
Estimados/as Sres./Sras.: 

 

En FADEMGA Plena inclusión Galicia (Federación Galega de asociacións en favor das persoas 

con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento) continuamos traballando para garantir 

que as persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento poidan desfrutar do máis 

alto nivel de saúde posible, por iso organizamos unha nova edición da Sesión Clínica. 

 

Nesta VII Sesión Clínica, que terá lugar o vindeiro 10 de outubro, coincidindo co Día Mundial da 

Saúde mental, no Salón de actos da Conselería de Sanidade (Edificio Administrativo de San 

Lázaro. Santiago de Compostela), abordaránse casos de persoas con discapacidade intelectual 

que presentan algunha enfermidade mental e/ou alteración de conduta, que foron obxecto de 

intervención nos centros ós que acoden, pero a súa complexidade require unha análise máis 

detallada. 

 

Contaremos co apoio e asesoramento do psiquiatra Luis Docasar Bertolo (Xefe de Servizo de 

Psiquiatría da Estructura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) Ourense Verín e o Barco de 

Valdeorras) para a abordaxe dos casos. 

 

Os casos serán presentados polos membros do Grupo de traballo sobre trastornos mentais e/ou 

alteracións de conduta da Federación, un equipo multidisciplinar de profesionais de asociacións 

de toda Galicia, que voluntariamente se reúnen para a exposición e consulta de diferentes 

dúbidas, dificultades e sobre o tipo de intervencións axeitadas nas persoas con discapacidade 

intelectual e trastornos mentais e/ou alteracións de conduta asociados. Ademais traballa na 

busqueda da implicación, de maneira activa, da Administración e profesionais (psiquiatras das 

Unidades de Saúde Mental do SERGAS e demais profesionais vinculados) para asegurar o dereito 

a unha atención, un apoio e un tratamento axeitado. 

 

Esta xornada está dirixida aos membros do grupo de traballo sobre trastornos mentais e/ou 

alteracións de conduta da Federación, profesionais das unidades de saúde mental do SERGAS e 

profesionais de entidades federadas a FADEMGA Plena inclusión Galicia. 

 

Gustaríanos contar coa súa presenza e solicitar a súa colaboración para difundir esta actividade. 

Con esta finalidade achegámoslle en adxunto o formulario de inscrición e toda a información. 

 

Tamén dispon da información na páxina web de FADEMGA, no seguinte enlace: 

http://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/mais-novas/novas/1534-xa-temos-datas-
para-a-nova-edicion-da-sesion-clinica 
 

Aquelas persoas interesadas en participar deben enviar a inscrición, debidamente cuberta e 

asinada, xunto co xustificante de pago (13€/persoa) a areasocial@fademga.org, ata o 3 de 

outubro. 
 

Para máis información poden dirixirse ao teléfono 981.519.650 ou ao correo electrónico: 

areasocial@fademga.org 

 

Agardando que esta actividade resulte do seu interese, reciban un cordial saúdo. 

 

 

 

 

Pilar Villaverde Souto 
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