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Us presentem una sèrie de webinars amb l’objectiu
d’aproximar el col·legi a les col·legiades i els

col·legiats, mitjançant l’expertesa d’infermeres o
referents en els seus àmbits, amb la idea de

visualitzar el pensament, el rol i la pràctica clínica que
fonamenta ser infermera.

 
 La Comissió de Formació del COIGI estem

programant deu webinars per aquest 2023. 
 

A continuació us presemtem les 3 primeres i que ben
segur responen a l'objectiu principal  

 

Una tarda al COIGI amb  ...



Lideratge infermer en el
maneig de la cronicitatCarmen Ferrer

Arnedo Dimarts 31 de gener de 2023
17:00 hores

Infermera i Fisioterapeuta

Doctora per la Universitat de Saragossa. Cap del Servei d'Informació i Atenció al
Pacient. Té una gran experiència en llocs de gestió, destacant la direcció d’infermeria
d’AP de diferents centres de salut des del 1996 al 2009, així com, directora gerent a
AP i directora gerent a l’AH, des del 2009 al 2016. 

Des del 2016 a l’actualitat, és Cap de servei d’Atenció al Pacient de l’Hospital Central
de la Creu Roja. SERMES. Experta en lideratge / Experta en Humanització / Experta en
Cronicitat i estratègies d’apoderament del pacient. 

Creu que el Sistema s'ha de transformar des del lideratge de les infermeres i la seva
participació en la presa de decisió i des del paper de les cures com un servei que han
de liderar les infermeres. 

    



El paper de la infermera
en l'atenció intermèdiaIngrid Bullich

Marín
Dilluns 27 de febrer de 2023
17:00 hores

Infermera

Doctora en Ciències Infermeres (UB), especialista en Infermeria Geriàtrica, Màster en
Cures Pal·liatives i en Gestió en Serveis d'Infermeria (UB), Màster Oficial de Lideratge i
Gestió dels Serveis d'Infermeria (UB) i Postgrau en Gerontogeriatria (UAB) i en el curs
autoformatiu per a Diplomats en Infermria (-CADI- UVB).

Des de l'any 2008 fins al març del 2020, va realitzar la seva tasca professional en l'àmbit
de la planificació sanitària formant part del Pla director sociosanitari del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Des de març del 2020, fins febrer del 2021 va treballar com adjunta a la Direcció Tècnica
dels equips d'atenció residencial (EAR) i equips de suport domiciliari (PADES) del Grup
Mutuam.



Com empoderar les
infermeres per liderar
les curesAzucena Santillán

García Dimarts 28 de març de 2023
17:00 hores
Infermera

Diplomada en Salut Pública, Màster de Gestió i Direcció d´Infermeria i Doctora per la Universitat
de Burgos.

Treballa a l'Hospital Universitari de Burgos. És editora associada de la revista Gaceta Sanitària i
Directora del Màster Universitari Infermeria Basada en Evidències i Investigació. 

Ha estat professora de l'Escola Universitària de Burgos i actualment es docent a diverses
universitats entre les quals hi ha la Universitat Europea de Madrid, la Universitat Internacional
de València o la Universitat Alfonso X El Sabio de Madrid. A més es membre de la Junta
Directiva de Ciència al Parlament i membre de l'European Academy of Nursing Science (EANS). 

Col·labora amb mitjans de comunicació locals i nacionals divulgant l'essència de la cura i les
pràctiques basades en evidències. El 2020 vaig ser inclosa a la llista de les «100+ outstanding
Nurses and Midwives Leaders», iniciativa de la fundació Women in Global Health en
col·laboració amb l'OMS, el CIE i Nursing Now.



Més informació
sobre les ponents

Por una enfermería del Siglo XXI. Blog personal de Carmen Ferrer Arnedo.
[Consultado 22 de gener 2023]. Disponible en:
https://arnedoferrer.blogspot.com/2017/10/mi-compromiso-con-la-
enfermeria-espanola.html

Linkedin. Dra. Carmen Ferrer Arnedo - Comunidad de Madrid – LinkedIn
[Consultado 22 de gener 2023]. Disponible en:
https://es.linkedin.com/in/dra-carmen-ferrer-arnedo

Grupo40Enfermeras.es. Ferrer Arnedo. Carmen - Grupo 40+ Iniciativa
Enfermera. [Consultado 22 de gener 2023]. Disponible en:
https://www.grupo40enfermeras.es/profile/ferrer-arnedo-carmen/

Linkedin. Dra. Ingrid Bullich Marín – LinkedIn
[Consultado 22 de gener 2023]. Disponible en:

https://es.linkedin.com/in/ingrid-bullich-
mar%C3%ADn-97b03a47

Enfermeria Basada Evidencias (EBE). Sobre la
autora (Azucena Santillán). [Consultado 22

de gener 2023]. Disponible en:
https://ebevidencia.com/sobre-la-autora
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