
PRESENTACIÓ

12:15 - 12:45h

14:00 - 14:45h

14:45 - 15:00h

PLANTEJAMENT ÈTIC

CONCLUSIONS
10:00 - 10:15h

10:15 - 12:15 TAULA D’EXPERTS. FONAMENTACIÓ
  MODERA:

• Esperança Ponsell. Doctora en infermeria. 
  Professora de l’assignatura Infermeria en la Infància, 
  Adolecencia i la Família. Universitat de les Illes Balears.  
 “Manejant amb eficàcia el dolor infantil”  

• Núria Serrallonga. Infermera i Psicòloga.  Child life Hospital 
  San Joan De Deu BCN. 
 “Hospital Amic i Child Life, un model d’atenció a les necessitats dels
  infants hospitalitzats”.

• Jana Planas. Neonatòloga i certificada en NIDCAP i
  Patricia Fernández , Infermera pediàtrica
  de la Unitat de Neonatologia de l’HSLL. 
  ¿Cómo actuamos ante un procedimiento doloroso o estresante 
  en la unidad de neonatología del HSLL?

 
 

TAULA D’EXPERIÈNCIES
 

DESCANS 

 

 

 
 

 

      JORNADA INFERMERA
     

                 EL DOLOR A LA INFÀNCIA                 EL DOLOR A LA INFÀNCIA

16 FEBRER 2017
DE 10:00 A 15:00h 

SALA D’ACTES HOSPITAL MANACOR

ORGANITZAT PER:  UNITATS PEDIATRIA I NOUNATOLOGIA 

El dolor es defineix com una experiència sensorial i emocional no
placentera que va associada a un dolor tisular real o potencial.
Durant anys ha existit la creència que el nounat, per la seva
immaduresa biològica, no perceb el dolor i/o el tolera millor,
afirmació que actualment ha quedat descartada. Ja a l’any 1980 la
evidència científica va demostrar que els nounats, tan a terme com
els prematurs, experimenten més dolor que la resta donat que no
compten amb mecanismes inhibidors  dolor i l’estrés davant estímuls
nocius. 
 
Són molts, i a vegades freqüents, els estímuls o procediments que
es realitzen durant la cura dels nounats i infants ingressats a les
unitats (extracció de sang, canalització de vies, controls de
glucèmia, sondes...) molts d’ells solen ser maniobres doloroses o al
manco estressants.  Els nounats que estan dins les incubadores a
més de reconèixer el dolor, també son capaços de reconèixer el
sofriment, l’ansietat i la por. 
 
Avui dia ja es parla que qualsevol acte terapèutic que provoca dolor
en els adults, també ho produirà als nounats i als infants. Fins i tot,
les darreres evidències ja demostren la importància de l’analgèsia
preventiva. 
El plantejament del dolor, necessita sens dubte, una  motivació i
concienciació de la necessitat de minimitzar els estímuls dolorosos
per part dels professionals, la priorització de mesures preventives i
la integració de la familia en les cures. 

12:45 - 14:00h

MODERA:  Emma Argelich Trigo. 
Infermera Unitat Materno Infantil HMAN 
•   Manuela Montes  Supervisora UCSI HMAN.
   ”Si al quiròfan vas, vine que te'l mostram”

•   Núria Serrallonga. Infermera i Psicòloga. 
   “L’Hospital sense dolor dels petits procediments: 
    Experiència a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona”.

•  Jordi Cumelles. Director artístic de Sonrisa Médica.
   “El pallaso d’hospital, una distracció que ha esdevingut una eina terapèutica” 

 MODERA:  Joana M Julià Mora. Infermera ESHAP

 •  Catalina Pou. Psicològa Perinatal. ”El dolor de la separació”.
     
 •  Susana Jordà. Infermera Equip Cures Pal.liatives Pediàtriques
    de l’Hospital Son Espases.
   "El dolor a l'Infant a Cures Pal•liatives Pediàtriques: el dolor total". 

COL.LABOREN:  - COIE Manacor- UIB
GRUP D’INVESTIGACIÓ INFERMERIA HSLL - SONRISA MÉDICA

 

•   Francesca Rosa Rosal Obrador- Directora Infermeria Hospital Manacor “HMAN”
•   Veronica Lluch Garvi - Subdirectora Infermeria Hospital Son Llàtzer “HSLL”
  

  Raquel Vidal . Infermera pediàtrica. Supervisora U. pediatria HSLL

INSCRIPCIONS: docenciafhm@hmanacor.org
SOL.LICITADA L’ACREDITACIÓ

 


