
LUGAR

Salón de actos do  Edificio CERSIA

Santiago de Compostela

HORARIO

Mañá: 10:00-14:00

Tarde: 15:30-17:30

SUBVENCIONA

VII SESIÓN CLÍNICA

A SAÚDE das persoas 

con discapacidade intelectual             

TAMÉN está nas túas mans

10 de outubro do 2018

En trámite a acreditación como actividade 

de formación continuada das profesións sanitarias 

da Comunidade Autónoma de Galicia 



As persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento presentan unha maior prevalencia de trastornos

psiquiátricos e condutuais coexistentes, pero moitas veces a detección dos mesmos resulta complexa ou o

tratamento non é eficaz; o que repercute na diminución da súa calidade de vida, ameaza a estabilidade da

situación familiar e/ou a súa permanencia nos centros de atención ós que acoden.

Para abordar estes casos ós que non somos capaces de ofrecer unha resposta efectiva, FADEMGA PLENA

INCLUSIÓN GALICIA, organiza unha nova edición da Sesión Clínica nas instalacións do edifício CERSIA.

Os casos serán presentados polos membros do Grupo de traballo sobre

trastornos mentais e/ou alteracións de conduta da Federación.

Trátase de casos de persoas con discapacidade que presentan algunha

enfermidade mental e/ou alteracións da conducta, que foron obxecto de

intervención nos centros os que acuden, pero que pola súa complexidade,

requiren dun análise máis detallado, e que permiten ademáis a adquisición

de experiencia e coñecemento sobre a patoloxía dual e a súa abordaxe por

parte dos participantes.

Para o súa abordaxe e análise contaremos co apoio e asesoramento

do Dr. Luis Docasar Bertolo. Xefe de Servizo de Psiquiatría da

Estructura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) Ourense Verín e

o Barco de Valdeorras.



Luis Docasar Bertolo

Xefe do Servizo de Psiquiatría do Hospital Universitario de Ourense, Verín, O Barco.

Psiquiatra de Atención Sociosanitaria na Area Sur de Lugo, período 2000-2014.

Responsable actual da Atención Sociosanitaria de Saúde Mental EOXI (estructura

organizativa de xestión integrada) Ourense, Verín, O Barco.

Titor de Formación MIR Psiquiatría.

Membro da Comisión de Docencia Multidisciplinar de Saúde Mental EOXI Ourense,

Verín, O Barco.

Colaborador Docente da Facultade de Medicina de Santiago de Compostela.

Vicesecretario da Asociación Galega de Psiquiatría.



Crear un espazo de intercambio entre os 

diferentes profesionais 

no que  se sentan motivados a contribuír 

para atopar solucións consensuadas.

Compartir experiencia e coñecemento.

Consensuar procedementos, pautas de actuación,

métodos de traballo... 



METODOLOXÍA

Na sesión empregarase unha 

metodoloxía participativa, cooperativa, 

reflexiva, centrada na persoa e 

orientada a busca de outras estratexias 

e opcións que ofrezan respostas 

efectivas e melloren a calidade de vida 

da persoa. 

O proceso a seguir consistirá na 

presentación de diferentes casos, que 

se abordarán en 4 pasos:

• Presentación

• Reflexión

• Asesoramento

• Conclusións



1ª PASO: PRESENTACIÓN
Exposición do caso por parte dalgún membro 
do Grupo de Traballo sobre trastornos mentais 
e/ou alteracións de conducta de FADEMGA. 

2ª PASO: REFLEXIÓN
Preguntas e aportacións por 
parte de todos os asistentes.

3ª PASO: ASESORAMENTO
Comentarios e aportacións 
do psiquiatra.

4ª PASO: CONCLUSIÓNS
Extracción de conclusións  por 
parte de todos os asistentes, a 
partir das diferentes aportacións 
e reflexións xurdidas durante 
todo o proceso.



10:00 a 10:30 h.  Presentación da  VII Sesión Clínica 

15:30 a 17:00 h. Caso 3

12:00 a 14:00 h. Caso 2

10:30 a 12:00 h. Caso 1

17:00 a 17:30 h. Recapitulación e peche da Sesión

14:00 a 15:30 h. Pausa para a comida

PLAN DE TRABALLO



LUGAR DE CELEBRACIÓN DA VII SESIÓN CLÍNICA

Salón de actos do  Edificio CERSIA
Rúa do Alcalde Raimundo López Pol, s/n. 
15707 Santiago de Compostela



DESTINATARIOS DA VII SESIÓN CLÍNICA

DESTINATARIOS

Membros do grupo de traballo sobre 

trastornos mentais e/ou alteracións de 

conduta da Federación.

Profesionais das unidades de saúde mental 

do SERGAS.

Profesionais de entidades federadas a 

FADEMGA Plena inclusión Galicia.

AFORO LIMITADO 



CUSTE DA VII SESIÓN CLÍNICA

A INSCRICIÓN 

TERÁ UN CUSTE 

DE 13 €

Material

Comida

Acreditación como actividade de formación 
continuada das profesións sanitarias da 
Comunidade Autónoma de Galicia 

A inscrición inclúe:



INSCRICIÓN DA VII SESIÓN CLÍNICA

SINATURA



https://sedeagpd.gob.es/


Para participar é necesario enviar a inscrición, cuberta e asinada, xunto co xustificante de pago

por e-mail a areasocial@fademga, ata o día 3 de outubro.

No caso dos participantes de entidades federadas, a entidade enviará todas as inscricións dos

seus profesionais e o xustificante de pago polo importe total (13€/persoa).

O nº de conta para facer o ingreso é:

ABANCA ES87 2080 0300 8930 4012 6857.

No concepto indicarase: “Sesión clínica + Nome da entidade ou nome da persoa no caso de

persoas que non pertenzan a entidades federadas”

Ó remate do prazo confirmaremos a praza dende FADEMGA Plena inclusion Galicia vía e-mail.

Tras a confirmación da praza non se reembolsara o importe abonado, no caso de producirse

algunha baixa.

En caso de cubrirse o aforo notificaremos as persoas que non sexan admitidas e

reembolsaremos o importe inicialmente abonado.

Emitiremos obrigatoriamente unha factura á entidade polo importe ingresado.

No caso de persoas que non pertenzan a entidades federadas deberán indicar se precisan

factura e nese caso facilitarnos os seus datos fiscais.

PRAZO DE INSCRICIÓN  E  LUGAR DE ENVÍO

Non te esquezas 
do prazo
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