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XIII Jornada de la Salut a Sant Adrià de Besòs | Descobreix com
tractar les malalties més comunes i com prevenir hàbits no
saludables

La Jornada de la Salut és un espai on el personal sanitari s’apropa als ciutadans i ciutadanes amb l’objectiu
de posar al seu abast informació sobre les malalties més comunes i com prevenir-les i difondre hàbits
saludables. Aquesta jornada tindrà lloc el dissabte 1 de juny d’11:00 a 14:00 h. a la Plaça de la Vila de Sant
Adrià.

Activitats dels estands
Centre d'Atenció Primària Dr. Barraquer

Tabaquisme (a càrrec de professionals de l'Atenció Especialitzada i de l'Equip d'Atenció Primària)
Centre d'Atenció Primària La Mina

Presentació de les activitats comunitàries: La Mina camina, Grup d'exercici físic (Taller d'exercici físic i
Taller de risoteràpia) i Temps de Salut a Radio La Mina.
Codi Ictus
Agència de Salut Pública de Catalunya

Protecció de la Salut: seguretat alimentària i salut ambiental
Promoció de la Salut: alimentació saludable
Fundació de l'Hospital de l'Esperit Sant (FHES)

Estand informatiu
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)

Reanimació cardiopulmonar
Ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques
Protecció Civil

Taller amb desfibril•lador
Projecte salvavides
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Associació de Donants de Sang del Barcelonès Nord - Banc de Sang i Teixits

Taller infantil
La donació de sang: On va la teva sang
Donació de llet materna per a nadons prematurs o amb pes baix
Donació de moll d'os
Presentació de l'Associació de Donants de Sang del Barcelonès Nord
BUS del Banc de Sang i Teixits

Campanya de donació de sang: Des de les 10 h i fins a les 14 h a la Plaça de la Vila

Més informació [1]
Via | Ajuntament de Sant Adrià [2]

Etiquetes: aliments [3], drogues [4], Jornades [5], salut [6], Sant Adrià de Besòs [7]

Links:
[1] http://www.sant-adria.net/serveis/alcaldia/noticies/maig-2013/apren-habits-saludables-a-la-xiii-jornada-de-lasalut
[2] http://www.sant-adria.net/
[3] https://www.barcelonesjove.net/tags/aliments
[4] https://www.barcelonesjove.net/tags/drogues
[5] https://www.barcelonesjove.net/tags/Jornades
[6] https://www.barcelonesjove.net/tags/salut
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[7] https://www.barcelonesjove.net/tags/Sant Adrià de Besòs
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