
 
 

 
formacio@hospitalpallars.com 

Lloc: Epicentre

JUSTIFICACIÓ 

Reprenent el camí que vàrem iniciar l’any 2.014 amb el Grup de tre-

ball d’Infermeria de l’HCP i després de la excel·lent rebuda que van 

tenir les I Jornades d’actualització en infermeria celebrades el passat 

2.015, tenim el plaer de poder organitzar unes segones Jornades, 

enguany  obertes a d’altres col·lectius professionals que varen mani-

festar en l’anterior edició l'interès a participar en aquest entorn de 

reflexió i d’intercanvi de coneixement.  També amb aquest objectiu,   

proposem als professionals de l’HCP,  de tota l’empresa GSS  i d’al-

tres nivells assistencials, que col·laborin aportant les seves experièn-

cies en forma de pòster, format que facilita l’exposició de l’ús de la 

evidència científica en els diferents entorns de treball. 

OBJECTIU 

Actualització de coneixements en la pràctica assistencial i  en les 

diferents expressions del tenir cura de les persones. 

Presentació de pòsters: títol i resum (màxim 300 paraules), justifi-
cació/objectius, metodologia, resultats principals, conclusions i bibli-
ografia (màxim 5 cites). Mida 1.0 X 0.8 m. Màxim 6 autors, mínim un 
d’ells inscrit a les Jornades. Data límit: 7 de març. Es confirmarà 
l’acceptació del pòster abans del 15 de març. El pòster el portarà 
imprès l’autor el dia de la Jornada. 
Enviar dades d’inscripció (nom i cognoms, lloc de treball o si ets 
estudiant, correu electrònic de contacte, DNI)  fins el 24 de març. 
Adreça de correu: formacio@hospitalpallars.com 

Organitza: Grup de treball d’infermeria HCP 



Programa de la Jornada 

15:00h Recepció i entrega de documentació. 

15:15h Benvinguda a la jornada 

 Conferència inaugural : “ L’è ca del tenir cura a par r de la novel.la  La 

mort d’Ivan Ilitx” a càrrec de la Dra. Ester Busquets Alibés. Infermera i filò-

sofa. Responsable del departament d’infermeria de l’Ins tut Borja de Bioè -

ca. Professora associada de Bioè ca en l’Escola Universitària de Ciències de 

la Salut de la Universitat de Vic. 

 

16:15h Taula rodona: Actualització en patologia respiratòria 

Fisioteràpia respiratòria 

Ponent: Anna Grau. Fisioterapeuta HCP 

Taller d’ús de Bi‐PAP 

Ponents: Gemma Llorens i Sònia Borrell. Infermeres Urgències i 

Emergències HCP 

Modera: Montse Navarra. Infermera Urgències i Emergències HCP 

17h Sessió: Elaboració del dol. A propòsit d’un cas 

 Ponent: Meritxell Enrich. Infermera PADES Pallars 

 Modera: Rosa Mª Pérez.  Infermera CEA HCP 

17:30-18h Pausa i cafè 

 

18h Sessió: Laboratori i anàlisis clíniques. Circuit de preparació d’unitats 

per hemotransfusió 

 Ponent: Marta López. Tècnic de Laboratori HCP 

 Modera: Vanesa  Benet. Infermera comissió transfusions HCP 

18:20h Taula rodona: Maternoinfan l 

Intervenció d’infermeria en l’embaràs ectòpic 

Ponents: Carme Marsol i Mª Rosa Panavera. Infermeres Àrea Qui-

rúrgica HCP 

Inversió uterina 

Ponents: Juan Miquel López i Aurora Villarreal, Llevadors HCP 

Modera: Anna Corona. Infermera Àrea Quirúrgica HCP 

19h Taula rodona :  sistema circulatori 

Índex Turmell Braç 

Ponent: Helena Huguet. Infermera Consultes Externes HCP 

Ecografia en la revisió de stules arterio‐venoses 

Ponent: Mireia Castro. Infermera Hemodiàlisi HCP 

Modera: Maite Elvira. Coordinadora d’Infermeria de CCEE  

20h Cloenda de la Jornada 

Cris na Subias. Presidenta del Grup de Treball d’infermeria HCP 

 


