BUTLLETA
D’INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ
S’ha d’enviar la butlleta d’inscripció

INSTITUT MOISÈS BROGGI

V JORNADA SANITÀRIA

juntament amb el comprovant de l’ingrés

Nom:

per correu electrònic a:

Cognoms:

jornadasanitaria@institutbroggi.org

Professió:

o per fax al: 934 563 285

EL PACIENT POLITRAUMÀTIC
"Crec que hi ha un esperit universal
que ho fa moure tot i cadascun de

Centre de treball:

nosaltres en portem dins una part"

Centre d’estudis:

Dr. Moisès Broggi

e-mail:

c/ Sant Quintí, 50

Telefon:

08041 Barcelona
Amb el suport de:

Termini d’inscripcions
Fins dimecres 26 d’abril
Import de la inscripció
15€
Modalitat de pagament
Ingrés bancari a Catalunya Caixa
IBAN ES03 2013 0124 81 0200791956
Concepte: V Jornada Sanitària +
Nom i Cognoms
__ Places limitades __

Amb la col·laboració de:

Amb el reconeixement:

PROGRAMA JORNADA

L’Institut Moisès Broggi s’ha compromès
a proporcionar a l’alumnat les

Sala d’Actes de l’Institut Moisès Broggi

competències necessàries per poder
desenvolupar-se acadèmicament i

09:00h

Lliurament Documentació

professional.

09:20h

Inauguració a càrrec del Sr. J.M. Celorio, director del centre

09:30h

Ponència Inaugural ‘’Fonaments psicobiològics de musicoteràpia’’

En aquesta V edició de la jornada

Dr. Jordi Craven-Bartle Lamote de Grignon, Director Servei d'Oncologia

sanitària tractem les tècniques utilitzades
per tenir cura del malalt traumatològic

Radioteràpica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
10:00h

Ponència 1 "Cures del TCAI al pacient amb lesió medul·lar’’

com a eix transversal dels cicles formatius

Sra. Sílvia Fuentes Prado, Tècnica en Cures Auxiliars d'Infermeria de l'Hospital

de Cures Auxiliars d’Infermeria, Tècnic en

Vall d'Hebron

Emergències Sanitàries i Tècnic Superior
en Imatge per al Diagnòstic.

11:00h

Pausa i cafè

11:45h

Ponència 2 ‘’Atenció inicial al pacient politraumatitzat"
Sr. Manel Tomas Gimeno, DUI Bombers de Barcelona
Ponència 3 ‘’Conceptes bàsics en l'atenció del pacient politraumàtic ‘’

L’objectiu és complementar la formació

Sr. Xavier Escalada Roig, metge assistencial SEM i Cap de Gestió Clínica i Unitat

tant de l’alumnat com dels professionals,
tot fomentant l’esperit de formació
continuada i la millora de la qualitat

de Recerca del Sistema d’ Emergències Mèdiques
12:45h

Sra. Mª Carmen Sánchez Izquierdo, Tècnica en Diagnòstic per a la Imatge de

assistencial.
Adreçat a professionals, docents i
estudiants de Cures Auxiliars d’Infermeria,
Imatge per al Diagnòstic, Tècnic
d’Emergències Sanitàries i altres cicles del
sector sanitari.

Ponència 4 "El pacient politraumàtic al servei d'Imatge per al Diagnòstic"
l’Hospital Vall d’Hebron

13:30h

Clausura Jornada a càrrec del Comité Organitzador.

Exposició al vestíbul de material específic de mobilització i immobilització d'emergències per
gentilesa de l'empresa Falck-VL

Reconeixement: Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que ho sol·licitin

