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II JORNADA DE FARMÀCIA PEDIÀTRICA
PER A INFERMERES

ACTUALITZACIÓ EN LA PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE
MEDICAMENTS A PEDIATRIA
26 i 28 d’Octubre del 2021

Online

Organitzat per:
Servei de Farmàcia i Direcció d’Infermeria. Hospital Infantil Vall d´Hebron

Presentació
Des de l'Hospital Infantil Vall d´Hebron, el Servei de Farmàcia i la Direcció d’Infermeria
es plantegen un projecte formatiu conjunt que pugui contribuir a millorar l'atenció del
pacient pediàtric. Per això s'organitza aquesta II Jornada de Farmàcia Pediàtrica per a
Infermeres.

DIRIGIT A

Infermeres que treballen en l´àmbit pediàtric tant d´atenció hospitalària com
d´atenció primària

OBJECTIUS
La infermera que treballa amb pacients pediàtrics necessita actualitzar els
coneixements sobre la preparació i administració de fàrmacs ja que les subpoblacions
pediàtriques tenen diferents requeriments i consideracions a l'hora de preparar i
administrar els medicaments. Per altra banda la complexitat del pacient pediàtric
crònic cada vegada és mes alta i per tant, s'estan incorporant noves tècniques
d'administració tant per al pacient hospitalitzat com en el domicili. Per aquets motius
és important mantenir els coneixements i habilitats actualitzats en relació a la
preparació i l'administració de medicaments en el pacient pediàtric contribuint així a
donar una atenció sanitària segura i de màxima qualitat.

DESCRIPCIÓ

Aquesta II Jornada de Farmàcia Pediàtrica per a Infermeres combina una formació
teòrica amb diferents casos clínics.
Serà una jornada amb una duració de 6 hores en les que participaran com a docents
farmacèutics i infermeres referents en l´atenció pediàtrica de l´Hospital Infantil Vall
d´Hebron.

PONENTS

Servei de Farmàcia:
Susana Clemente Bautista
Inés Jiménez Lozano,
Beatriz García Palop
Aurora Fernández Polo
Mª José Cabañas Poy
Patricia Marrero Álvarez
Carlos Javier Parramón Teixidó
Laura Gómez Ganda

Infermeres Pediàtriques:
Mercè Ferrerons Sánchez
Irene Ortiz Martínez
Adriana Farré Jiménez
Sandra Calero Carmona
Dunia Benlachhab Sancho
Cristina Villoro Tobajas
Carmen Biota Barea
Olga López Ponce

Programa

Dimarts, 26 d’Octubre
15:30-15:45h Presentació
Direcció d’Infermeria
Direcció de Farmàcia
15:45-17:15h Actualitzem-nos en l’administració parenteral de
medicaments
Via intravenosa: particularitats dels accesos i de
l'administració.
Via subcutània: Infusions subcutànies de gammaglobulines,
cassets de sedoanalgèsia
Via intratecal
Beatriz García /Aurora Fernández / Mercè Ferrerons /
Cristina Villoro
17:15-18:00h Actualitzem-nos en l’administració enteral de medicaments
Dispositius per administració enteral
Aspectes a tenir en compte a l’hora de preparar i administrar
per sonda enteral
Adriana Farré / Susana Clemente
18:00-18:30h Administració de fàrmacs en Neonatologia. Presentació
NeoInphVH app
Olga López

Programa

Dijous, 28 d’Octubre
15:30-16:45h Particularitats i consideracions en l’administració
parenteral
Podem barrejar els medicaments?
Casos pràctics de prevenció d’errors
Com actuar davant les extravasacions
Inés Jiménez / Carlos Javier Parramón / Irene Ortiz /Carmen
Biota
16:45-17:30h Particularitats i consideracions en l’administració enteral
Importància de l’osmolaritat dels medicaments
Quines interaccions medicament-aliment són rellevants
Casos pràctics de prevenció d’errors
Mª José Cabañas / Patricia Marrero / Sandra Calero
17:30-18:15h Manipulació de fàrmacs perillosos
Dunia Benlachhab / Laura Gómez
18:15-18:30h Conclusions

Informació General

INSCRIPCIONS
Personal Vall d’Hebron

20 €

Inscripció

50 €

Les inscripcions han de fer-se a través: www.aulavhebron.net
La quota d'inscripció inclou: Assistència a sessions científiques.
Cancel·lacions: Una vegada que s'hagi pagat la tarifa d'inscripció, la quota serà
reemborsada íntegrament si la cancel·lació es realitza per escrit 30 dies abans de l'inici del
curs. Fins a 15 dies abans del curs, se li reemborsarà el 50% del pagament. No es realitzarà
cap reemborsament després d'aquesta data.

FORMAT

Curs virtual. S'enviaran instruccions als participants per a connectar-se uns dies abans de
l'inici. Les sessions romandran gravades i podran veure's en diferit fins a 1 mes després de
finalitzar el curs.
ACREDITACIÓ
Sol·licitada l'acreditació pel Consell Català de la Formació Continuada dels Professions
Sanitàries - Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.
Es lliurarà certificat als assistents que compleixin un mínim de 100% d'assistència.
SECRETARIA
Aula Vall d´Hebron
inscripcionsaulavh@vhebron.net
93 489 45 68

Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
Passeig Vall d’Hebron, 119-129 – 08035 Barcelona
www.vallhebroncampus.com
@vallhebron
/vallhebroncampus
/company/vallhebron

