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Projecte " Celebrem els Dies
Mundials de..."

AECS - Associacib d'I studiants de Cicncies de la Salut

CO\1 NF?I\ AQUEST PROJE CTE?

L I

idea del projecte sort d'IFMSA (la Federaci6 Internacional d'Associaeions

(I'I studiants de Medicina, de la quai l 'AI:CS li0r111a part). Concretament Still

del (11-up de Trehall de Salut Puhliea i el yue .ol es conunenxxar d'alguna

manna aqucsts dies yue tan suv int celehrem perm que no sahem realment que son.

A partir d'aquest projecte pretenern donar a coneixer les malalties aeluals al 111611

alhora que don em inturmaciii sohre Ia ses a prey enci6, I'epidemiologia. Tot aix6 amh

Iohjectiu final de conscienciar do la prohlematica que suposen per a la societat.

QE'INS OBJECTIUS PEIZSEGUINI''

Donar a conciver els dies n undials relacionats amt-) la salut.

Apropar cis estudiants a la pohlaci6: desenvolupar. gracies al projecte,

hahilitats comunicatives que en on tutor ens reran necessaries per a la Aida

diaria i per a la practica clinica i hospitalaria.

Desenvolupar hahilitats cliniques talc corn mesurar la pressi6 arterial o mirar

els nivells de lucre.
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CARACTERISTIQUES DEL PROJECTS

Depcn del dia que se celehri, peru es tracta de dirigir la inh rmaci6 i els

esforcos cap a la pohlacio general: la gent que passa pets Hoes on tenim Ics tautes

amh la iri ormaciO. Aiguns casos especials poden anar nibs dirigits a col•Iectius

especifics: Hens, ancians, immigrants, clones, etc.

QUINES ACTIVITATS REALITZEM DINS EL PROJECTE?

[stands on es proporciona intormacio mitjanFant triptics i fulls inlormatius

sobre el dia a celehrar.

[stands on cis estudiants fan activitats de caire mes ludic: intercanviar una

cigarreta per on preservatiu, prendre la tensio, etc.

Xerrades a les facultats portades a terme per especialistes en el terra.

SOBRE QUANTES PERSONES INCIDIM?

1-:I projecte es porta a terme en tres localitats catalanes: Barcelona. Lleida i Reus.

I1cm calculat quc cada dia que cclchrem pot estar dirigit a ones mil persones (estem

a places. facultats. hospitals, etc).

ACTIVITATS QUE HEM PORTAT A TERME

Dia de la Sida

Dia de la Diahetis

Dia dels Drets Humans

Did de la Salut Reproductiva

Dia sense Tahac

Dia de la Malaria
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QUIN FUTUR TE EL PROJECTE?

Aquest ha estat cl primer any que I'hem portal a terme i estem molt Contents. Per

aixo Cl tinur que esperem del projecte es clue es torni a dcsenv olupar de manera que

puguem celebrar mes dies mundials d'interes i que puguem arrihar a mes pohlacio

amb mes estands i Hies inlorniaeio.


