Presentació
Un any més, i ja en van 28, us convidem a les Jornades de Divulgació
Pediàtrica del Berguedà, que volen ser
un punt de trobada entre professionals
de la salut, famílies i educadors de la
nostra comarca.
En aquesta edició us plantegem un programa on tractarem diferents temes
d’actualitat relacionats amb la salut
infantil, així com uns tallers de primers
auxilis que creiem que poden ser molt
interessants per a tots els qui tracteu
amb infants.
Aprofitem per recordar-vos que les jornades són reconegudes d’Interès Sanitari per part de l’Institut d’Estudis de
la Salut.
Esperem que la proposta sigui del
vostre interès i us convidem a participar-hi.
Xavier Giner i Cros
Director de les Jornades

Organització
Dr. Xavier Giner
Sra. Joana Rodriguez
Sra. Fina Serra
Sra. Meritxell Puig
Sra. Isabel Rubio
Sra. Mari Breganciano
Sra. Betlem Vilaró

Inscripcions

Inscripcions al web www.hsb.cat o
trucant al 938243400
(ext. 1525 - Mari Breganciano).
Preu inscripció: 15 euros.
Places limitades.
(Cal fer transferència al compte número 0182 6035 49 0201507319, indicant
nom de l’assistent i Jornades de Pediatria.
La inscripció per als tallers de primers
auxilis es tancarà el dia 11 d’octubre).

Seu de les Jornades
Hospital Sant Bernabé - Sala d’actes
de la 1a planta.
(Ctra. de Ribes s/n, Berga)

En finalitzar les Jornades, es lliurarà el
Diploma d’Assistència als participants
que hi hagin assistit els dos dies. Té
el Reconeixement d’Interès Sanitari
per l’Institut d’Estudis de la Salut.

28 Jornades
de Divulgació
Pediàtrica
del Berguedà
19 i 20 d ´octubre 2017

Programa
Dijous 19

Divendres 20

09.00 Taller de primers auxilis

09.00 Taller de primers auxilis

16.30 Inauguració de les Jornades

17.00 “Adolescència: abús de substàn-

17.00 “Quan hem de portar al nostre

fill/a a l’oftalmòleg?”
Dr. Carlos F. Penovi. Oftalmòleg de
l’Hospital Sant Bernabé.
18.00 Descans
18.30 Taula rodona: “Els nens d’acollida”
Sra. Agnès Russinyol. Directora 		
general de l’Institut Català de 		
l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) 		
i el testimoni de dues famílies 		
d’acollida berguedanes.

cies i addiccions”
Dra Mireia Malo. Psiquiatra.
18.00 Descans
18.30 “Dermatologia pediàtrica en la

pràctica diària”
Dr. Eudald Sellarés. Pediatre de 		
l’Hospital General de Vic.
19.30 Presentació de la Fundació Amics

Joan Petit - Nens amb càncer
Sr. Joan Torner i Sra. Gemma 		
Viñals

Il·lustracions: Oda Sales

20.00 Acte de cloenda

Taller teòric
i pràctic de
primers auxilis
En aquestes 28enes Jornades de
Divulgació Pediàtrica del Berguedà
us presentem un taller de primers
auxilis adreçat a tothom: pares i
mares, mestres, educadors…
En aquest taller aprendrem unes
pautes bàsiques, fàcils i útils per
donar una primera atenció correcta davant de qualsevol accident
o malaltia: cremades, ferides, intoxicacions, ennuegaments… Per últim,
farem un repàs de la reanimació
cardiopulmonar bàsica.
Parlem sempre de població
pediàtrica ja que les tècniques i
actuacions que treballarem van
adreçades a ells. Malgrat això, la
ma joria són també aplicables als
adults.

