
 
I JORNADA "INFERMERIA I DRET EN EL DIA A DIA" 

Dia 7 de juny de 2017 
 
Lloc: 
 
Auditori Taulí Nou 
 
Presentació: 
 

Els professionals d’infermeria en el seu dia a dia cuidem a la persona, la família i la comunitat. 
Aquesta activitat pròpia comporta que tinguem responsabilitats legals i ètiques que han de ser 
revisades i reflexionades periòdicament.  
 
Aquesta jornada proposa una aproximació teòrica i pràctica a la pròpia transcendència de la cura 
des del punt de vista del dret, així com els aspectes legals propis de la relació de cura tals com la 
confidencialitat, la responsabilitat professional i la forma correcta d’exercir la nostra professió. 
 
 
 

 

 

 

Objectius:  

 

 Prendre consciencia de com la Infermeria i el Dret estan relacionats en la pràctica de la 
infermera. 

 Reflexionar sobre l'ètica de cuidar i la seva interpretació en el Dret. 
 Descriure la relació infermera-persona-família o comunitat des de la confidencialitat. 
 Acostar la pràctica professional de la infermera del dia a dia al context jurídic. 

 
Programa:  

 

8:30 a 9:00 Acreditació i recollida de documentació. 

9:00 a 9:15 Inauguració de la I Jornada d’Infermeria i Dret en el dia a dia a càrrec de la Sra. 
Carmen Díaz Fernández Directora d'Infermeria de l'Hospital de Sabadell i Albada. 

9:15 a 10:15 Conferència: “Salut, patiment, dret i cura: quatre realitats interdependents” per  Dr. 
Antonio Madrid Pérez. 

10:15 a 11:00 Col·loqui i pausa cafè.  

11:00 a 12:00 Conferència: “Infermeria i Confidencialitat”per Maria Jesús López Parra. 

12:00 a 13:00 Conferència: “Estudi de casos: la infermera en el camp legal” per Marc Marti 
Mestre. 

13:00 a 13:30 Cloenda de la jornada a càrrec d’Elena Polo Berdiez Presidenta API Taulí. 
 

Acreditació: 
 
Sol·licitada acreditació de la Jornada al Consell Català de Formació Continuada de Professions 
Sanitàries.  
Formació acreditada pel PIF.  
 

Inscripció: 
 
La inscripció és gratuïta per a totes les infermeres/es.  
Aquesta s’ha de formalitzar via mail abans del 2 de juny de 2017. 
 

Correu de formalització d’inscripció: apicursostauli@gmail.com 

Organització:  

FAPIC 

ASSOCIACIÓ  PROFESSIONAL 

D’INFERMERES/INFERMERS de CATALUNYA 

 


