PREUS I INSCRIPCIONS

AMB EL SUPORT DE:

(Inclou: Documentació, cafè, dinar i visita guiada)

Associació Catalana
de Salut Laboral

Preu
SOCIS SCSL

65 €

NO SOCIS

80 €

XXIX DIADA

Descompte del 50% per estudiants i residents.
Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

Inscriu-te a: inscripcions

Agència Catalana de Salut Pública
Ajuntament de Barcelona

COMITES i JURATS
Comitè Organitzador:

Junta de l'Associació Catalana de Salut Laboral
Comitè Científic:

Rosa Orriols
Mari Cruz Rodríguez
Sònia Alonso
Joan Inglés

SECRETARIA TÈCNICA

Jurat comunicacions lliures i pòsters

Marga Leon
Lydia Navarro

Enric Clarella - L'Acadèmia
Departament d’Activitats i Congressos

Josep Maria Ramada

C/ Major de Can Caralleu, 1-7

Santiago Calvet

08017 Barcelona

Joan Inglés

Tel. 93.203.18.52 - FAX 93.212.35.69
enricclarella@academia.cat

Més informació sobre la XXIX DIADA 2019

Q u o Va d i s
Salut
Laboral?
Jornada d’actualització sobre els nous reptes
en Salut Laboral i Prevenció.

Sala Francesc Cambó.
Espai Modernista Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau

Dimecres, 27 de Novembre de 2019

PRESENTACIÓ DE LA
DIADA 2019

PROGRAMA

COMUNICACIONS I POSTERS

09:00 - 09:30

1. La data límit d’enviament de resums és el 13/10/2019 (inclòs).
2. Enviar els resums a Enviament resums
3. Els autors poden escollir la preferència en el format a comunicar (comunicació
oral o pòster), però el Comitè avaluador es reserva el dret a escollir l’opció definitiva. Ambdós formats han de complir amb la metodologia sol·licitada.
4. El resum de la comunicació haurà de ser informatiu i estructurat, incloent (per
aquest ordre) els següents apartats:

Presentació Diada

Elisabeth Purtí. Presidenta @SCSL
Elena Juanola. Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
09:30 - 11:30

Taula 1. Modera: Sònia Alonso

Exoesquelets: les seves aplicacions a la ergonomia.
Cristina Royo Gracia. Coordinadora nacional del SP Mancomunado ALDI

L’Associació Catalana de Salut Laboral, organitza la seva
XXIX Diada anual, una jornada que va néixer amb l’esperit
de ser un nexe d’unió entre tots els professionals que tenen
cura de la Salut Laboral dels nostres treballadors a Catalunya, per tal de compartir experiències i ampliar coneixement. Aquest any tenim previst realitzar-la a Barcelona, en
el marc de l’espai modernista de Sant Pau, concretament a
la Sala Francesc Cambó, el proper dia 27 de Novembre.

Josep Nadal. Cluster Manager del CIAC
Hi ha disparitat de criteris en la valoració del risc per la gestació?.
Rocío Villar. Servicio de Salud Laboral, Parc de Salut Mar - IMIM
Disfonia professional. Nòduls a les cordes vocals.
Lluc Bosque. Salut Laboral del Grup EVES-UAB
Actualització en vacunes al medi laboral
Sergi Ortiz.. GSK. Medical Scientific Liaison Research & Development
12:00 - 13:45

Taula 2 Modera: Rosa Orriols

¿Y si hablamos de supertrabajadores? El Human Augmented ya está aquí.

Enguany, la DIADA es planteja com una actualització de
coneixements, tant des del vessant sanitari com des del
vessant tècnic, que ens permetrà debatre sobre cap a on
anem, i d’aquí el seu títol “Quo vadis salut laboral?

Gustavo A. Rosal. PrevenControl

El programa científic que hem elaborat és atractiu per a
totes les disciplines implicades en la Prevenció de Riscos
Laborals, fet que esperem que fomenti la participació a
aquesta trobada científica, en la qual conviuran higienistes,
ergònoms, psicòlegs, tècnics de seguretat, metges del treball, infermeres del treball i gestors de la prevenció.

Encarni Martínez. Hospital General de l´Hospitalet. Consorci Sanitari Integral.

En aquesta edició, tal com s’ha vingut fent en els darrers
anys també s’ha previst la presentació de comunicacions
lliures i defensa de pòsters, per tal de fomentar el desenvolupament científic de la Prevenció de Riscos Laborals.

Disseny de processos. Presentació d’experiències.
José Quintillá. Hospital Sant Joan de Déu.
Carmen de la Gala .Hospital Sant Joan de Déu
Burnout com a nova malaltia professional. Què en sabem?
M. Carmen Torres. DUE Bimbo Donuts.
Mètodes qualitatius de valoració higiènica
Santiago Calvet. Asociación Española de Higiene Industrial
13:45 - 14:00

Bernard Ramazzini (1633-1714): tan lluny i tan a prop

Àngel Plans. Institut Català Oncologia
15:30 - 16:45

Taula 3 . Modera: Mari Cruz Rodríguez

Actualitat del risc per amiant
Mayte Martin. Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
Futur de la Medicina i Infermeria del Treball

Rafel Panadés. Agència Catalana de Salut Pública
16:45 - 18:00

Pòsters (Sala Annexa). Coordina: Lidia Navarro

16:45 - 18:00

Comunicacions lliures (Sala Francesc Cambó) Coordina: Marga León

18:00 - 18:30

Tancament Diada (Sala Francesc Cambó )

Ajuntament de Barcelona
18:30 - 20:00

Visita Guiada al Recinte Modernista Sant Pau

 Objectius
 Mètodes
 Resultats
 Conclusions
5. Instruccions per al format del resum:






Màxim de 500 paraules.
Lletra Arial de 10 punts.
Escriure a un sol espai.
Si es fan servir abreviatures, desxifri-les la primera vegada. Per exemple:
Incapacitat temporal (IT).

 Títol en majúscules i sense abreviatures.
 Autors: nom i primer cognom, separats per comes (per ex. Boix P,
Fernández A.), a continuació (línia següent) la o les afiliacions corresponents, separades per punt i coma (per exemple, Servei de Prevenció.
Corporació Parc Taulí. Sabadell; Institut Català d’Oncologia). NO numerar
els autors ni afiliacions.

 No es poden incloure taules, figures ni referències bibliogràfiques.
 No s’han d’utilitzar estil de formats especials de lletra i/o paràgraf.
Exclusivament títol en majúscules i subtítols (Objectius, Mètodes, Resultats, Conclusions) en negreta.

 També cal indicar el mail de l’autor principal del treball i el de la persona
que el presentarà.
6. L'idioma de les comunicacions pot ser el català o castellà. Si la comunicació
és acceptada, caldrà traduir el text a l’altre idioma per tal que es pugi publicar a
la revista Archivos de PRL en ambdues llengües.
7. Els resums de les comunicacions acceptades seran publicats a Archivos
de Prevención de Riesgos Laborales, tal com els autors els remetin. L’enviament d’un resum implica que s’accepta la seva publicació posterior a la revista
en cas de ser acceptat.
8. Es notificarà per escrit (via mail) l’acceptació o no de la comunicació.
9. És imprescindible que al menys un dels autors de la comunicació o pòster
estigui inscrit a la Diada.
10. D’entre totes les comunicacions presentades, el tribunal avaluador en seleccionarà les 5 millors que seran les presentades a la DIADA disposant de
10 minuts per comunicació i posterior torn de preguntes.
11. D’entre tots els pòsters presentats, el tribunal avaluador en seleccionarà les 10
millors que s’hauran de defensar el dia de la DIADA disposant de 5 minuts
per pòster.

