
“El prematur a casa:
primeres passes,
primers reptes.”

15 novembre
de 15 h a 20 h

“Protocol de seguiment del 
prematur amb menys de 32 
setmanes de gestació.”

“Compartim experiències del 
primer any de vida.”

UNITAT DE NEONATOLOGIA DEL PARC TAULÍ
ORGANITZA:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

“Afavorint el desenvolupament 
neurològic i psicomotriu, 40 anys 
d’experiència del CDIAP.”

Auditori Taulí

II JORNADA DE

NEONATOLOGIA
Taula rodona

Vivències de famílies

Presentació de 
l’associació “SOM 
prematurs”



II JORNADA DE

OBJECTIUS

ORGANITZACIÓ

INSCRIPCIÓ I SEU

PRESENTACIÓ

PROGRAMA

NEONATOLOGIADesprés de l’alta hospitalària els pares dels nadons prema-
turs inicien una nova etapa plena d'amor i d'il·lusió en la 
que hauran d'afrontar i donar resposta a les necessitats de 
creixement i desenvolupament específiques, i aquelles 
altres que se'n derivin en funció del grau de prematuritat i 
evolució personal de cada bebè.

Establiran i enfortiran la seva vinculació afectiva, gaudint de 
les seves primeres descobertes, dels seus primers passos, 
de moments de superació i alguns de possible dificultat que 
seran superats amb el suport del seu entorn familiar i comu-
nitari.

En aquest sentit resulta fonamental la implicació i col·labo-
ració dels diferents agents: pares/mares, familiars, amistats, 
professionals sanitaris dels diferents àmbits, educadors/es, 
treballadors/es socials; tots ells membres de la xarxa social 
responsable de protegir i procurar les condicions òptimes 
que garanteixin el seu correcte desenvolupament a curt i 
llarg termini.

15.00 - 15.30 h  Benvinguda i inauguració
Cristina Carod, Directora  Mèdica Hospital de Sabadell
Carmen  Díaz, Directora d’Infermeria Hospital  de Sabadell

17.30 - 18.00 h  Pausa cafè

18.00 - 19.00 h  La vivència de les famílies

19.00 - 19.30 h  Conferència

Animació a càrrec de Loli Ona Serna.

15.30 - 17.30 h  El suport professional
“Protocol de seguiment del prematur amb menys de
32 setmanes de gestació”
Carme Figaró, Neonatòloga Unitat Neonatologia Parc Taulí
Lídia Batalla, Pediatra del CAP Barberà del Vallès
Ana Guasch, Adjunta direcció EAP Canaletes-Fontetes, Cerdanyola del Vallès
Luisa Rumí i Marisol Jiménez, DUI pediàtriques d’Atenció Primària Parc 
Taulí, CAP Can Rull

Modera: Mariella Soto

“Compartim experiències, el primer any de vida”

Presentació Associació de Pares “SOM Prematurs”

Família  Sirici Fernández: Arlet
Família  Navarro Fernández: Nora i Biel
Família  Ortiz Martínez: Ian
Família  Reventos Manzano: Núria

Modera: M.Trinidad Jiménez

Auditori Taulí
Parc del Taulí,  1, Ed. Taulí - 08208 Sabadell 

Marta Bayó, TCAI
Rosa Cozar, TCAI
Mònica Domingo, Coordinadora
Marina Fernández, GUI
Carme Figaró, Adjunta
Encarna Gonzalez, DUI
M.Trinidad Jímenez, DUI
Jessica Perdomo, DUI
Mª Carmen Ruiz, TCAI
Mariella Soto, DUI

Unitat de Neonatologia de Parc Taulí

PROMOCIÓ I COORDINACIÓ

Carmen Mendoza, Gestora Assistencial
Francisca Molina, DUI i Especialista Pediàtrica

Bet Farga, Presidenta

19.30 - 20.00 h  Cloenda

Accés lliure sense inscripció.

Mònica Domingo, Coordinadora Unitat Neonatologia Parc Taulí
Carmen Mendoza, Gestora Assistencial Unitat Neonatologia Parc Taulí

“Afavorint el Desenvolupament Neurològic i Psicomotriu,
40 anys d'experiència”
Joan Badia, Neonatòleg Unitat Neonatologia Parc Taulí
Carmela Alonso González, Fisioterapeuta CDIAP Parc Taulí

Modera: Marina Fernández

Donar a conèixer les últimes recomanacions i protocols de 
Seguiment pels nadons prematurs, elaborats des de l'Asso-
ciació Espanyola de Neonatologia, SENeo, als diferents pro-
fessionals implicats en la seva atenció i a les famílies 
d'aquests nadons.

Explicar els controls i diverses activitats de seguiment deri-
vades, que s'efectuen als diferents àmbits assistencials i 
nivells d'actuació: hospitalària, ambulatòria, d'atenció 
primària i CDIAP del nostre centre.

Oferir eines i recursos a les famílies per afrontar amb segure-
tat i confiança la cura d'aquests nadons durant els primers 
anys de vida.

Facilitar l'intercanvi d’informació i el disseny d'estratègies 
de col·laboració entre els diversos agents implicats als dife-
rents nivells de l'assistència sanitària.

Afavorir l'intercanvi d'opinions, d'experiències i promoure 
la reflexió conjunta sobre els possibles punts de millora.


