CAMPANYA DE
SALUT PÚBLICA

Centre Polivalent d’Oliva
2 d’Octubre de 2016
de 10 a 14h

ALTRES PARTICIPACIONS
PRIMAVERA
EDUCATIVA 2016

Què és una campanya de
Salut Pública?
DÍA MUNDIAL DE
LA SALUT 2016

“EL SECRET PER UNA BONA
SALUT ÉS QUE EL COS S'AGITE
I QUE LA MENT REPOSE”
Vincent Voiture

Organizta:

regidoria de salut pública

Col·labora:

AVEF

ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE JOVES
ESTUDIANTS DE FARMACIA

CAMPANYA DE SALUT
PÚBLICA OLIVA 2015

Des d’AVEF (Associació Valenciana de
Joves Estudiants de Farmàcia) volem
fomentar les bones pràctiques sanitàries, i també conscienciar els ciutadans de la importància de la salut. Per
això, per tal de promoure la salut, organitzem nombroses activitats, com ara
tallers, exposicions i mostres. Tot això
organitzat per estudiants de farmàcia
de tota la Comunitat Valenciana.
“Volem transmetre els nostres coneixements als ciutadans, per millorar la
seua qualitat de vida al voltant de la
salut.”

Determinació de glucosa
Immediat
Taller de dieta saludable
Què és menjar sa, i en quina mesura?
Dieta sana per a totes les edats
Taller de perfums
Com es fan; per a ella i per a ell

QUÈ OFERIM EN LA CAMPANYA DE SALUT PÚBLICA?
Tots els tallers els explicaran estudiants de farmàcia
Dibuixa el teu microbi favorit
Coneix, com nosaltres, els diferents tipus de
microorganismes i dibuixa’ls. Ideal per als més
menuts.
Taller de microbiologia
Busquem conscienciar las població sobre la
resistència que creen els microorganismes sobre
els antibiòtics, mitjançant l’exposició de mostres
de microorganismes cultivats.
La resistència als antibiòtics és conseqüència del
seu ús indiscriminat i la no adherència als
tractaments.

Determinació de pHs

Taller d’encapsulació

Canvi de color a través de l’ús d’indicadors, i
ús de tiretes de determinació de pHs

Com fem les càpsules? Mostrem el procés d’elaboració manual de les càpsules i la seua digestió
in vitro, tot simulant com els sucs gàstrics actuen
i dissolen la càpsula de gelatina dura que conté el
medicament.
Determinació de grup sanguini

Presa de tensió
Tensió arterial alta o baixa?

Tan simple como una punxadeta i la mescla d’uns
reactius.
Sabràs q quin grup pertanys A, B, AB o O, i el teu
factor Rh.
Si coneixes el grup sanguini, sabràs de quines
persones pots rebre transfusions i a quines els en
pots donar.
Taller de cremes
Com es fan?
Elabora amb nosaltres cremes hidratants i
col•lagen

