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III JORNADES DE VACUNES

19.00 h Taula 2: Vacunació i dona
Presenta i modera: Antònia Galmés, coordinadora de Vacunes.

Menorca, 19 i 20 maig de 2022

Ponents:

Informació general
La vacunació és una disciplina de complexitats creixents i en evolució constant. Per això,
la Coordinació de Vacunes de la Direcció General de Salut Pública i Participació del
Govern de les Illes Balears organitza les III Jornades de Vacunes amb l’o bjectiu
d’actualitzar aspectes consolidats de la vacunació i presentar-ne de nous.

⸻
⸻
⸻
⸻

⸻

Lloc: Sala d’Actes del Col·legi de Metges de Menorca (Maó)
Data i horaris: dijous 19, de 16 h a 20.30 hores, i divendres 20, de 9.30 h a 13.30 h
Places: 50
Dirigit a: professionals sanitaris que desenvolupen la seva feina en l’àmbit de les
vacunes. En el cas que hi hagi places, també s’hi podran inscriure estudiants
d’Infermeria i infermers interns residents.
Inscripció gratuïta: enviau un correu a l’adreça vacunes@dgsanita.caib.es amb
l’assumpte «Jornades Vacunes Menorca». Data límit d’inscripció 6 de maig.

Programa

«Vacunació en les joves. Vacunació en edat fèrtil. Vacunació i
embaràs», Rosa Gopegui , cap de secció d’O bstetrícia de l’Hospital
Universitari Son Espases (HUSE).

⸻

«Consulta de comare», Assumpta Uris i Mª Asunción Pérez, comares
d’atenció primària de Menorca.

Preguntes i debat amb les ponents.

Divendres, 20/05/22
9.30 h

Taula 3: La vacunació en col·lectius de risc
Presenta i modera: Celia Personat, infermera del Servei de Prevenció de la
Malaltia de la DGSPiP.
Ponents:

Dijous, 19/05/22
16 h

Recepció, control d’assistència i acomodació.

16.15 h

Inauguració de les Jornades a càrrec de la consellera de Salut i
Consum, Patricia Gómez.
Presentació del «Calendari vacunal al llarg de tota la vida», per part
d’Antònia Galmés, coordinadora de Vacunes de la Direcció General de
Salut Pública i Participació (DGSPiP).

16.45 h Taula 1: Seguretat en vacunes. Bones pràctiques en vacunes, la clau de
l’èxit
Vacunes.

⸻

Presenta i modera: Catalina Garau, infermera de la Coordinació de

⸻

«Seguretat en vacunes», Jordi Pérez, responsable del Centre
de Farmacovigilància, Direcció General de Prestacions i
Farmàcia.
«Esdeveniments no desitjats en la pràctica diària. Bones
pràctiques en vacunes. Llista de comprovació de seguretat»,
Cristina Fernández, Celia Personat i Catalina Garau,
infermeres de la DGSPiP.

Preguntes i debat amb els ponents.
18.30 h Pausa saludable.

«Vacunació en grups de risc (persones immunodeprimides)», Juan
Rodríguez, Servei de Medicina Preventiva, HUSE.

⸻

«Herpes zòster, què en sabem?», Antònia Galmés, coordinadora de
Vacunes

Preguntes i debat amb els ponents.
11.15 h Pausa saludable.
11.45 h Taula 4: Present i futur de la vacunació contra la covid
Modera: Joan Junoy, metge del Centre Insular de Menorca.
Ponents:

Ponents:

⸻

⸻

⸻

«Respecte a la vacunació contra la covid, on som i què ens espera?»,
Jordi Reina, Servei de Microbiologia de l’HUSE.

⸻

« Infermeres i vacunació contra la Covid-19 », Toñi Ballesteros,
infermera del Servei de Salut de les Illes Balears i Coordinadora
assistencial centres de vacunació massiva.

Preguntes i debat amb els ponents del dia.
13.15 h Clausura de les Jornades a càrrec de Evangelina Pérez, directora del
Centre Insular de Menorca.

