La salut laboral, una eina imprescindible
Formació específica pròpia del departament
Divulgació, reflexió i debat - Estratègica
Codi: 160061/2018-1

Presentació
Quan parlem de salut laboral ens estem referint tant a la salut de les persones treballadores en relació amb la seva feina com a aquelles accions
que es duen a terme en l'entorn laboral per protegir-la i millorar-la.
La relació entre treball i salut és complexa i bidireccional i pot ser positiva o negativa. El treball és un determinant essencial de la salut. El que fem,
com ho fem (condicions de treball) i el que n'obtenim incideix de forma directa o indirecta en el nostre estat de salut. Avui dia, encara, treballant es
pot perdre la salut. La patologia relacionada amb el treball pot afectar qualsevol part del nostre organisme i va canviant amb el temps,
paral·lelament als canvis que es donen en el món del treball. L'objectiu bàsic de la salut laboral és aconseguir que el treball sigui un factor positiu;
no només que no comporti una pèrdua de salut sinó que actuï com a promotor de la salut de les persones.

Objectius
- Conèixer els fonaments i principis bàsics de la salut laboral.
- Donar a conèixer les funcions i línies d'actuació principals del Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral.
- Estimular els assistents perquè plantegin els dubtes que tinguin sobre salut laboral.

Persones destinatàries
Comandaments intermedis i tècnics de salut pública del Departament de Salut i professionals que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de la
salut i el benestar de les persones.

Programa
1. Benvinguda i presentació.
2. Relació treball-salut. Patologia laboral. Principis bàsics i característiques de la salut laboral.
3. Funcions i línies d'actuació principals del Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral

Metodologia
Exposició teòrica amb debat.

Professorat
Rafel Panadès Valls. Cap del Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral. Sub-direcció General de Promoció de la Salut. Secretaria de
Salut Pública.

Dates i horari
El dia 18 de maig de 2018, de 9.30 a 11.00 hores, a la sala altell de la quarta planta.

Lloc
Secretaria de Salut Pública - Departament de Salut - Edifici Salvany
C. de Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona

Places
30

Hores lectives
1.5

Matrícula
Cal inscriure-s'hi a través del portal ATRI.

Responsable
Soco Osúa Quintana

Organització
Albert Giménez Masat
Sub-direcció General de Promoció de la Salut
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