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Dissenyem NOUS CAMINS
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19, 20 i 21 d’Octubre de 2017

X Congrés
de l’Associació Catalana
d’Infermeria Pediàtrica
Dissenyem NOUS CAMINS

per continuar creixent

Caminar per a créixer,
compartir per a crear.
Color, línia, dibuix,
bellesa, art i creació.
Cerca del benestar
dels més petits
que ens fa grans
en aquest enorme i vital objectiu.

Infinites gràcies per permetre’m
compartir el vostre generós treball
i posar una nota de calor i color en
aquesta màgica trobada.
Agustina Sobrino

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 el cos
de coneixements propis de la disciplina infermera.

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 dermatològics
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 procediments 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 pràctica, 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.

Dijous 19 D’OCTUBRE

[ 09.00 ] Lliurament de documentació
[ 10.00 ] Tallers pràctics simultanis

[ 12.30 ] Tallers pràctics simultanis
1. Imperial Park. Art-teràpia i la seva aplicació

a la població infantil.

1. Sala Royal. Urgències i emergències pediàtriques.
Isaac Lucas Guarque. Infermer Coordinador Territorial del
SEM a Tarragona. Instructor en suport vital avançat per CCR.
2. Imperial Park. Olis essencials i vegetals pels

Agustina Sobrino. Llicenciada en Arts Plàstiques, especialitat
Pintura. Dissenyadora de la imatge dels Congressos de l’ACIP.
2. Sala Còrcega. Infeccions nosocomiales i

rentat de mans.

bebès. Es poden utilitzar els olis essencials
en nens?.

Librada Rozas. Infermera de referència en Control
d’Infeccions. Hospital Sant Joan de Déu.
3. Sala Montecarlo. Baby-Ioga.
Xelo Geballí. Professora de Kundalini Ioga especialitzada
en Embaràs i Criança, Educadora de la “AIMI” i Assessora
de Lactància.
4. Sala Royal. “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. Sala Majestic. Metodologia Pedagògica de la

Annick Vanhollebeke. Psicòloga i Professora a la
Université Catholique de Louvain.
3. Sala Majestic. 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. Sala Montecarlo. 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. Sala Còrcega. 
Tot el que necessites saber

Salut, aplicada a Pediatria.

Engràcia Soler Pardo. Presidenta ACISE. Infermera APdel
ABS Llançà.

per detectar, actuar i gestionar una anafilaxi.

Mª Antonia Alegre Farrerons
. 
Infermera del Consorci
Sanitari de Terrassa. Especialista en al·lèrgia. Vocal de
ACADI.

[ 11.30 ] Cafè

[
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14.00
16.00
17.00
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]
]
]
]

Temps lliure per dinar
Lliurament de documentació
Inauguració a la Sala Palace, inclou:
Conferència Inaugural: “Màgia-teràpia”

Presenta: Neus Felip. Infermera a la Unitat de Cures
intensives Neonatals i Pediàtriques. Hospital MaternoInfantil Vall d’Hebrón.
A càrrec de: Màgic Andreu. Il·lusionista, actor i humorista
espanyol fundador del programa “Màgia-teràpia” i de
“Somriures sense fronteres”.
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[ 19.00 ] Defensa de Comunicacions(1)
[ 21.00 ] Benvinguda als congressistes

divendres 20 D’OCTUBRE
[ sala palace ]

[ 09.00 ] Defensa de Comunicacions(2)
[ 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. “L’art de la infermeria oncològica pediàtrica”.
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.

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 MaternoInfantil Vall d’Hebrón.

4. “Revisió bibliogràfica de les extravasacions
en pediatria”.

Gemma Pérez, Infermera UCI Pediàtrica. Hospital Sant
Joan de Déu.

[ 16.30 ] Defensa de Comunicacions(2)
[ 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 ] Sala Royal. Assemblea de Socis ACIP
[ 19.30 ] Sala Majestic. Trobada Nacional de
Residents d’Infermeria Pediàtrica
A càrrec de: Cristina Pérez, Neus Felip i Saida Ridao.
Ex-residents d’infermeria pediàtrica. Hospital MaternoInfantil Vall d’Hebrón i Hospital Sant Joan de Déu.

[ 21.30 ]

Saló Imperial Park.

Sopar del Congrés

[ 12.45 ] Simposis simultanis(3)
[ 13.45 ] Simposis simultanis(3)
[ 14.30 ] Dinar de treball
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simposis simultanis
[12:45]

[13:45]

[ sala palace ]

[ sala palace ]

“AMB TU: Nen sa, nen vacunat”.

“Aspectes legals i Procediments de Registre
en la vacunació del nen sa”.

Ponents:
Dr. Xavier Pérez Porcuna.
Pediatra d’Osona AP. Expert en vacunes.
Universidad Complutense de Madrid.
Coordinador PEDIAICS Atenció Pediàtrica Integrada.
Dra. Susana Hurtado Aguilar.
Infermera pediàtrica a la Línia Pediàtrica de Rio Janeiro.
Referent en vacunes i vacunes escolars de Rio Janeiro.

[ s a l a ro y a l ]
“Aliments funcionals i els seus beneficis
en nens de 6 a 24 mesos”.
Ponent: Dr. Pere Genaró i Jornet.
Gastroenterologia pediàtrica.
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

[ sala majestic ]
“Importància de la microbiota
en la salut del nen”.
Ponent: María Magdalena Mejías Moreno.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per
la Universidad Complutense de Madrid.
Diploma d’Estudis Avançats en Hidrologia Mèdica.
Experta en Medicina Biorreguladora,
Homeopatia i Acupuntura.
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“Aspectes legals de la vacunació pediàtrica”.
Ponent: Javier Moreno Alemán.
Advocat.
Soci-Director Lexmor Associats.
Assessor extern CAV-AEP.

“Situació actual i Procediments de Registre en la
nostra consulta diària”.
Ponent: Sra. Pepi Estany.
Infermera CAP Artesa de Segre.
Coordinadora de vacunes Àmbit de Lleida.

[ s a l a ro y a l ]
“La importància de tenir la responsabilitat
civil professional”.
Ponent: Ferran Pedrola Martí.
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat
de Barcelona (UB).
21 anys d’experiència en el sector assegurador dins
les companyies Winterthur, AXA, Preventiva i PSN.

[ sala majestic ]
“Introducció al Mètode Kusi Wawa”.
Ponent: Meritxell Vinyas.
Graduada en Administració i Direcció d’Empreses
el 2008 per la Esade (Universitat Ramon Llull).
Fundadora i creadora del Mètode Kusi Wawa.

dissabte 21 D’OCTUBRE
[ sala palace ]

[ 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.

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. Aspectes emocionals del dolor abdominal en
els lactants.
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.

[ 12.00 ] Cafè
[ 12.30 ] Conferència de Cloenda: “Per què
hauríem d’incloure ‘epicwins’ 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 ] Cloenda i Lliurament de Premis a les
Millors Comunicacions
[ 15.00 ] Comiat als congressistes als jardins
de la Terrassa Palace

[ 1 1 . 1 5 ] Musicoteràpia: “La intervenció de
la teràpia musical en els Processos Clínics”.
Presenta: Cristina Pérez. Infermera en Unitat OncoHematologia-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.
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defensa de comunicacions
DJ 19 [19:00]
[ sala palace ]
Durada: 8

▸▸ Factors associats al rebuig a la vacunació
sistemàtica infantil.

DV 20 [09:00]
[ s a l a ro y a l ]
Durada: 4

[ sala palace ]
Durada: 8

▸▸ Avaluació de les activitats de prevenció
i detecció de la plagiocefàlia a la consulta
d’atenció primària.

▸▸ Educació sanitària per a un ús eficient
de l’atenció primària a pediatria: capacitació
de la família.

▸▸ Pas a pas, trosset a trosset.
▸▸ Un divertit abordatge per prevenir l’obesitat

en saben els pares?

▸▸ Detecció precoç dels transtorns de l’espectre autista (TEA) a l’ABS Vic Nord.

▸▸ Atenció d´infermeria: vegetarianisme, salut

▸▸ Educació sanitària: pediculosi en el cap [V]
▸▸ La síndrome de Moebius: una experiència

▸▸ Protocol de diagnòstic precoç i seguiment
dels trastorns de la conducta alimentària en
atenció primària.

infantil en atenció primària.
i infància.

▸▸ Dieta vegetariana en la infància.
▸▸ Obemat2.0: Assaig clínic aleatoritzat sobre

el tractament motivacional de l’obesitat infantil.

▸▸ AFIS pediàtric (activitat física i salut):
Abordatge multidisciplinar del sobrepés i
obesitat infantil.

▸▸ Trencant mites, treballem amb evidència.
▸▸ Seguretat en el transport de nens: què
▸▸ Promoció sanitària del segellat de fosses

i fissures. [V]

de treball en xarxa davant la complexitat
clínica pediàtrica.

▸▸ Cures d’infermeria en immunodeficiència
combinada greu.

▸▸ Educació terapèutica en el pacient
pediàtric portador d’un estoma urològic
continent (Mitrofanoff).
▸▸ APP Nen sa. [V]

[ sala majestic ]

▸▸ Realitat virtual en la consulta infermera
de COT en la retirada de guix.

▸▸ Pla d’intervenció individualitzat de l’ús
de pantalles.
▸▸ Prevalença de lactància materna i factors
associats en l’hospitalització domiciliària
neonatal.

▸▸ Reducció del percentatge d’hemocultius
contaminats en urgències de pediatria: un
estudi prospectiu.

▸▸ Programa de capacitació per a l’administració de gammaglobulina subcutània
amb bomba d’infusió en domicili.
▸▸ Rabdomiolisis: el no saber quan parar.

Durada: 4

▸▸ BCGITIS. Inmunodeficiència o tècnica no
adequada.
▸▸ Creació

espai de la salut, dins programa
salut i escola (PSIE) a Cardedeu.

▸▸ Els tallers de sexualitat a 3r i 4t d’ESO,una
experiència d’educació per la salut.
▸▸ Esmorzar,

joves i percepció de la imatge

corporal.

▸▸ La infermeria pediàtrica surt de la consulta,
a la comunitat!

▸▸ Presentació del projecte “RCP a l´escola”
que duem a terme en la població de Blanes.
▸▸ Tasques

de l’infermera de la Unitat de
Recerca com a Coordinadora d’Investigació
Clínica.
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[ sala majestic ]
Durada: 4

▸▸ L’hospitalització domiciliària en neonatologia de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida 10 anys després.
▸▸ Intervencions efectives per millorar l’estat
psicològic dels pares de RN prematurs
ingressats en UCIN.

▸▸ Programa de capacitació en la cura de
la sonda transpilòrica per a nutrició enteral
domiciliària.
▸▸ Altres alternatives poden ajudar en les
gestants amb presentació no cefàlica a tenir
un part vaginal.

defensa de comunicacions
DV 20 [16:30]
▸▸ Percepció de les infermeres sobre
l’impacte de la malaltia oncològica infantil
a l’inici de la malaltia.
▸▸ Intratecal

+ òxid nitrós. Valoració per part
dels adolescents.

▸▸ Maneig dels inhaladors de dosi mitjana
(MDI) en pacients pediàtrics. [V]
▸▸ Intervenció

en la prevenció de l’obesitat
infantil a les llars d’infants de la nostra àrea
d’influència. [V]

[ sala palace ]

[ s a l a ro y a l ]

Durada: 8

Durada: 4

▸▸ El seu son, el vostre descans: programa
d’educació per a la salut per als pares
sobre el son i el descans dels infants.
canviat en aquests últims 10 anys?.

▸▸ Qüestionaris per avaluar confort del pacient
pediàtric durant la seva hospitalització: una
revisió sistemàtica.

▸▸ On

▸▸ Suport de la inducció de la lactància materna
sense gestació.

▸▸ Bullying, la nostra realitat actual. Què ha

▸▸ De l’infància a l’adolescencia, protocol de
traspàs de l’adolescent a l’equip de família
d’adults.
i per què del assetjament escolar.
Què ha canviat?.

[ s a l a ro y a l ]
Durada: 4

▸▸ Capacitació en l’administració de
teràpia inhalada en pacients pediàtrics i
adolescents amb fibrosi quística.
▸▸ Atenció

integral a nens i nenes amb
immunodeficiències primàries: “molt més
que una pastilla”.

▸▸ Rentats

nasals amb sèrum fisiològic en
pediatria, estandardització d’una cura.

▸▸ Eficàcia

de la sacarosa oral i el clorur
d’etilè tòpic en la reducció del dolor en
l’acte cacunal en menors de 2 anys.

▸▸ Viatges que canvien vides.
▸▸ Percepció dels pares respecte

dels seus fills.

el pes

▸▸ Eficàcia de l’acupuntura en el tractament de
la hipogalactia: revisió sistemàtica introducció.

▸▸ Educació maternal: consells per la salut del
nadó.

▸▸ Ioga a l’hospital. [V]
▸▸ Beneficis del ioga per a la salut dels infants. [V]

[ sala majestic ]
Durada: 4

▸▸ Mecanismes d’afrontament de la infermera pediàtrica envers la mort d’un pacient.
▸▸ Actuació d’infermeria en les cures del
nen amb dolor toràcic. [V]

▸▸ Valoració del coneixement en teràpia
amb inhaladors del personal d’infermeria
d’un hospital comarcal.
▸▸ Alleujament del dolor en nounats i
lactants, mitjançant la tetanalgèsia. [V]

▸▸ Avaluació del grau de coneixements
dels professionals sanitaris en sistemes de
retenció infantil.
▸▸ Prevalença del virus respiratori sincital
en el servei d’urgències pediàtriques d’un
hospital general.
▸▸ Trajectòria clínica del pacient
estenosi hipertròfica de pílor.

amb

▸▸ Pràctica avançada: realització de IC-ECG
com a alternativa a la radiografia per a la
comprovació de catèters PICC.
[V] Comunicació Virtual
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entitats col·laboradores

patrocinadors

Anna Mª Pedraza
Neus Felip		
Mª Isabel Serrano
Saida Ridao		

secretaria tècnica
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTA

VOCALS

Tel. 652 335 954

SECRETÀRIA

congressosacip@acipediatria.org

TRESORERA

http://acipediatria.org/congres2017

comitè CIENTÍFIC
Encarna Gómez
Mª Cristina Pérez
Nuria Martín 		
Mercedes Gómez

Miguel A. De Castro

PRESIDENTA
SECRETÀRIA
COORDINADORA D’AVALUACIÓ
COORDINADORA COMITÈ CIENTÍFIC

Olga Simón, Gisela Mimbrero,
Mireia Pascual, Cristina Rey,
Josefina Patiño, Ferran Díaz

imatge del congrés		
Agustina Sobrino
disseny i maquetació		 Yolanda Príncep

atenció al congressista
Teresa Fort
Jose A. Pedraza
amb el suport de
Magnore
voluntaris
Aida Barceló
Alba Berenguer
Ruben Fernández
Virginia Gómez
Marina Márquez

Imprimeix: grāficamercantil - REUS

comitè organitzador

