INSCRIPCIONS I QUOTES

Col·laboradors:

XXVII DIADA
de la SOCIETAT CATALANA
DE SALUT LABORAL

Per formalitzar la inscripció cal emplenar el formulari
disponible a la plana web del congrés:
http://webs.academia.cat/societats/laboral/
Totes les inscripcions seran confirmades per la Secretaria
Tècnica a la recepció del pagament. Data límit per
formalitzar la inscripció: 10 de novembre de 2017.

Retorn al treball : Anàlisi 360º

FORMA DE PAGAMENT
On-line a través del formulari d’inscripció que apareix a la
plana web del congrés:
http://webs.academia.cat/societats/laboral/
Només s’abonarà el 80% de l’import de la inscripció si
es cancel·la abans del dia 8 de novembre de 2017.

QUOTES D’INSCRIPCIÓ

PRESENTACIÓ DE

Socis de la Societat Catalana
de Salut Laboral, socis de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques, socis de la
Sociedad Española de Medicina
y Seguridad en el Trabajo:
Residents i estudiants socis:
Per a la resta d’assistents:

29 Oct.

Abans

Després
29 Oct.

60€

100€

50€

90€

100€

140€

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS
Amb la inquietud d’intercanviar coneixements per
créixer tots com a col·lectiu, la SCSL us anima un any
més a participar presentant els vostres treballs o
experiències laborals en forma de comunicació lliure o
pòster.
Aquest any com a novetat, a banda dels habituals
premis del jurat de la SCSL (a la millor comunicació i al
millor pòster), introduirem el premi del jurat al
Programa de Promoció de la Salut a una de les
comunicacions.

Data límit: 23 d’octubre de 2017.

a l’Espai Pujades 350
c. Pujades 350, 3a. Planta
Barcelona

Podeu presentar les vostres comunicacions a través del
formulari on-line que trobareu a la pàgina web del
congrés:

http://webs.academia.cat/societats/laboral

Secretaria tècnica:
enricclarella@academia.cat
Telf. 93 203 07 16

Barcelona
16 de Novembre de 2017

08:30 Recepció i lliurament documentació

Coordinadores del Programa
Científic de la XXVII Diada:

09:00 Inauguració de la Jornada
Jordi Schalaghecke i Gras .President SCSL
09:15

Dra. Montserrat Closa i Cañellas
Metgessa del Treball
Cap Medicina del Treball de Boehringer
Ingelheim España, SA
Dra. Elisabeth Purtí Pujals
Metgessa del Treball
Directora Mèdica Catalunya
CUALTIS

Agenda de la Jornada
Els programes de retorn al treball (encara
molt poc freqüents) tenen com a objectiu
facilitar la reincorporació dels treballadors de
baixa per malaltia o accident, el més aviat
possible i en les millors condicions, és a dir,
aconseguir el benestar laboral del treballador
que es reincorpora al seu lloc de treball.
En ocasions l'adaptació laboral és una tasca
complexa que suposa un repte, no només per
al propi treballador, sinó també per a la
pròpia empresa, però al mateix temps és molt
gratificant per a totes les parts quan
s'aconsegueix.
A la Diada d'aquest any analitzarem el retorn
a la feina des d'una perspectiva global, de
360º, i veurem com aquests programes
repercuteixen positivament a tots els nivells
de l'empresa.

i Aragó

Dra. Margarita Leon i Sampol
Metgessa del Treball
Responsable Salud Laboral Port Aventura
MAS Prevención

1ª Part Taula

Coordinació taula: Elisabeth Purtí Pujals.
Directora Mèdica Catalunya i Aragó. CUALTIS
09:25 Actuacions del Servei de Prevenció en el
retorn al treball
Ana María Sanchez Galiana. Responsable del Àrea
de
Vigilància
de
la
Salud
Colectiva.
Quironprevención
09:45 Aspectes a comentar des de l’ICAM del
retorn al treball
M. Inmaculada Aguado Albillos. Cap del Servei
d'Avaluacions Mèdiques d'Incapacitats Temporals
10:05 Consideracions Jurídiques sobre la
reincorporació
Andreu Sanchez Garcia. Responsable de
Assessoria Jurídica Aspy Prevención

10:25 Retorn al treball: Una mirada del passat
al futur
Mercè Soler Font. Doctorant en Biomedicina
CISAL. Centre Investigació en Salut Laboral.
CISAL. Universitat Pompeu Fabra/ IMIM-PSMAR
10:45 Esmorzar
11:15

2ª Part

Discussió i cassos
Espai de temps perquè els assistents presentin a
la Diada, casos reals i problemàtiques habituals
dels exàmens de salut de retorn al treball i de la
reincorporació al seu lloc de treball.

13: 30 – 15:00 Dinar
15:00 – 17:30 Sessions de comunicacions orals
17:30

Clausura

