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 Nota de premsa 

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
celebra el Dia Internacional de la Infermeria
Demà, dia 19 de maig,

l’Hospital Arnau organitza una conferència amb

motiu del Dia Internacional de la Infermeria
Demà, dia 19 de maig, a les 13 h, a la sala d‟actes de l‟Hospital Universitari Arnau
de Vilanova de Lleida i amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria —que
enguany té per lema “Infermeria: una veu per liderar”— tindrà lloc la conferència
“Infermeria i cures de salut 2.0”, a càrrec de l‟infermer David Pérez Manchón.
Peréz Manchón és infermer d‟atenció primària del Servicio Madrileño de Salud.
És doctor en Infermeria per la Universitat Alfonso X El Sabio i professor
col·laborador acreditat per ANECA (l‟agència estatal que acredita els professors
d'universitat). Actualment, és docent en el Grau d‟Infermeria a la Universitat
Camilo José Cela de Madrid. També és cooperant de les organitzacions no
governamentals Fundación Recover i Hospitales para África.
L‟aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) té un
paper essencial en el context actual d‟envelliment progressiu de la població, de
multimorbiditat i en les estratègies per als pacients complexos i, d‟altra banda,
també en la formació dels professionals d‟infermeria.

Aquest nou marc de les webs i de la salut 2.0 permet crear comunitats de
professionals sanitaris, desenvolupar eines per a la formació, la col·laboració i
l‟intercanvi d‟idees en investigació que milloren l‟assistència sanitària.
En els darrers anys, han sorgit termes com ara „e-pacient‟, „e-salut‟ o „m-salut‟.
Precisament, el concepte ‟m-salut‟ està obrint un nou marc terapèutic i de cures a
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través de les aplicacions mòbils. El seu potencial i desenvolupament exponencial
en els últims anys està motivant un canvi de paradigma en les cures, basat en
l‟apoderament dels pacients i en les noves relacions i els processos aplicats a la
salut.
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DIA INTERNACIONAL DE LA INFERMERA 2017 A L’HUAV

INFERMERIA
UNA VEU PER LIDERAR
ACONSEGUINT ELS OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Aquest any celebrem el dia internacional de la
infermera amb la conferència:

“Infermeria i Cures Salut 2.0”
Impartida per:

David Pérez Manchón
Infermer d'Atenció Primària del Servicio
Madrileño de Salud.
Doctor en Infermeria per la Universidad Alfonso
X "El Sabio". Professor col·laborador acreditat
per l'ANECA i actualment, docent en el Grau d'Infermeria de la Universidad
Camilo José Cela (Madrid).
Cooperant de l’ONG; “FUNDACIÓN RECOVER, HOSPITALES PARA ÁFRICA”
“L'aplicació de les TIC i noves tecnologies té un paper essencial en el context
actual d'envelliment progressiu de la població, de multimorbilitat, d'estratègies
per a pacients complexos i d'altra banda, de la formació dels professionals
d'infermeria.
Aquest nou marc Web o Salut 2.0 permet crear comunitats de professionals
sanitaris, el desenvolupament d'eines per a la formació, la col·laboració i
intercanvi d'idees en investigació que milloren l'assistència sanitària.
En els últims anys han sorgit termes com e-pacient, e-health o m-health.
Precisament la m-health està obrint un nou marc terapèutic i de la cura a través
de les aplicacions mòbils. El seu potencial i desenvolupament exponencial en els
últims anys està motivant un canvi de paradigma de la cura basat en
l'apoderament del pacient i noves relacions i processos aplicats a la salut”

Sala d’actes de l’HUAV
19 de maig a les 13h
Àrea de Gestió del Coneixement i Avaluació. Direcció d’Infermeria HUAV

