Jornada
Serveis Sanitaris d’Atenció Primària
al Garraf: Cap a on anem?

Dijous 5 d’octubre de 2017
de 10h a 12h
Saló d’actes de la Plataforma de Serveis a les Persones
c/Sant Josep, 16-22 de Vilanova i la Geltrú
Consorci Sanitari del Garraf

Organitza:

Amb el suport de:

JORNADA
“Serveis Sanitaris d’Atenció Primària al Garraf”
Cap a on anem?
5 d’octubre de 2017
De 10h a 12h
Saló d’actes de la Plataforma de Serveis a les Persones
c/ St. Josep, 16-22 de Vilanova i la Geltrú
Consorci Sanitari del Garraf

PRESENTACIÓ

PROGRAMA

Aquesta jornada s’emmarca dins el pla

10:00h

de treball del Consell Comarcal del Gar-

10:15h Presentació institucional a càrrec de la consellera delegada

raf en l’àmbit de la gent gran, amb la

de gent gran del Consell Comarcal del Garraf, Paqui Carrasquilla i

participació del Consell Consultiu de la

presentació dels objectius de la jornada, a càrrec de Nina Serrano,

Gent Gran del Garraf. És la continuïtat

tècnica de gent gran.

Café de benvinguda

de la jornada “Radiografia de la Sanitat
al Garraf” que es va fer a l’abril del 2016

10:20h

Ponència “L’atenció primària sanitària al Garraf”, a

i que va abordar la sanitat en relació als

càrrec del Dr. Miguel Perona Pagan, director d’Atenció Primària Alt

hospitals i la intervenció sociosanitària.

Penedès– Garraf-Baix Llobregat Nord. Institut Català de la Salut.
Presenta i modera Joaquim Millàn, coordinador de la jornada.

Els objectius són:
 Conèixer l’estat de l’atenció primària
al Garraf.
 Conèixer els serveis que s’ofereixen.
 Conèixer el treball dels professionals i
les possibles mancances dels serveis.

10:45h “L’equip d’ atenció primària, organització i funcionament”, a càrrec de la Dra. Ester Chirveches, directora de l’equip
de “Vilanova Clau Ciutat”. Institut Català de la Salut.
11:05h “La funció del/la treballador/a social a l’atenció primària”, a càrrec de Rosa Franch, treballadora social de l’equip de
“Vilanova Clau Ciutat”. Institut Català de la Salut.

La jornada constarà de varies taules
amb la participació dels responsables de
les diferents àrees que conformen l’Atenció Primària al Garraf.
Informació i Inscripcions:
www. ccgarraf.cat
Telèfon: 93 810 04 00 (ext. 1210)
E-mail: nserrano@ccgarraf.cat
Abans del 3 d’octubre

Presenta i modera Nina Serrano, tècnica de gent gran del Consell
Comarcal del Garraf.
11:25h "Els valors i atributs que caracteritzen a l'atenció
primària", a càrrec de la Dra. Gemma Torrell Vallespín, metgessa
de família i comunitat, i coordinadora d'atenció primària CAPI-Baix-a
-Mar.
11:45h Debat i preguntes.
12:00h Conclusions i cloenda.

