
Dia Internacional de la Infermeria

Un nou entorn: un repte 

per la Infermeria

Sant Boi de Llobregat, 17 de maig de 2012

Bases del concurs de fotografia

L'organització de la VI Jornada del Dia Internacional d'infermeria del Parc Sanitari Sant Joan de Déu convoca el
primer premi de fotografia d'infermeria.

Condicions de participació

I. Les fotografies presentades a concurs hauran de tenir una d’aquestes temàtiques: Integració, Cures, Entorn
actual
II. No s’acceptaran aquelles instantànies que no tinguin relació amb aquests temes o bé, que l’organització
consideri que poden ferir els sentiments de les persones .

Participants

I. Hi pot participar qualsevol professional d'infermeria del Parc Sanitari Sant Joan de Déu ,Sant Joan de Déu
Serveis Sociosanitaris i Hospital Sant Joan de Déu Materno - Infantil.
II. Es podrà participar amb un màxim d'una foto per autor.
III. Requisits de les fotografies
· Captura Digital. Sense o amb manipulació posterior a la presa.
· Originals, no exposades en cap altre fòrum o concurs.
· No es publicaran ni acceptaran arxius amb continguts contraris a la legalitat vigent.
El participant manifesta ser el titular de tots els drets d'autor i es responsabilitza de que no existeixin drets de
tercers, així com de qualsevol reclamació per drets d'imatge.

Enviament

I. Cada fotografia s'haurà de presentar en un arxiu JPG, amb una resolució màxima de 800 x 600 píxels
(horitzontal) o de 600 x 800 píxels (vertical).
II. Els arxius es remetran per correu electrònic al correu infermeria@pssjd.org
III. En el mail d'enviament s’han d’incloure les següents dades: autor, NIF, títol de la fotografia, correu electrònic,
telèfon mòbil.
IV. El termini per la presentació de les fotografies finalitza el 10 de maig de 2012. Els treballs enviats després
d'aquesta data no seran considerats.

Exposició i drets

I. Totes les fotografies rebudes seran analitzades podent descartar aquelles que no reuneixin un mínim de
qualitat o que puguin resultar de mal gust o ofensives per als protagonistes de la imatge.
II. Durant la jornada del dia 17 de maig, les fotografies seran exposades a la seu, de manera anònima, en els
panells habilitats i seran sotmeses a la votació per part dels assistents.

L’autor cedeix tots els drets de la imatge a Orde Hospitalari Sant Joan de Déu per la seva publicació, difusió i
utilització en plataformes de comunicació, edicions i d’altres materials relacionats.

Premis

I. Tots els assistents a la jornada rebran juntament amb la documentació una papereta de votació de la millor
fotografia.
II. L'organització proposarà un seguit de premis que en cap cas podran ser en metàl·lic.
III. En la valoració, s'haurà de tenir en compte la qualitat fotogràfica, originalitat i relació amb infermeria.
IV. L'organització té la facultat de declarar desert qualsevol dels premis.



Presentació Programa

9:00-9:30h Exposició de pòsters i de fotografies del concurs

9:30-10:00h Acte Inaugural:

Germà Provincial Pascual Piles
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
Isabel Grimal Melendo , Directora d’Infermeria 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Mercè Sarroca Castañer , Directora Assistencial
Sant Joan de Déu, Serveis Assistencials
Ramon Sanfeliu, Director d’Infermeria
Hospital Sant Joan  de Déu materno -infantil

10-11:00h Taula rodona: “L’actual coordinació assistencial d’infermeria”
Moderadora: Catalina Hernández
Coordinació Convalescència . Noelia Oliva.DUI Unitat Convalescència.
Coordinació Brians . Eva Infantes. DUI UHPP.
Coordinació SM Comunitària .  Silvia Teba. DUI CSMA.
Coordinació Hosp. a Domicili . Montserrat Rios. DUI Hosp. a Domicili

11-11:30h Pausa-cafè .Votació concurs fotogràfic

11:30-12h Conferència: “Gestió de casos”
Moderador: Aitor Eneko Olivé
Àngela Cadenas . DUI d’enllaç Parc Sanitari

12:30-13:40h Taula rodona: “Gestió del Coneixement”
Moderadora: Elisabeth Sánchez. DUI Parc Sanitari

1. Taller Psicoeducatiu: Trastorns del son. Vicente Adell . DUI Parc 
Sanitari

2. Pla Terapèutic i equip interdisciplinari. Rosario Moran . DUI Socios.
3. El Delírium en el pacient ingressat a la  UMI. Estefania Soldevilla/ 

Laura Serrat . DUI. UMI. Parc Sanitari
4. Estudi de validació – escala violència. Alfonso Molina .DUI P.Sanitari
5. Alta per la infermeria. Maria Lluïsa Gil . DUI. HSJDBCN

13:30-14h Conclusions: Jordi Quilez . Parc Sanitari
Clausura
Lliurament de premis concurs fotogràfic

El proper 17 de maig de 2012, la Sala d’Actes de la Unitat de Formació i Docència del
Parc Sanitari Sant Joan de Déu acollirà la jornada “Un nou entorn: un repte per la
infermeria” organitzada en motiu del Dia Internacional de la Infermeria.

Durant aquesta jornada es debatrà sobre l’entorn actual, la seva constant evolució i la
creixent rellevància de la cronicitat en la pràctica assistencial.

Amb aquest context, es fa necessària una reformulació tant de les polítiques sanitàries
com de la manera de fer dels professionals. S’ha de millorar el model assistencial per
tal d’oferir un sistema proactiu sense oblidar i deixar de banda les necessitats
específiques de cada pacient. El repte de tot plegat és millorar la qualitat de vida tant
dels pacients crònics com dels seus familiar.

La jornada “Un nou entorn: un repte per la infermeria” pretén oferir un espai per
reflexionar en aquest sentit. Maneres de fer, procediments, continuïtat assistencial...
Són alguns dels aspectes que es tractaran amb els ponents i assistents a l’acte.

Comitè Organitzador

Jordi Quilez Cristina Pavón
Jesús Portos Sarai Ruiz
Aitor Eneko Olivé Elena Salvador
Catalina Hernández Elisabeth Sánchez

Inscripció gratuïta a través del portal provincial


