Jornada

RADIOGRAFIA DE LA SANITAT
AL GARRAF
Els serveis sanitaris de proximitat:
els professionals al costat de casa
13 d’abril de 2016
De 10 a 12h
Casal Municipal, C/ Llançà, s/n
Vilanova i la Geltrú
Organitza

Col·laboren

Jornada “Radiografia de la sanitat al Garraf”
Objectius


Conèixer els serveis i les infraestructures sanitàries a la comarca.



Conèixer els serveis d’atenció a les persones i els professionals amb què compten.



Informar sobre les llistes d’espera.



Conèixer l’impacte de les retallades en quant la qualitat dels serveis i el personal.



Saber com afronten el dia a dia els professionals sanitaris.



Saber en quin moment està la construcció del nou hospital.

Programa
10:00h

Cafè de benvinguda.

10:15 - 10:30h

Benvinguda a càrrec de Juan Luis Ruiz, conseller de

Gent Gran del Consell

Comarcal i Blanca Albà, regidora de Gent Gran de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
10:30-10:40h

Presentació dels ponents a càrrec

de Nina Serrano, tècnica de

Gent Gran

del Consell Comarcal i objectius a càrrec de la Sra. Marta Marfany, coordinadora de
la jornada.
10:40-11:00h

Radiografia

de la Sanitat al Garraf, a càrrec del Dr. Josep Lluis Ibáñez

Pardos, gerent del Consorci Sanitari del Garraf – Alt Penedès i del Consorci de Serveis a les persones de Vilanova.
11:00-11:20h

Els serveis a les persones: els professionals dia a dia, a càrrec de la
Sra. Manuela

Flores, adjunta a la direcció d’Infermeria del Consorci Sanitari

del Garraf per l’Àrea Sociosanitària i directora de la Plataforma de Serveis a les Persones.
11:20–11:25h

Preocupació de la gent gran de la comarca sobre la sanitat, a càrrec
del Sr. Pere Fernández, representant del Consell Consultiu de la Gent Gran
del Garraf.

11:25-11:35h

Presentació de les reivindicacions de la plataforma Iaioflautes Garraf en
referència a la sanitat a la nostra comarca.

11:35-11:45h

Debat, moderat per Marta Marfany, precs i preguntes.

11:45-12:00h

Conclusions a càrrec de Joaquim Millan, coordinador de la jornada.

12:00h

Clausura Institucional.

Inscripcions fins el 12 d’abril, enviant un correu a nserrano@ccgarraf.cat
o trucant al 93 810 04 00.

