MA consisteix en dèficits de
memòria episòdica (dificultats
per aprendre i recordar nova
informació; obliden converses
importants, dates, cites, fets de
la seva vida; perden objectes
personals o els posen en llocs
no habituals; es tornen repetitives, expliquen moltes vegades
la mateixa història o pregunten

20.30h i miércoles de 18h a
19.30h.
Grupo B: miércoles de 17h a
18h
Tambien informamos que tenemos nuevo correo electrónico: ajp.palaudaries@gmail.
com
Associació de Jubilats i Pensionistes de Palaudàries

Més Activitats
CONTROL DE LA PRESSIÓ
ARTERIAL
Tots els primers dimecres de
mes
Infermera: Aurora Pérez. Servei
gratuït.
Horari: d’11.30h a 12.30h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
al Casal (tel. 938416155)

EXCURSIÓ A CARDONA
Dissabte 4 de novembre
Esmorzar a La Gleva, visita a la
muntanya de sal i al castell de
Cardona i dinar en un restaurant
de Monistrol de Calders.
Preu: 54€
Inscripcions: fins al 27 d’octubre,
al Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Lliçà d’Amunt

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 29 de setembrel al 5 d’octubre
J. Torras (Bigues): del 6 al 12 d’octubre
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 13 al 19 d’octubre
N.Salayet (Santa Eulàlia): del 20 al 26 d’octubre
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 27 d’octubre al 2 de novembre
Per urgències després de les 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: Codina
(Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

Malaltia d’Alzheimer
reiteradament per la mateixa informació).
TRACTAMENT ACTUAL
En el moment actual es disposa de dos grups farmacològics específics pel tractament
simptomàtic de la MA. Tot i que
s´està investigant i avançant,
no existeix cap medicació que
pugui combatre o detenir la malaltia. Tot i així, poden disminuir
la velocitat de progressió de la
malaltia.
PREVENCIÓ PRIMÀRIA
Diversos factors de risc han estat ben establerts per MA, encara que alguns (com l’edat, sexe
i genotip) no són modificables.
S’han establert diversos factors
de risc a través d’estudis epidemiològics que inclouen factors

de risc vascular (hipertensió,
tabaquisme, diabetis, hipercolesterolèmia, fibril·lació auricular
i obesitat) i traumatisme cranioencefàlic.
ESTRATÈGIES NO FARMACOLÒGIQUES
L´estimulació cognitiva és un
tractament no farmacològic que
pot aportar beneficis a pacients
amb MA lleu a moderada. La
teràpia ocupacional pot millorar
la funcionalitat dels pacients i
reduir la necessitat de cures/cuidadors.
VIURE AMB ALZHEIMER
Per afrontar millor els problemes
de la cura diària d’una persona
afectada d’Alzheimer, cal que
tingueu en compte:
- No altereu la seva rutina.

- Comproveu si pren correctament la medicació.
- Respecteu els seus gustos i
costums.
- Assegureu-vos una correcta
il·luminació dels espais diürns i
nocturns d’allà on es viu.
- Tranquil·litzeu la persona mitjançant el contacte físic, sempre
i quan no l’interpreti com un gest
dominant.
- Eviteu enfrontaments.
- Distraieu la persona perquè
centri l’atenció en temes reals.
- Manteniu la calma i la serenitat
i ajudeu-la a no posar-se nerviosa.
- Adeqüeu el nivell del llenguatge
a les noves i constants limitacions que la malaltia imposa.
Equip d’Atenció Primària Vall
del Tenes

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75)
o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb
tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es
publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú.
No es publicaran els escrits que atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats.
El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

