Les infermeres aposten per la tecnologia i la innovació en el seu
exercici professional per avançar cap una assistència més eficient i
més humana
El Col·legi Oficial d'Infermeres/rs de Girona (COIGI) debat sobre les
oportunitats que aporten les noves tecnologies a la professió
infermera i com es treballa amb elles
Les professionals de la infermeria aposten per la tecnologia i la innovació en l'exercici de la seva
professió per tal d'aconseguir una assistència més eficient i també més humana. Sovint, són les
mateixes infermeres les que lideren projectes per incorporar la tecnologia en l'assistència amb
innovacions impulsades per elles mateixes. Diversos exemples d'aquestes iniciatives es van donar a
conèixer durant la Jornada In'19 Tecnologia + Innovació = Projecció Infermera, que el Col·legi Oficial
d'Infermeres/rs de Girona (COIGI) va celebrar ahir a Girona, amb l'assistència d'unes 120 infermeres.
Inauguració de la Jornada In’19

Vam iniciar la jornada amb la intervenció de Xavier Burjons, de
la Regió Sanitària de Girona, a companyat per la presidenta del
COIGI, Alícia Rey

Conferència inaugural

Ramon Maspons, Cap d’Innovació de l’Aquas del Departament
de Salut va exposar les iniciatives més innovadores que està
aplicant aquest organisme actualment.

Taula 1: Tecnologia
Es va presentar l'aplicació de la tecnologia 3D per a cures
del peu diabètic, un projecte que va explicar Neus
Domènech, infermera de l'hospital d'Olot. Domènech va
indicar que aquest projecte ha permès augmentar la
seguretat per al pacient, reduir ingressos hospitalaris i
apoderar el pacient i la seva família en les cures, entre
altres beneficis.
La moderadora de la taula va ser Carme Pastor, vocal 6a.
de la Junta de Govern del COIGI.

Núria Infiesta, COO i fundadora de Yasyst Robotics, va
exposar diversos projectes en què participen robots socials
per millorar l'eficàcia de l'assistència.

Meritxell Davins i Laura Adan van parlar de la telemedicina i

xatbot en cirurgia major ambulatòria, i en concret d'una
APP que permet reduir les trucades de personal assistencial
inútils als pacients una vegada han rebut l'alta i millorar
així, l'eficiència assistencial.

Taula 2: Innovació

Es van presentar experiències innovadores a Girona. L'APP
de seguiment de la higiene de les mans, creada per la
infermera Dolors Domènech. I els infermers Aziz El Kadaoui i
Begoña Maceiras van presentar algunes tècniques de
comunicació alternativa amb pacients de l’UCI a l’hospital
que treballen.

L’Àngels Bonet, llevadora de la sala de parts de l’Hospital St.
Joan de Déu va presentar el seu programa de simulació en
formació per a futures llevadores.
La moderadora d’aquesta taula va ser Marga Franch, vocal
3a. de la Junta de govern del COIGI.

Entrega de la Beca de Recerca COIGI 2019 i Ajut econòmic Dipsalut per al Màster Promoció Salut

Durant la jornada, també es van fer públic la guanyadora
de la Beca de Recerca del COIGI 2019, la Sra. Mariona
González, amb una dotació econòmica de 3000€ i l’ajut
econòmic per al Màster en Promoció de la Salut que
promou el Dipsalut a la Sra. Laia Alonso, amb una dotació
econòmica de 1000€.
Va fer entrega dels premis Natàlia Ventura, vocal 4a. de la
Junta de governs del COIGI.

Assemblea General Informativa

Per segon any consecutiu, la jornada va finalitzar amb la celebració de l’Assemblea General
Informativa. La Presidenta del COIGI, Alícia Rey, va informar de les línies estratègiques que l’actual
junta de govern està desenvolupant durant el 2019 com ara la disposició del COIGI a col·laborar en el
desplegament del decret de prescripció infermera i a oferir tot el suport a les professionals perquè
puguin acreditar-se per prescriure. També es va informar sobre les activitats previstes per al 2020 i es
va fer un breu resum dels temes de Secretària per part de la Montserrat Jover i de Tresoreria per part
de la Cristina Montero.
Cloenda Jornada In’19

I per acabar la jornada amb bon humor, el mag Isaac
ens va divertir amb uns quants trucs de màgia.

Moltes gràcies a tots per la vostra participació. Us esperem l’any que ve, amb moltes novetats!

