XXIV JORNADES DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS EN L’ÀMBIT SANITARI
MALALTIES ALTAMENT TRANSMISSIBLES;
SITUACIÓ ACTUAL
1 de juny de 2018
Auditori Josep Irla, Edifici Generalitat Girona (plaça Pompeu Fabra, 1)
Presentació
La XXIV Jornada de prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari té per objectiu resoldre les qüestions que s’hagin pogut generar arran de la publicació, el
març de 2017, de la “Guia d’actuació per a la prevenció de riscos laborals davant
d’agents biològics perillosos altament transmissibles en centres sanitaris”.
És per aquest motiu, que oferim als participants a la jornada l’oportunitat d’enviar-nos, juntament amb la inscripció, aquells temes que vulguin tractar o dubtes que puguin tenir, per tal de poder donar-los resposta el dia de l’acte.
Per aconseguir aquests objectius, hem escollit ponents qualificats, entre tècnics
de prevenció de riscos laborals, medicina del treball i medicina preventiva.
Esperem que aquesta jornada sigui del vostre interès.

Programa:

8:45 h. - 9:30 h. :

Lliurament de documentació

9:30 h. - 10:00 h. :

Inauguració de la Jornada

10:00 h. - 11:30 h. : 1ª Taula rodona. Justificació i mitjans tècnics
			
			Moderador: Cristóbal Lòpez Pérez, responsable Corporatiu de
			
Salut i Prevenció de Riscos de l’Institut Català de la Salut (ICS).
			
			Malalties altament transmissibles a Catalunya: un cigne ne			gre? A càrrec d’Antoni Trilla García, metge epidemiòleg del
			
Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic
			
- Universitat de Barcelona - ISGlobal.
			
			Equips de protecció individual front al risc biològic en l’àmbit
			sanitari, a càrrec d'Adolfo de Grado Andrés, tècnic assessor de
			
prevenció de riscos laborals de la Inspecció de Treball de Catalu			
nya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Gene			ralitat de Catalunya.

Instal·lacions sanitàries enfront agents biològics perillosos alta
ment transmissibles. A càrrec d’Anna Oubiña Albaladejo, responsable de Desenvolupament de Producte Prevenció Industrial. SGS
Tecnos, S.A. Divisió de Prevenció i Medi Ambient.
11:30 h. - 12:00 h. :

Pausa cafè (al pati de la Casa de Cultura)

12:00 h. - 13:30 h.: 2ª taula rodona. Prevenció primària i secundària
			
			Moderador: Rosa Carreras Valls, cap del Servei de Prevenció de 		
			l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona.
			
			Els programes d’immunització al personal sanitari. A càrrec de 		
			Maria Esteve Pardo, Cap de Secció Medicina Preventiva. Hospital
			Germans Trias i Pujol.
			
Què fem un cop un treballador ha estat exposat? Criteris d’actuació. A càrrec de Josep María Molina Aragonés, coordinador
Medicina del Treball de l’Àrea de Salut i Prevenció de Riscos Laborals de l’Institut Català de la Salut.
13:30 h. - 14:30 h.: Preguntes més freqüents
			A càrrec de Miquel Sánchez Avendaño, tècnic en prevenció de ris-		
			
cos laborals de la Unitat Bàsica de Prevenció ICS Girona i Alfonso 		
			Luís Viejo Rodríguez, metge especialista en medicina del treball de
			
la Unitat Bàsica de Prevenció ICS Girona.
14:30 h. - 14:45 h.: Presentació de les XXV Jornades de prevenció de riscos laborals en
			l’àmbit sanitari
			Fundació Althaia. Xarxa Assistencial Universitària de Manresa.
14:45 h. - 15:00 h.:

Cloenda

15:00 h.: 		 Dinar (al pati de la Casa de Cultura)

Dirigit a:

Personal de serveis de prevenció de l’àmbit sanitari, tant de l’àmbit hospitalari com de l’atenció primària
			

Inscripcions a:

http://idibgi.org/ca/content/JornadaPrevencioinscripcions

Secretaria tècnica:

Unitat Bàsica de Prevenció Institut Català de la Salut a Girona
prevencio.girona.ics@gencat.cat • 972940201
Organitza:

Amb la col·laboració de:

