Nota de premsa

XI Congrés Nacional i VI Congrés Internacional
d’Història de la Infermeria
Del 25 al 27 de novembre d’enguany se celebrarà el XI Congrés Nacional i VI
Internacional d’Història de la Infermeria sota el lema “La influencia de la Historia
en la construcción del pensamiento enfermero”. El Congrés ha estat organitzat
per les Escoles Universitàries d’Infermeria de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de
Déu Província d’Aragó – Sant Rafael.

El Congrés tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Hotel ABBA Garden que es troba al costat de l’Escola
Universitària d’Infermeria i Centre Docent de Sant Joan de Déu. Comença demà, dijous 24 de
novembre, i conclou al migdia del dissabte 27 de novembre. L’organització del mateix parteix
d’una tasca conjunta de les diferents Escoles Universitàries d’Infermeria de l’Orde
Hospitalari. On destaca la implicació directa de l’Escola Universitària d’Infermeria
d’Esplugues ja que el Congrés se celebra al costat de la seva seu (www.eui.hsjdbcn.org).
El programa del Congrés, respon a quatre dels àmbits fonamentals que articulen la construcció
de la Infermeria com a disciplina:
•
•
•
•

La investigació de la història de la professió.
Les aportacions dels precursors i dels líders.
La formació infermera.
Els canvis socials que han influït en la seva praxi.

Del programa destaquem la conferència inaugural que anirà a càrrec d’Angela Jackson,
historiadora i experta en la història de les dones i infermeres durant la Guerra Civil espanyola
(matí del dijous 25). També hi participarà la Dra. Jean Watson, professora Universitat de
Colorado, Denver –USA- (tarda del dijous 25) i la Dra. Sioban Nelson, degana de la Facultat
d’Infermeria de ”Laurence S.“ de Toronto (matí del dissabte 27).
També hi haurà taules rodones i comunicacions que comptaran amb professors/eres d’Infermeria
d’arreu d’Espanya, entre les quals destaquem la professora de la Universitat de Barcelona Dra.
Carmen Domínguez de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; i les presidentes
del Congrés: Dra. Roser Valls i Dra. Anna Ramió, professores de la Escola d’Infermeria de la
UB i de l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu -adscrita a la UB-,
respectivament.
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