
I Jornada de Neonatologia 
al Parc Taulí 

Dia Internacional del Prematur  
17 novembre 2017 

Equip assistencial  
Unitat de Neonatologia i UCI Neonatal 
Centre d’Atenció a la Dona i a l’Infant (CADI) 
Hospital de Sabadell 

Lloc: 
Corporació Sanitària Parc Taulí 
Edifici Taulí - Auditori Taulí  
Parc del Taulí, 1 – 08208 Sabadell 
Bus: 80, 10, 11, 44, 7, 23, A1, B1, B2, B3,  
Renfe: Sabadell Nord 

Inscripció: paquitades@hotmail.com 
Tel. 628 879 045 - Places limitades  

Destinataris: 
 
-  Població de l’àrea de referència del Vallès 

Occidental. 
-  Professionals, personal i famílies ateses a la 

Unitat de Neonatologia i UCI Neonatal 
-  Professionals i personal de la CSPT 

No comptis els 
dies… 

...fes que els dies comptin 

Comitè organitzador: 
 
Trinitat Jiménez (DUI Unitat Neonatologia)  
Lorena Fernández (DUI Unitat Neonatologia)  
Jessica Perdomo (DUI Unitat Neonatologia)  
Mariela Soto (DUI Unitat Neonatologia)  
Iluminada Bueno (TCAI Unitat Neonatologia) 
Rosa Cozar (TCAI Unitat Neonatologia) 
Magda Daví (Gestora Assistencial Unitat 
Neonatologia) 
	

Entitats patrocinadores:  

Col·laboradors: 
 
Mónica Domingo, Carme Figaró (Adjuntes U. Neonats) 
 
Encarna González, Sara Sierra, Francisca Montilla, 
Dolors Simón, Maite García, Alejandra Valente, Anna 
Santiveri, Marina Fernández, Susana Castaño, 
Georgina Naranjo, Cristina Sallent, Noelia Martínez, 
Esther de la Paz (DUIs Unitat Neonatologia) 
 
Ana Manzano, Maika Ruiz, Nora Rodríguez, Lucrecia 
Rodriguez, Lucrecia Aguilera, Mónica Caballero, Isabel 
Sánchez (TCAIs Unitat Neonatologia) 

Coordinació: 
 
Francisca Molina Pacheco (DUI Unitat de Neonatologia)	

‘Caminem plegats, 
compartim il·lusions’ 



PRESENTACIÓ: 
 
El nounat prematur és un ésser encara en 
desenvolupament, extremadament vulnerable i molt 
sensible a la qualitat de l’atenció rebuda i a la 
vinculació afectiva amb els seus pares. És per això 
que durant els últims anys, la majoria d’unitats de 
Neonatologia han avançat cap a un nou model 
d ’ a tenc i ó : “Le s cu re s c en t r ade s en e l 
desenvolupament i la família” amb la finalitat de 
disminuir els factors de risc i estrès del prematur, 
afavorir el seu desenvolupament cerebral i disminuir 
la seva morbiditat a curt i llarg termini. Sense 
oblidar la promoció de l’alletament matern i la 
vinculació emocional i afectiva amb el seus pares, 
així com la participació d’aquests en les seves cures.  
 
Aquesta jornada que celebrem amb motiu del ‘Dia 
Internacional del Prematur’, vol ser un punt de 
trobada entre els professionals i les famílies dels 
nadons atesos a la nostra Unitat, l’ocasió per 
compartir l'experiència viscuda per alguns d’ells 
durant el seu ingrés i l’oportunitat per donar a 
conèixer la nostra Unitat a la població de referència.		

OBJECTIUS: 
 
-  Donar a conèixer l’atenció oferida a la Unitat de 

Neonatologia del Parc Taulí, a la seva població de 
referència i als professionals de la institució. 

-  Mantenir la relació dels professionals de l'àmbit 
amb els nadons i les seves famílies. 

-  Aportar elements encoratjadors, motivadors, de 
reforç positiu i agraïment, tant als professionals 
implicats, com als pares dels nens prematurs 
atesos al nostre centre. 

-  Contribuir i incentivar la col· laboració 
interprofessional en l’assistència perinatal. 

-  Afavorir la interrelació distesa entre els 
professionals dels diferents àmbits del Centre 
d’Atenció a la Dona i a l’Infant.  

PROGRAMA: 
 
Divendres, 17 de novembre de 2017 
 
15.30 h    Benvinguda i inauguració  

 Carmen Díaz (Direcció d’Infermeria de la CSPT) 
Margarita Martínez (Cap d’Infermeria del CADI)  

 
16 h – 17 h 

 Conferència inaugural: “Les cures centrades en 
el desenvolupament i la família”  
Mónica Domingo (Metgessa consultora de la 
Unitat de Neonatologia de l’Hospital de 
Sabadell) 
Trinitat Jiménez, Encarna González, Sara Sierra, 
Francisca Montilla i Esther de la Paz (DUI Unitat 
de Neonatologia de l’Hospital de Sabadell)  

 
17 h – 18 h 

 Taula rodona: “Compartint experiències” 
Família Romero Sánchez, família Solà Laglera, 
família Alcaide Montesinos i família Carmona 
Martínez. 
 Moderadora: Lorena Fernández (DUI Unitat de 
Neonatologia de l’Hospital de Sabadell) 

  
18 h – 18.30 h   Pausa – Cafè / Berenar 
 
18.30 h – 19.30 h 

Visita comentada a l’Exposició Fotogràfica 
Vestíbul de l’Edifici Taulí  
 Visita guiada a la Unitat de Neonatologia i UCI 
Neonatal del Parc Taulí 

 
19.30 h – 20 h 

 Clausura. Auditori Taulí. Pepi Rivera (Directora 
del CADI), Magdalena Daví (Gestora assistencial 
d’Infermeria de neonats)	


