20 de maig 2022
#EntreDones
Recinte Modernista de Sant Pau
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 (amb Carrer Cartagena)

Aforament limitat,
inscripció a la jornada:
10€

Jornada sobre
perspectiva de gènere
en la salut
Activitat científica
adreçada als professionals
sanitaris
RECINTE MODERNISTA

14 h

Jornada sobre perspectiva
de gènere en la salut
Activitat adreçada als professionals sanitaris
El tema central de la jornada és la perspectiva de gènere, entesa com als factors socials, educatius, culturals i
altres que són tan determinats com el sexe biològic en
la salut de les persones i que influeixen en àmbits com
l’accés i l’ús de l’atenció sanitària, la prevalença de les
malalties o el resultat dels tractaments, condicionant
les desigualtats en la salut.
El repte és generar nous coneixements, reforçar la qualitat i la competitivitat de la innovació científica i, en
definitiva, millorar l’atenció sanitària a dones, homes,
nens i nenes i persones de gènere divers.

Programa
14.00 h
Benvinguda i presentació de la Jornada
		Xènia Acebes, directora assistencial de l’Hospital de Sant Pau
14.15 h		

“Senyora vostè no té res”

		

Rol Play grup Nus

15.00 h		

Perspectiva de gènere en salut: per què cal obrir els ulls?

		M. Antònia Mangues, directora del Servei de Farmàcia.
		

Hospital de Sant Pau

15.30 h 		

Violència obstètrica i reproductiva: l’exponent visible 		

		

de la violència de gènere

		Elisa Llurba, directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de
		

l’Hospital de Sant Pau

16.00 h		

Pausa-cafè

16.30 h		

Recerca en perspectiva de gènere

		Lucía Artazcoz, directora de l’Observatori de la Salut Pública.
		

Agència de Salut Pública de Barcelona

17.00 h		

Gender Medicine at the International level

		Mia von Euler, degana de la Facultat de Medicina d’Örebro, 		
		

Sweden. Secretària de la Internacional Society or Gender 		

		Medicine

17.30 h		

Context social i cultural

		Serena Brigidi, professora titular d’Antropologia Social. 		
		

Universitat Rovira i Virgili

18.00 h		
Cloenda
		M. Antònia Mangues i Elisa Llurba.

Lloc: 		
Recinte Modernista de Sant Pau (c/ Sant Antoni M. Claret 167
		(amb c/ Cartagena))

