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CERDANYA
Ideen la primera calculadora pediàtrica «transfronterera»
per evitar errors de medicació entre França i Catalunya
L’eina, desenvolupada per un metge de l’hospital ceretà, està
pensada per metges de família i d’urgències> PÀG 4

TRANSMISSIÓ SEXUAL
Protocol per tractar menors amb TDAH
El pla, coordinat entre Salut i Ensenyament, començarà a implantar-se 
amb experiències pilot en diversos llocs, entre ells a Girona> PÀG 3

DIJOUS, 7 DE MAIG DE 2015

A finals d’abril, i en el marc de la
Setmana de la Salut organitzada
per la Facultat d’Infermeria de la
Universitat de Girona, els Mossos
d’Esquadra van dur a terme un
curs formatiu sobre violència de
gènere adreçat a una cinquantena
d’estudiants d’aquesta disciplina.
La primera part, de caràcter teòric,
va consistir en una aproximació a
la  violència de gènere i a les agres-
sions sexuals, centrada en les fran-
ges d’edat dels estudiants, i que
perseguia no només situar-los
com a víctimes potencials, sinó
també preparar-los per assumir
responsabilitat davant la lluita ac-
tiva contra aquestes violències
tant des de la implicació ciutada-
na com des d’un punt de vista de
futurs professionals sanitaris.

Els objectius de la formació a
l’entorn de la violència de gènere
van ser, d’una banda, la sensibi-
lització, i, de l’altra, facilitar-los
elements per identificar les pri-
meres formes d’abús, les que  ge-
neren relacions  asimètriques i
que són  el preludi  de la  violència
en l’àmbit de la parella.

En el cas de les agressions se-
xuals, la presentació  es va centrar
en oferir el marc legal de referèn-
cia i proporcionar consells de se-
guretat per disminuir les situa-
cions de risc i vulnerabilitat per-
sonal que afecten les persones jo-
ves, especialment les vinculades a
l’oci nocturn.  

Els ponents, la sotsinspectora
Rosa Negre i el caporal Josep Fon-
tarosa, van identificar les diverses
formes de violència sexual i van

compartir casos reals amb els es-
tudiants.

La segona part de la formació,
amb una durada de tres hores, va

ser un taller impartit pels agents
Fabià Bataller i Gustau Carbonell
que van instruir un grup de  es-
tudiants en el Sistema d’Autode-

fensa Femení (SAF). 
El taller es va complementar

amb un recull de consells d'auto-
protecció que reforcen la segure-
tat i augmenten l'autoestima de la
dona.

Les alumnes del curs van poder
posar en pràctica les tècniques
apreses, en situacions d'estrès,
fent ús de cops reals contra l’agent
Bataller, que anava protegit amb
l'anomenat Red Man, una indu-
mentària específica amb protec-
cions que utilitzen els instructors
per rebre els cops i les tècniques
apreses.
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Els estudiants d’Infermeria reben
formació sobre violència de gènere

El curs dels Mossos, teòric i pràctic, inclou instrucció en el sistema d’autodefensa femení

Una imatge de la formació impartida pels Mossos a la Facultat d’Infermeria. 

UDG

LA XIFRA

han rebut la formació
Aquesta formació, pionera a lGirona,
ha estat molt ben valorada pels as-
sistents, pel centre docent de la UdG
i pels mateixos Mossos d’Esquadra.

 ESTUDIANTS DE LA UDG

Els Mossos van exposar les
claus per identificar les
primeres formes d’abús i
preludi de la violència 

També es van centrar en les
agressions sexuals i els
consells per disminuir les
situacions de risc 

Més de setanta professionals
d’arreu de l’Estat es reuniran a la 
la a edició del Seminario Espa-
ñol de l’Associació Europea de
Diàlisi i Transplantaments d’In-
fermeria Nefrològica, i European
Renal Care Association), que es ce-
lebra a la ciutat de Girona els dies
 i  de maig, organitzat pel Servei
de Nefrologia i Diàlisi de Clínica
Girona amb la col·laboració del
Departament de Salut, l’ajunta-
ment, Dipsalut, el Col·legi Oficial
d'Infermers/res de Girona i el
Consell de Col·legis d'Infermeres
i Infermers de Catalunya.

Carme Font, supervisora del
Servei de Nefrologia i Diàlisi de Clí-
nica Girona i presidenta del Co-
mitè Organitzador d'aquestes jor-
nades explica que han triat el lema
«Innovació i tecnologia» perquè
creiem que és necessari que el
nostre col·lectiu desenvolupi nous
coneixements i habilitats que ens
permetin adaptar-nos als proces-
sos tan canviants del nostre entorn,
perquè els pacients amb insufi-
ciència renal són cada cop d'edat
més avançada i presenten més
pluripatologies».

Per Font, el temari triat «se surt
una mica de la tònica habitual
d'aquestes jornades i és pretesa-
ment avantguardista amb l'objec-
tiu de fomentar aquest desenvo-
lupament personal i professional
per respondre a les demandes ac-
tuals de manera positiva. El co-
neixement de noves tècniques
sens dubte aportaran resultats
molt més personalitzats pels pa-
cients».

GIRONA | DdG

Uns setanta
professionals de
tot l’Estat, reunits
a Girona per
parlar de diàlisi
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