
La teua salut depèn de tú, ves amb compte

III JORNADES
DE SALUT

CENTRE DE SALUT
DOLORES CANO ROYO
EL PILAR ·  VILA-REAL

 
27 i  28 de juny de 2019

 

Dia  27  de  juny,  dijous

9.30h Acte  inaugural.

Gerència  del  Departament

de  Salut  de  la  Plana

10.00h Xerrada  Envellir

amb  salut,  Marta  Casanovas

i  Maria  Castellote,  mèdiques  de  Família

10.00h Taller  RCP  en  lactants.  Laura  Fuster,

comare  i  Silvia  García,  infemera

10.45h Xerrada  La  consulta  d 'infermeria,

un  element  imprescindible  en  l 'Atenció

Primària.  Equip  d 'infermeria

11.30h Pausa-cafè

12.00h  Xerrada  Al·lèrgies  en  xiquets. 

Claudia  Uta  i  Glòria  Cebrià,  pediatres

12.45h Xerrada  Nutrició.  Eva  Fortuño,

nutricionista

16.00h TALLER  Escola  de  l 'esquena. 

Exercicis  per  evitar  lesions.  Fisioterapeuta

del  centre  de  salut  la  Bòvila

17.30h Xerrada  El  Centre  de  Dia  Lluís

Alcanyís,  una  resposta  a  les  addiccions  

a  Vila-real.  Gilbert  García,  educador  social 

i  Jaume  Agost,  treballador  social

18:15hTaller  Tot  el  dia  amb  el  mòbil!!

Solucions  a  pares  i  mares  que  estan  fins  la

gorra  de  tanta  maquineta.  José  Gisbert,

psicòleg  de  la  Unitat  de  Prevenció

Comunitària  de  Conductes  Adictives

Dia  28  de  juny,  divendres

9.00h  Xerrada  Beneficis  de  l 'exercici

físic.  Luisa  Escalante,  especialista  en

Medicina  Familiar

9.30h  CAMINADA  fins  a  l 'Ermita

11.30h  Arribada  al  centre  de  salut

12.30h  Taller  de

reanimació

cardiopulmunar 

RCP  per  a  la

població

adulta.

Cesar  Pérez, 

Carlos  Castanyeda

i  Francisco  Galan,  metges  de  Família

 

 

Objectius

 

Facilitar la participació ciutadana en temes de salut i

apropar als residents del  Barri  de El  Pilar i  d 'altres,  les

activitats i  els professionals del  centre de salut

Augmentar la relació dels usuaris del  centre de salut

amb el  personal  sanitari  i  la participació en temes de

salut

Identificar les necessitats en salut sentides des d 'un

punt diferent del  sanitari,  el  del  propi  ciutadà,  fent-li

participar d 'una manera activa en la consecució i

manteniment de la mateixa

Augmentar les mesures preventives i  de promoció de

la salut en l 'àrea assistencial  del  CS Dolors Cano Royo

Disminuir els problemes de salut,  mitjançant la

recerca de noves estratègies i  el  consens per 

aplicar-les

 

Dirigit  a  les  persones  usuàries  d 'aquest

centre  de  Salut  i  a  la  població  en  general

 

Lloc  de  celebració:

Centre  de  Salut  Dolores  Cano  Royo

Carrer  Martí  l 'Humà,  13.  Vila-real

 

 

iNSCRIPCIONS  AL  TAULELL  DEL  CENTRE

DE  SALUT  ·  TELÈFON  964  390850

 

COL·LABORA:  AJUNTAMENT  DE  VILA-REAL

 


