
Jornada: La Infermeria del futur 
18 de gener de 2006

I n t r o d u c c i ó
Els  canvis  que  de  manera  continuada  s’estan  produint  en  la  nostra  professió,
repercuteixen de manera important en la assistència sanitària en tots els àmbits. La
necessitat  de  definir  termes  nous  que  expressin  amb  claredat  la  nostra  filosofia
d’actuació,  així  com els nous reptes plantejats  per  les noves línies de treball,  han
obert un ampli debat, del qual no pot quedar aliena la comunitat infermera.

O b j e c t i u s
• Donar a conèixer les diferents línies d’actuació de la infermeria
• Aportar noves eines de treball de la nostra professió
• Reflexionar  vers  les  prioritats  en  el  context  de  la  salut  i  aportar  nous

instruments per afavorir el treball dels professionals.

O r g a n i t z a
• Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Lleida
• Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Lleida.
• Empresa Gestió de Serveis Sanitaris (Hospital Sta. Maria)
• Institut  Català de la Salut (Hospital  Universitari  Arnau de Vilanova, Atenció

Primària Lleida,  Atenció Primària Pirineu,  Atenció Primària  Segrià-Segarra-
Garrigues)

L l o c
Aula Magna Campus de Ciències de la Salut

A d r e ç a t  a
Professionals i estudiants d’infermeria

M a t r í c u l a
Gratuïta
Es donarà certificat d’assistència

I n s c r i p c i o n s
Sra. Carme Morell, secretària de l’Escola Universitària. d’Infermeria, 
Av. Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 973 702 443 Fax 973 702 472

E-mail: direccio@infermeria.udl.es

P r o g r a m a

8.45h Entrega de documentació

9h Inauguració del curs
Consellera de Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
Rector de la Universitat de Lleida
Delegat Territorial del Departament de Salut a Lleida
Directora de l’Escola Universitària d’Infermeria
President del Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria

9.15h Conferència inaugural 
El paper de la infermeria en el nou sistema sanitari català. Sra. Marina

Geli.
Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya

10h Desenvolupament de la professió infermera a Catalunya
Sra.  Mariona  Creus  i  Virgili.  Degana  del  Consell  de  Col·legis  de

Diplomats en
Infermeria de Catalunya

10.45h Descans

11.15h Docència en la competència professional
Sra. Mónica Illesca. Responsable de la Oficina d’Educació en Ciències de la
Salut. Universitat La Frontera. Temuco (Xile)

12h Noves perspectives (canvis) en els diferents àmbits de la infermeria 
Sra. Maria Hernández Gimeno. Infermera especialitzada en cures
d’infermeria al pacient neurològic de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Sra. Eugenia Ancizu. Activitats de Promoció i Educació per a la salut.
Infermera del CAP Chantrea (Navarra)
Sra. Esther Casanovas. Infermera resolutiva. Equip d’Atenció Primària de
Vilassar de Mar

13h Cloenda: Noves línies de treball en els diferents àmbits
Subdirectora de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Lleida

Directora d’Infermeria. Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Directora d’Infermeria. Hospital de Santa Maria
Coordinadora  de  processos  d’infermeria.  DAP  Segarra-Noguera-Urgell-
Pla d’Urgell


