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Mitjans
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Dimarts 9 de maig de 2017
De 15.45 a 20 h
Auditori de
l’Hospital Universitari
Sant Joan de Reus

Col·labora:
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#JornadaSalutMitjansReus

Jornada de Salut & Mitjans de Comunicació
Objectiu

Programa

Posar en contacte professionals de la salut i del periodisme perquè comparteixin experiències i
debatin sobre la presència creixent dels temes relacionats amb la salut i el benestar en els mitjans
de comunicació.

15.45 h
16 h

Obertura de la jornada
Ponències

• Paper dels mitjans de comunicació davant les crisis sanitàries. (30’)
			 Dr. Joan Guix, secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
• La investigació sanitària / divulgació científica als mitjans de comunicació. (30’)
			 Dr. Lluís Masana, catedràtic de medicina de la Universitat Rovira i Virgili.

Destinataris

persones interessades en aquesta matèria.

• Els processos de comunicació de la salut a les xarxes socials: influència i
riscos de la informació sanitària en línia en el tractament de pacients amb
dolor crònic. (30’)
			 Sra. Anna Sendra, professora de comunicació de la Universitat Rovira i Virgili.

Coordinació de la jornada

• Prendre el pols a l’actualitat; la urgència informativa enfront del protocol
sanitari. (30’)
		
Sra. Sara Sans, presidenta del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Demarcació de
			Tarragona.

La jornada, que consta de quatre ponències, un taller i una taula rodona està adreçada a
professionals dels mitjans de comunicació, estudiants de comunicació, professionals sanitaris i

Pere López, director del Gabinet de Comunicació i Relacions Externes del Grup SAGESSA.

18 h

- CLASSE PRÀCTICA D’RCP BÀSICA. (60’)
Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Informació i inscripcions
Inscripció gratuïta. Places limitades.
Es prega fer la inscripció prèvia a:

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

S’entregarà certificat d’assistència.

19 h

Taula Rodona
• El càncer als mitjans de comunicació (60’)
		Moderador: Dr. Eduard Prats. Metge i màster en Bioètica.
- Dr. Josep Gumà. Director de l’Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud.

Per a més informació:

- Dr. Josep Sánchez de Toledo. Director assistencial de la Xarxa Oncològica de
Catalunya ICO-ICS de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i Català de l’Any 2012.

Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Av. del Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus)

- Dra. Agustina Sirgo. Psicooncòloga i presidenta de la Sociedad Española de
Psicooncología SEPO.

Secretaria de GINSA:
Tel. 977 311 128
A/e comunicacio@grupsagessa.cat

Taller
• L’aturada cardiorespiratòria extrahospitalària. Com actuen els
serveis sanitaris i com ha d’actuar la ciutadania.

20 h

Cloenda

Hospital Universitari Sant Joan de Reus - La teva salut, la nostra prioritat

