
què fan a l’hospital

malalties de transmissió sexual 
pràctiques de risc i prevenció

higiene de mans

coneixes
la fundació?

visita´ns
La Fundació Puigvert realitza un programa de portes obertes per tal de facilitar als més joves coneixements relacionats 
amb les especialitats desenvolupades en aquest centre sanitari.

El programa s'ofereix a totes les escoles de Barcelona que estiguin interessades en aportar als seus programes educatius, 
temes de l'àmbit sanitari tractats d'una manera propera i amena per als seus alumnes.  En alguns vídeos comptem amb la 
col·laboració de testimonis.

A partir de les diferents edats dels visitants, la Fundació proposa diverses sessions.

!

Objectiu: Sensibilitzar la gent jove en els temes de trasplantament d'òrgans i fer-los conèixer l'opinió 
dels metges i les persones trasplantades.  En aquesta modalitat, la Fundació Puigvert treballa conjun-
tament amb l'Hospital de Sant Pau.

la donació d’òrgans

Sessió recomanada a partir dels 15 anys. Per altres franges d’edat, consulteu 

Sessions:

Sessió recomanada a partir dels 14 anys. 
Per altres franges d’edat, consulteu 

Per demanar accés als videos o qualsevol consulta sobre les propostes ofertades, dirigiu-vos a:
portesobertes@fundacio-puigvert.es

Objectiu: Donar a conèixer el funcio-
nament d'un centre hospitalari i 
descriure els estris (estetoscopi, 
xeringues, etc.) i les tècniques de 
diagnòstic més comunes (ecografia, 
radiografia, etc.)

També es fa una breu descripció 
del sistema urinari i de les seves 
principals malalties.

La sessió és conduïda per la 
Dra. Anna Bujons

Sessió recomanada a partir dels 8 anys. 
Per altres franges d’edat, consulteu 

salut reproductiva

reanimació cardiorespiratòria
Suport Vital Bàsic

Objectiu: Aclarir conceptes fisiològics relacionats amb l'esfera de la reproducció humana.  
Orientació sobre el control de la fertilitat. Divulgar aspectes de la infertilitat i de les tècniques 
actuals de reproducció assistida.

Objectiu: Amb aquesta sessió volem col·laborar en l'educació sanitària dels joves i explicar-los quines són les pràctiques de risc, com evitar-les 
i en definitiva, ajudar a prevenir les ITS. Amb més d’un milió de nous casos diaris al món, les infeccions de transmissió sexual (ITS) són malalties 
agudes molt comunes arreu del món. En els darrers anys, a Espanya i a Catalunya s’ha descrit un augment de Chlamydia trachomatis, de 
gonorrea, de sífilis i de linfogranuloma que en la majoria de casos venen donats per la pràctica de risc. 

Sessió recomanada a partir dels 14 anys. 

Objectiu: Metgesses i Metges del Servei d'Anestesiologia i Reanimació de la 
Fundació Puigvert, instructors acreditats pel Consell Català de Ressuscitació, 
ensenyen les mesures indicades per aplicar el Suport Vital Bàsic en cas d'una 
aturada cardiorespiratòria amb tallers pràctics.

Sessió recomanada a partir dels 8 anys. Per altres franges d’edat, consulteu 

Objectiu: Es mostra als alumnes la necessitat d’una bona higiene de mans com a 
mesura preventiva de moltes malalties.

Sessió recomanada a partir dels 10 anys. Per altres franges d’edat, consulteu 

@FPuigvert

fundaciopuigvert

fundaciopuigvert

www.fundacio-puigvert.es

Malaltia renal crònica terminal. Dr. Joaquín Martínez

Funcionament d'una fístula i un catèter en diàlisi. Dr. Joaquín Martínez

Coordinació de trasplantaments. Sr. Jesús Leal

Diàlisi peritoneal. Sra. Sandra Peña

Sessions:
Salut Reproductiva. Dra. Ana Mª Polo

La regla em fa molt de mal. Tindré endometriosi? Dr. Carlos Dosouto

Mètodes de reproducció. Dra. Sofia Gaggiotti

Sessió:
Infeccions de transmissió sexual i adolescents: Les 12 preguntes més freqüents. Dr. Álvaro Vives

Sessió:
Rentat de mans: la millor eina per protegir-nos dels microorganismes. Dpt. Infermeria


