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III JORNADA D’INFERMERIA ONCOLÒGICA DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE. 
REUS 24 NOVEMBRE 2017

El valor de la Coordinació: UFISS - PADES – Primària. A propòsit d’un cas: 
Neoplàsia de vulva

Moreno Lizandra, Nieves; Bonet Martí, Montse; Querol Garcia, Montse

El paper de la infermera en els diferents nivells assistencials és molt rellevant per 
a la coordinació, el suport i el seguiment de les cures. Coordinar entre nivells i 
consensuar Pla de cures garanteix continuïtat i seguretat del pacient. La facilitat 
per contactar amb el personal sanitari i el control al domicili ofereix seguretat i 
confiança als familiars per seguir fent les cures al domicili i respectar la voluntat 
de la persona fins al final de la vida.

2N CONGRÉS DE LA SOCIETAT INFERMERA CATALANA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA. REUS 4 MAIG 2018

Evolució d’una fascitis necrosant amb cura VAC

Neus Parull Vela; Cristina Banús Ferré; Mercè Olivé Rofes; Anna Belén Serrano Martos

La seva aplicació constitueix una opció terapèutica molt valuosa tant per al 
professional com per al pacient. La qualitat de vida i el benestar del pacient 
millora en disminuir el dolor i reduir el temps de 
cicatrització de la ferida, el que deriva en una millor 
estança hospitalària.

La TPN, en ferides quirúrgiques obertes, amb presència 
d’infecció o sense ens ajuden a gestionar de manera eficaç 
l’exudat, reduir l’edema i les tensions de les vores, i en 
conseqüència redueixen el temps estimat de cicatrització.

II JORNADA D’INVESTIGACIÓ INFERMERA. COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. 
TARRAGONA 23 DE NOVEMBRE DE 2012

Dolor i estrès en el nen en processos invasius: els pares com a 
factor d’interacció

Josep Oriol Casanovas Marsal

La hipòtesi plantejada és si la presència física dels pares podria disminuir l’estrès i el dolor 
a l’infant quan se li realitza una punció venosa.

S’observa a 150 infants d’edats compreses entre 1 mes i 14 anys, 
amb punció venosa a l’àrea de Urgències de l’Hospital Sant Joan de 
Reus, on hi havia un 75 % de presència física dels pares i un 75% 
d’absència d’ells.

La presència dels progenitors modifica el dolor i estrès dels infants. 
Aquest efecte és més important en els infants més petits.


