11 de maig de 2017
Sala Gòtica de l’Hospital
Sant Andreu

DIA INTERNACIONAL
de la
INFERMERA
2017

PROGRAMA

El dia internacional d’infermeria se celebra el 12 de
maig recordant el naixement de Florence Nightingale,
considerada “la mare de la infermeria moderna”, va crear el
primer model conceptual i va demostrar la importància de les
cures infermeres.

Amb aquesta visió volem celebrar aquest acte, un espai de reflexió, de debat i de compromís, per seguir fent pales la impor-

17.00 h. Acte inaugural
Sr. Valentí Junyent
Alcalde de Manresa

Sr. Manel Valls
Director General de la Fundació Sociosanitària de Manresa.

Sra. Cristina Bergillos
Coordinadora d’infermeria de l’Hospital Sant Andreu.

Presentació de la jornada:
A càrrec de: Sra. Miriam Rius
Infermera Hospital Sant Andreu.

tància de les cures i l’aportació que fem les infermeres en l’àmbit
de la salut a la societat i al sistema sanitari.

Us animem a participar en aquest acte que enguany celebrarem
el dia 11 de maig a Manresa.

Us hi esperem!!

17.30 h. Conferència: La mirada visible de la infermera
Ponent: Sra. Gemma Bruna i Sales
Periodista experta en l’àmbit de la salut.
Directora de Gemma Bruna Comunicació.

18.30 h. Acte reconeixement professional

18.45h. Projecció de les fotos dels diferents equips infermers

19.00h. Refrigeri al jardí de l’Hospital Sant Andreu
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ALTRES ACTES
13 de maig a les 08.30 h.
Caminada d’infermeria
Organitzada per la delegació territorial del Bages del Col.legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
Ruta: 8 Km. Ruta circular Oller del Mas, riera de Cornet, pou de glaç.
Dificultat: mitjana
Sortida:   de l’Oller del Mas (carretera vella d’Igualada, a uns 300 metres a
l’esquerra després de passar el XUP).

17 de maig a les 15.30h.
Conferència – col·loqui. Més enllà de la malaltia
Ponent: Sra. Tanit Tubau, Fundadora de Crohn-ik, Presidenta del Consell de Joves de
l’Hospital de Sant Joan de Déu i autora del llibre, “A veces puta, y otras maravillosa“, on explica com viu la seva vida acompanyada de la malaltia de Crohn.

Presenta: Sra. Lluïsa Tulleuda, Infermera del Servei de Diàlisi i membre de la Junta
d’Infermeria de la Fundació Althaia.

Modera: Sra.Rosa M Cobacho, Infermeria ABS-1 Barri Antic de la Fundació Althaia.
Lloc: Sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
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INFORMACIÓ

Dia i hora: Dijous 11 de maig de 2017 de 17.00 a 19.00 h.
Inscripció gratuïta.
Lloc:

Sala Gòtica de l’Hospital Sant Andreu.
C/Remei de Dalt, 1-3, 08241 Manresa

Per ampliar cliqueu
sobre el mapa.

Per a la projecció de fotografies dels diferents equips infermers,
podeu enviar les fotos a la següent adreça: comunicacio@fssm.cat
Data límit 8 de maig de 2017.
Per a més informació:
Hospital de Sant Andreu. Tel 93 874 33 12 - Ext. 2240
fundacio@fssm.cat — www.fssm.cat — #orgullinfermera

