Destinataris
Professionals de l’àmbit de la salut
Lloc
Aula Magna de la Universitat de Vic
Edifici Torre dels Frares. C/ de la Laura, 13. Vic.
Inscripcions
Fins l’11 d’abril, al web www.foresosona.org.
Cost: 15 euros (10 euros mitja jornada), a
ingressar al compte BBVA ES46 0182 6035 45
0201562488.
Enviar còpia del rebut a foresformacio@chv.cat.
Organitza:

Amb la col·laboració de:

Jornada de cures
Habilitats comunicatives
i relacionals en la cura
dels pacients

Patrocinen:

Universitat de Vic - UCC
13 d’abril de 2016

PROGRAMA
8:30 h Inauguració de la Jornada
Antoni Anglada, director general del Consorci
Hospitalari Vic
Mireia Subirana, directora de Cures del CHV
i degana de la Facultat de Ciències de la Salut
i el Benestar de la UVic-UCC
Carme Pastor, directora d’Infermeria de
l’Hospital d’Olot i Comarcal de La Garrotxa
Roser Portabella, directora d’Infermeria de
l’Hospital de Campdevànol
9:00 h Conferència inaugural: ‘Tenir cura és molt més
que curar’
Carles Capdevila, periodista, filòsof i professor
de Comunicació de la UB
10:00 h Conferència ‘Alfabetització digital i xarxes
socials en el marc de la Salut’
Marc Fortes i Marina Garcia, coordinadors
del portal ‘Infermera virtual’ del Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona
11:15 h Pausa cafè

OBJECTIUS
1. Reflexionar sobre la comunicació a partir de
l’experiència de pacient.
2. Promoure l’alfabetització digital en l’àmbit de la salut.
3. Potenciar la competència professional en habilitats
comunicatives i relacionals.
4. Compartir estratègies i experiències de comunicació
en diferents àmbits d’atenció.

PROGRAMA
11:45 h Taula Rodona: ‘Experiències en la
comunicació amb els pacients’
Com preparem als futurs professionals en
competències en comunicació. Núria Gorchs,
Universitat de Vic - UCC
Com ajudem als pares per parlar de la mort
amb els nens? Imma Serra, Fundació Hospital
de la Santa Creu
Estratègies de comunicació per a cuidadors
i familiars de persones amb Alzheimer. Núria
Roquer, Fundació Hospital Sant Jaume de
Manlleu
Empatia i acompanyament. Lídia Díaz, Hospital
d’Olot
Presa de decisions compartides. Judit
Canudas, EAP Vic Sud
Modera: Dolors Almirall, infermera CHV
13:30 h Conclusions
Montse Bagaria, CHV i membre del Comitè
organitzador
Cloenda
Mireia Subirana, CHV i UVic - UCC
14:00 h Dinar (no inclòs en el preu d’inscripció)
15:30 h Taller de coaching: ‘Ni m’explico ni m’entens’
Nani Díaz-Pavón Gómez-Lobo, CHV
Taller TIC’s: ‘Què podem fer i què no a les
xarxes socials’ Anna Ramón, UVic - UCC
(Els tallers són simultanis, cal inscriure’s a un dels dos)

