
Objectius específics
- Oferir tallers teòrics i pràctics que millorin els coneixements i les habilitats 
de les infermeres pediàtriques en temes d’urgències i emergències en el nen, 
cura d’ostomies digestives i urinàries, infeccions nosocomials, problemes der-
matològics de l’infant a l’adolescent i teràpies integratives.
- Donar a conèixer recursos per afavorir la comunicació i la relació terapèutica 
amb els infants durant les visites, l’hospitalització, les tècniques i els procedi-
ments invasius que habitualment realitza la infermera pediàtrica.
- Crear espais per fer difusió de les experiències i la investigació quantitativa i 
qualitativa de les infermeres pediàtriques en els seus respectius àmbits de treball. 
- Informar del seguiment, les cures i els procediments que reben els nens amb 
patologia complexa a les unitats especialitzades dels hospitals on la figura de 
la infermera és essencial.
- Obrir un debat sobre les diferents corrents alimentàries del primer any de vida 
que conviuen a l’actualitat amb representants que argumentin els beneficis i les 
possibles desavantatges de cada una d’elles. 
- Habilitar un espai on els residents d’Infermeria pediàtrica es puguin conèixer, 
explicar la seva experiència formativa i aportar, a partir de la seva vivència pràc-
tica, idees per seguir millorant com a col·lectiu.
- Identificar els trastorns de la conducta infanto-juvenil per poder detectar-los, 
conèixer els factors interns i externs que poden influir al seu desenvolupament 
i saber com actuar davant aquestes complexes situacions.
- Ampliar els coneixements sobre la innovació que representa la gamificació 
com a eina de salut, les experiències de la seva aplicació i les possibilitats que 
ofereix a la infermeria pediàtrica.

Objectiu principal
Generar un marc de reflexió i debat sobre els principals temes d’actualitat en 
pediatria. Fer difusió de la producció científica de les infermeres i infermers 
pediàtrics, impulsant la recerca en el nostre àmbit per incrementar els coneixements 
propis de la disciplina infermera.

Lloret de Mar (GIRONA)
19, 20 i 21 d’Octubre de 2017

PALAU DE CONGRESSOS OLYMPIC
Av. Rieral, 55-57 - Lloret de Mar

17310 GIRONA

Secretaria tècnica
Miguel A. De Castro · Telèfon: 652 335 954

congressosacip@acipediatria.org
http://acipediatria.org/congres2017

Dates a Recordar
Congrés ACIP  19, 20 i 21 d’Octubre de 2017

Inici termini d’enviament de resums             15 de febrer de 2017
Final termini d’enviament de resums     15 de juliol de 2017 (23:59h.)
Confirmació de Resums acceptats          1 de setembre de 2017

Inici de termini d’inscripció              15 de febrer de 2017
Final termini d’inscripció anticipada         15 de setembre de 2017
Final de termini d’inscripció               19 d’octubre de 2017

Termini final d’enviament diapositives ppt        25 de setembre de 2017

X Congrés
de l’Associació Catalana 
d’Infermeria Pediàtrica

Dissenyem NOUS CAMINS
per continuar creixent



Dijous 19

[ 09.00 ] Lliurament de documentació
[ 09.30 ] Tallers pràctics simultanis [*]
[ 11.30 ] Cafè
[ 12.00 ] Tallers pràctics simultanis [*]
[ 14.00 ] Temps lliure per dinar
[ 16.00 ] Lliurament de documentació
[ 17.00 ] Inauguració 
[ 17.30 ] Conferència Inaugural: “Màgia-teràpia”

Presenta: Neus Felip. Infermera a la Unitat de Cures intensives Neonatals i Pediàtriques.
Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón.
A càrrec de: Màgic Andreu. Il·lusionista, actor i humorista espanyol fundador del programa 
“Màgia-teràpia” i de “Somriures sense fronteres”.

[ 19.00 ] Defensa de Comunicacions 
[ 21.00 ] Benvinguda als congressistes

Divendres 20

[ 09.00 ] Defensa de Comunicacions
[ 10.30 ] Cafè
[ 11.00 ] Taula Rodona: “Cures del nen amb patologia complexa”

Modera: Saida Ridao. Infermera a la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències 
Pediàtriques. Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón.
1. “El pacient oncològic: Una escola de vida”. Anna Negre, Coordinadora Infermeria 
Unitat d’Oncologia, Hospital Sant Joan de Déu; Montse Roig, Infermera Assistencial a 
l’Hospital de Dia Oncologia, Hospital Sant Joan de Déu.
2. “Rol autònom de la infermera referent de la unitat de FQ i les fites i objectius 
en un futur”. Silvia Rodríguez, Infermera de Consultes Externes de Pediatria. Hospital 
Sant Joan de Déu.

1. “Comprensió, diagnòstic i acompanyament als nens amb TCA”. Cristina Carretero. 
Psicòloga. Responsable del Programa de Promoció de la salut de Fundació ABB.
2. “Alimentació conscient: Mindful Eating”. Irene Plata. Psicòloga Clínica i formació 
en Psicoteràpia, Desenvolupament personal, Mindfulness i Mindfuleating.
3. “Aspectes emocionals del dolor abdominal des del còlic del lactant a 
l’adolescència”.

3.1. El dolor còlic del lactant. Meritxell Vinyas. Graduada en Administració i Direcció 
d’empreses. Dissenyadora de productes que ajuden a relaxar els còlics del lactant.
3.1. El dolor abdominal del nen. Enric Armengou. Psiquiatre, director mèdic dels Centres 
ABB i responsable de la Unitat de Psicologia i Psiquiatria del Centre ABB de Barcelona.

[ 11 .15 ] Musicoteràpia: “La intervenció de la teràpia musical  
en els Processos Clínics”.

Presenta: Cristina Pérez. Infermera en Unitat Onco-Hematologia-TPH. Hospital Matern-Infantil 
Vall d’Hebrón.
A càrrec de: Nuria Escudé. Directora del Màster de Musicoteràpia UB, Musicoterapeuta i 
Psicòloga UB i Professora de música.

[ 12.00 ] Cafè
[ 12.30 ] Conferència de Cloenda:   

“Per què hauríem d’incloure ‘epic wins’ en la salut”.
Presenta: Encarna Gómez. Infermera UCA Hospital Sant Joan de Déu.
A càrrec de: Anna Sort, Infermera en Engagement Design Expert: Consumer and Employee 
at PlayBenefit S.L.

[ 13.30 ] Conclusions del Congrés   
A càrrec de: Isabel Serrano, Secretària ACIP, Infermera Hospital Sant Joan de Déu; Núria 
Martín, Coordinadora d’Avaluació C. Científic, Infermera AP Reus 4.

[ 14.00 ] Clausura i Lliurament de Premis a les Millors Comunicacions
[ 15.00 ] Comiat als congressistes

Els tallers s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció 
fins a esgotar les places adjudicades a cadascun d’ells.

* Idiomes oficials del congrés: Català i Castellà.

3. “Un dia a la Unitat de Teràpia Substitutiva Renal”. Laura Núñez, Mª Àngels Coyo i 
Carmen Martínez; Infermeres a la Unitat de Diàlisi. Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón.
4. “Revisió bibliogràfica de les extravasacions en pediatria”. Gemma Pérez, 
Infermera UCI Pediàtrica. Hospital Sant Joan de Déu.

[ 12.45 ] Simposis simultanis
[ 13.45 ] Simposis simultanis
[ 14.30 ] Dinar de treball
[ 16.30 ] Defensa de Comunicacions
[ 17.30 ] Debat: “Diferents corrents alimentaris 

en el primer any de vida” 
Modera: Gisela Mimbrero. Infermera Pediatria Atenció Primària a Reus. Diplomada en 
Nutrició Humana i Dietètica.
1. “BLW alimentació complementària dirigida pel bebè”. Virginia Márquez. Infermera 
Unitat de Neonatologia. Hospital Clínic Barcelona.
2. “Mamà vaca”. Sandra Paixà. Infermera especialista en Pediatria. Consellera en 
Lactància. CAP Marià Fortuny de Reus.
3. “Del blanc al negre, passant pel gris”. Núria Guillén. Diplomada en Nutrició 
Humana i Dietètica, especialitzada en Nutrició Clínica Pediàtrica. Hospital Universitari 
Sant Joan de Reus.

[ 19.30 ] Assemblea de Socis ACIP  
[ 19.30 ] Trobada Nacional de Residents d’Infermeria Pediàtrica

A càrrec de: Cristina Pérez, Neus Felip i Saida Ridao. Ex-residents d’infermeria pediàtrica. 
Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón i Hospital Sant Joan de Déu.

[ 21.30 ] Sopar del Congrés

Dissabte 21

[ 09.00 ] Taula Rodona: “Trastorns de la Conducta Alimentària: 
eines per a la comprensió, diagnòstic i el seu 
acompanyament des de l’Atenció Primària”

Modera: Mireia Pascual. Infermera Pediàtrica en Atenció Primària. Lleida.

[*] Tallers pràctics simultanis

[ 10.00 ] Tallers Pràctics Simultanis
1. Urgències i emergències pediàtriques. Isaac Lucas Guarque. Infermer 
Coordinador Territorial del SEM a Tarragona. Instructor en suport vital avançat per CCR.
2. Olis essencials i vegetals pels bebès. Es poden utilitzar els olis essencials 
en nens?. Annick Vanhollebeke. Psicòloga i Professora a la Université Catholique de 
Louvain.
3. Cures i complicacions de les ostomies intestinals i urinàries. Chelo 
Martín i Mª José Pérez, ambdues infermeres referents en Continència i Ostomies. 
Hospital Sant Joan de Déu.
4. Beneficis de les Sals de Schüssler al Massatge Infantil. Sylvia Martínez Bonafont. 
Llevadora, Professora de Kundalini Ioga, Educadora de la “AIMI” i Assessora de Lactància.
5.  Tot el que necessites saber per detectar, actuar i gestionar una anafilaxi. 
Mª Antonia Alegre Farrerons .  Infermera del Consorci Sanitari de Terrassa. Especialista 
en al·lèrgia. Vocal de ACADI.

[ 12.30 ] Tallers Pràctics Simultanis
1. Art-teràpia i la seva aplicació a la població infantil. Agustina Sobrino. Llicenciada 
en Arts Plàstiques, especialitat Pintura. Dissenyadora de la imatge dels Congressos de 
l’ACIP.
2. Infeccions nosocomiales i rentat de mans. Librada Rozas. Infermera de referència 
en Control d’Infeccions. Hospital Sant Joan de Déu.
3. Baby-Ioga. Xelo Geballí. Professora de Kundalini Ioga especialitzada en Embaràs i 
Criança, Educadora de la “AIMI” i Assessora de Lactància.
4. “Lesions benignes de la Pell del Bebè”. Matilde Fernández. Membre del Panell 
Espanyol d’Experts: “Educació Maternal, cura i salut del bebè”. Llevadora al C.S. Rosa de 
Luxemburg. Sant Sebastià dels Reis, Madrid.
5. Metodologia Pedagògica de la Salut, aplicada a Pediatria. Engràcia Soler 
Pardo .  Presidenta ACISE. Infermera AP  del ABS Llançà.


