Estimats companys i companyes,

PRINCIPAL

En nom del Comitè Organitzador i Científic m’agradaria donar-vos
la benvinguda al “XI Congrés de l’Associació Catalana d’Infermeria
Pediàtrica”, que es celebrarà a Reus els dies 30, 31 de maig i 1
de juny.
El nostre lema, “La recerca: generant un Nou Univers per infants i
adolescents”, reflexa el nostre interès i il·lusió per continuar avançant en aquest camp tan necessari avui en dia, per continuar generant coneixement i compartir-lo.
Des del primer Congrés a l’any 2002, han canviat moltes coses
dins de la nostra especialitat i hem crescut i millorat en tots els
nostres àmbits.
Estem treballant per oferir-vos un Congrés de qualitat i per això
tenim per endavant un atractiu programa científic que comptarà
amb taules rodones d’àmbits ben diferenciats, simposis, sessions
de comunicacions simultànies i dos conferències que se’ns dubte
seran de gran interés per a tots.
Us animem a participar en aquest Congrés tant amb la vostra assistència, com presentant els vostres treballs a les diferents àrees
temàtiques definides o de temàtica lliure. Compartirem experiències professionals, contribuint al desenvolupament i qualitat del
mateix.
Un cop acabada la jornada científica, us convidem a conèixer la
ciutat de Reus, passejar per la Ruta Modernista pel centre de la ciutat, que us permetrà conèixer les façanes modernistes més interessants. El Gaudí Centre Reus està situat en ple centre històric de la
ciutat, és un nou espai d’interpretació que permet al públic, de totes
les edats, descobrir la formació del seu geni creatiu i entendre de
forma didàctica els secrets de la seva arquitectura. L’Institut Pere
Mata, la Casa Navàs i d’altres indrets, llocs on van viure importants
famílies catalanes que van influir en la història, l’art i la cultura de
Catalunya i que no us deixaran indiferents al tornar a casa.

Generar un marc de reflexió i debat sobre els principals temes
d’actualitat en pediatria. Impulsar la investigació i recerca en l’àmbit
de la infermera pediàtrica per incrementar el cos de coneixements
propis de la disciplina infermera.

Anna M. Pedraza
Presidenta C. Organitzador

Disseny i maquetació Yolanda Príncep

Difondre experiències i la investigació quantitativa i qualitativa
de les infermeres pediàtriques en els seus respectius àmbits de
treball.
Conèixer les actualitzacions i noves tendències en les activitats
preventives a l’edat pediàtrica.
Informar-se sobre el rol de les infermeres en la urgència i emergència pediàtrica i aprendre sobre les tècniques específiques que
es realitzen.
Visibilitzar i identificar els trastorns de la conducta infanto-juvenil
per poder detectar-los, conèixer els factors interns i externs que
poden influir en seu desenvolupament i saber com actuar davant
d’aquestes situacions complexes.
Ampliar coneixements sobre les possibilitats que tenen les TIC’s
com a eina en la salut, les experiències de la seva aplicació en
l’edat pediàtrica i les possibilitats que ofereix en la infermera pediàtrica.

Miguel A. De Castro

Telèfon: 652 335 954

congressosacip@acipediatria.org
https://acipediatria.org/agenda/congressos/xi-congres-acip/

Imatge del congrés Agustina Sobrino

Us esperem!

ESPECÍFICS

DIJOUS 30 DE MAIG

DISSABTE 1 DE JUNY

16:00 h.

09:30 h. Taula rodona
“Problemes de salut mental a pediatria”
11:30 h. TICS aplicades en salut a pediatria
“Agents de salut i les xarxes socials, noves eines educatives” a càrrec de
Juan Domingo Molina. CEO & Co-Founder a Magnore e-Health & e-learning Services.

Lliurament de documentació
Col·locació de pòsters en els panels
17:00 h. Inauguració
17:30 h. Conferència Inaugural
“Y si el líder eres tú?”
A càrrec de Miguel Angel Màñez Ortiz

Enginyer Informàtic

18:30 h.
21:00 h.

“Com desenvolupar una app” a càrrec d’Octavi Rodriguez. Infermer assistencial al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a Barcelona. Membre del grup ITCOIB.
Assessor en TICs aplicades a la salut al COIB. Màster en eHealth i gestió de projectes
sanitaris

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Unitat del Desenvolupament Professional i Gestió del Coneixement

Defensa de Comunicacions i Pòsters
Benvinguda als Congressistes

DIVENDRES 31 DE MAIG
09:00 h. Defensa de Comunicacions
10:30 h. Cafè
11:00 h. Taula rodona
“Activitats preventives en l’edat pediàtrica”
13:00 h. Simposis simultanis
SALA ROSETA MAURI
“Microbiota i Salut Infantil” a càrrec del Dr. Oscar Segarra. Medical Doctor Phd a

l‘Hospital Universitari Vall d‘Hebron de Barcelona. Patrocinat per ELN Danone-Nutricia (Almirón)

SALA DR. FRIAS
“Aspectes Legals en Vacunació” a càrrec de Javier Moreno.

Advocat
Especialista en Dret Sanitari i Assegurances. Soci Director de Lexmor Asociados. Assessor
extern del CAV-AEP
“MeningoBienconocido” a càrrec de Valentí Pineda. Pediatra Infectòleg a
l‘Hospital Universitari Parc Taulí. Sabadell. President Societat Catalana de Pediatria.
Patrocinat per GSK Vacunes

SALA M. ROSA MOLAS
“Novedad en alimentación infantil: Fórmulas a base de leche de cabra” a
càrrec del Dr. Dámaso Infante Pina. Cap de la Unitat de Gastroenterologia i Nutri-

“Mites i llegendes sobre la salut en els adolescents” a càrrec de Cristina
Rey. Infermera. Unitat de suport a la recerca ICS. Reus. Professora URV
12:30 h. Conferència de Cloenda
“Quan compres, la salut primer!
Myhealth watcher i l’obesitat infantil. L’ús de les noves tecnologies
per millorar l’alimentació i fomentar els hàbits saludables”
A càrrec de Joan Gil. Periodista, CEO (Chief Executive Officer) i
Fundador de Cube Technology i MyHealthwatcher

13:15 h.
13:30 h.
14:00 h.

Conclusions del Congrés
Cloenda i Lliurament de Premis a les Millors Comunicacions
Comiat als Congressistes

mèdic a Laboratoris Heel.

14:00 h. Dinar de Treball
16:00 h. Defensa de Comunicacions
17:30 h. Taula rodona
“Atenció al nen en situació d’urgència”
19:30 h. Assemblea de Socis ACIP i Reunió EIR’S
21:30 h. Sopar del Congrés

ACTIVITATS PREVENTIVES EN L’EDAT PEDIÀTRICA

“Prevenció maltractament infantil: un nou enfocament!” a càrrec de Manel

Enrubia. Director del Centre d’Atenció Pediàtrica Integral Barcelona Esquerra
“Gestió Infermera de la demanda. Un rol autònom” a càrrec de Susanna
Campo. Infermera Pediàtrica. CAP Calaf. SAP Anoia
“De què ens parlen els dibuixos dels nens?” a càrrec de M. Jesús Laplace. Llicenciada en Psicologia Clínica i Psicopedagoga de l’EAP T-09 Reus

“El moviment lliure. Una mirada respectuosa amb el desenvolupament
dels infants” a càrrec de Rosa Paixà. Educadora Social i Pscomotricista
31 MAIG. 17:30 h.

ATENCIÓ AL NEN EN SITUACIÓ D’URGÈNCIA

“Rol de la infermera pediàtrica en el triatge d’urgències” a càrrec de Dú-

nia Callejas. Infermera pediàtrica del Servei d’Urgències Pediàtriques de l’Hospital
Infantil Vall d’Hebron (BCN)

“Punció ecoguiada en urgències pediàtriques” a càrrec de Laura Garcia,
Vanessa López, Marta Civit i Beatriz Díaz. Grup infermeres d’urgències de l’Hos-

pital Universitari Sant Joan de Reus

“Cures infermeres del pacient traumàtic a la UCIP” a càrrec de Mireia
González i María Izquierdo. Unitat de Cures Intensives Pediàtriques. Hospital Sant

Joan de Déu (BCN)

“Control del dolor a urgències” a càrrec de Sandra Bosque i Sandra Campos. Departament d’Urgències Pediàtriques. Hospital Sant Joan de Déu (BCN)
Inici inscripcions febrer de 2019
Final termini d’inscripció anticipada 30 d’abril de 2019
Final termini d’inscripcions 30 de maig de 2019

ció a l’Hospital Universitari General de Catalunya de Sant Cugat, Barcelona.

SALA SALVADOR VILASECA
“Del intestino a la piel. Papel de los probióticos en dermatitis atópica”
a càrrec de la Dra. M. Magdalena Mejias Moreno. Metge de Família. Gerent

31 MAIG. 11:00 h.

Final termini d’enviament de
resums de les Comunicacions 15 d’abril de 2019
Confirmació resums acceptats a partir del 23 d’abril de 2019
Núria Martín Telèfon: 610 429 575
M. Cristina Pérez mcperezconesa@gmail.com
Acreditació demanada al CCFCPS
Sol·licitat l’aval d’interès científic i professional al CGE

1 JUNY. 09:30 h.

PROBLEMES DE SALUT MENTAL A PEDIATRIA

“Eines a tenir en compte per la infermera pediàtrica davant la sospita
de TCA” a càrrec de Sara Bujalance. Psicòloga i Directora de l’Associació Contra

l’Anorèxia i la Bulimia (ACAB)

“̋BE POSITIVE” Escolta, estima i viu. Un nou projecte per abordar els
conflictes a l’entorn social més proper a càrrec de Cristina de Castro i

Beatriz Vega. Membres de l’equip “Be positive” de l’Escola Sant Bernat Calvó de

Vila-seca

“Com afrontar situacions davant de la verbalització d’idees autolítiques. Resolució de Casos Clínics” a càrrec de Danielle Harbane. Psiquiatra adjunta CSMIJ de Reus. Institut Pere Mata

“Eventos adversos en la infancia” a càrrec de Marta Simó. Dep. Pediatria,

Pediatra referent a la UFAM (Unitat Funcional d’Abusos al Menor). Hospital Sant Joan
de Déu (BCN)

