15 de MARÇ 2019, OLOT

I JORNADA DE
SALUT
MEDIAMBIENTAL
PEDIÀTRICA
"Entorns més saludables
per a la infància"

INTRODUCCIÓ
El deteriorament que pateixen els ecosistemes on neixen i viuen els
infants del present segle impacta de manera directa en la seva salut i
qualitat de vida. Aspectes com la pobresa, el canvi climàtic, la
desertificació, la contaminació atmosfèrica o l’exposició a drogues
legals o il·legals constitueixen autèntics reptes no només socials i
mediambientals sinó sanitaris. La Salut Mediambiental Pediàtrica
(SMAP) constitueix un dels principals reptes sanitaris del segle XXI
per a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea (UE).
L'objectiu de la present jornada és proporcionar formació i
coneixements en SMAP i establir un punt de trobada per a
professionals i societat civil al voltant de salut i medi ambient

PROGRAMA
8:30 - 9:00

Lliurament de la documentació

9:00

Inauguració de la jornada
Joan Guix, secretari de l'Agència de Salut Pública
Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de
Pediatria
Anton Foguet, director assistencial de l'EPTG
Ferran Campillo, pediatre de l'EPTG

9:30

Conferència inaugural: "Ecosistemas saludables,
ciudadanos saludables"
Juan Antonio Ortega-García, Unitat de Salut
Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca, Múrcia

10:15

Exposició prenatal a alcohol, tabac i altres
drogues
10:15 a 10:45
- “Neurotòxics de consum a Catalunya. Impacte de les
drogues legals i il·legals en el cervell en
desenvolupament”
Óscar García-Algar. Grup de Recerca Infància i Entorn,
Hospital Clínic-Maternitat, Barcelona.
10:45 a 11:15
- “Programa embaràs sense alcohol i sense drogues”
Ana Ibar, Subdirecció General de Drogodependències,
Agència de Salut Pública de Catalunya.

11:15 - 11:45

Pausa - refrigeri
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PROGRAMA
11:45 - 12:45

Eines per a la detecció d'exposicions
mediambientals de risc en salut mediambiental
pediàtrica
11:45 a 12:15
Full Verd: "Cribratge mediambiental durant l'embaràs
des de les consultes. Què podem fer els clínics?"
Ferran Campillo i López, Unitat de Salut Mediambiental
de la Garrotxa, EPTG, HOCG, Olot
12:15 a 12:45
Georreferenciació: "Dimé dónde vives y te diré a qué
estás expuesto. Aproximación a las exposiciones
ambientales desde una óptica espacial"
Rebeca Ramis, Àrea d'Epidemologia Ambiental i
Càncer, Centro Nacional Epidemiología, Instituto de
Salud Carlos III, Madrid

12:45 - 13:45

Entorns més verds. Impacte sobre la salut
infantil i desenvolupament global
12:45 a 13:15
Contacte amb la natura: "Boscos i salut pediàtrica"
Albert Bach i Pagès, Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona
13:15 a 13:45
Resiliència territorial: "La monitorització dels factors
ambientals"
Francesc Canalias i Farrés, Consorci del Medi Ambient i
Salut Pública SIGMA, Olot

13:45 - 14:00

Torn de preguntes

14:00 - 14:45

Conferència de cloenda: "Medi Ambient i Càncer
Pediàtric"
Dr. Josep Ferrís i Tortajada, Unitat de Salut
Mediambiental de l’Hospital Maternoinfantil
Universitari La Fe, València.

14:45 - 15:00

Tancament
Josep Maria Padrosa, gerent FHOCG
Jaume Heredia, director mèdic FHOCG
Anton Foguet, director assistencial de l'EPTG

15:00

Dinar al hall de l'hospital

16:00

Reunió de treball del Comitè de Salut Mediambiental de l'AEP
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ADREÇAT A
Professionals de la salut maternoinfantil (pediatres, residents de
pediatria, infermeria pediàtrica, llevadores, obstetrícia, salut pública i
toxicologia) i professionals del medi ambient (ciències ambientals,
biologia, química, arquitectura i tècnics). Obert a tota la societat
civil, en especial a pares i mares, associacions i ONG.

SEU DE LA JORNADA

ORGANITZA

Sala d'actes
Hospital d'Olot i Comarcal
de la Garrotxa
Av. PaÏsos Catalans, 86
17800, Olot (Girona)
Tel. 972.26.18.00

INSCRIPCIONS
Cost de la jornada: 25€
Cal inscriure's prèviament a:
www.hospiolot.com/pediatria

VALIDACIÓ

ACREDITACIÓ
Activitat acreditada pel Consell
Català de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries Comisión de Formación
Continuada del Sistema
Nacional de Salud registrada
amb el núm: 09/023938-MD

Curs validat pel "Comité de
Evaluación de Actividades
Docentes y Científicas de
la Asociación Española de
Pediatría” registrada amb
el núm. 20181203-02-Fid31

0,6 crèdits

COL·LABORADORS

AMB EL SUPORT DE

www.hospiolot.com/pediatria

