Informació
Les centrals d’esterilització són una part essencial de qualsevol hospital, ja que
garanteix la seguretat biològica dels productes i equipaments sanitaris, i cobra
especial importància en el control de les infeccions. Arran d’aquesta importància,
les autoclaus i termodesinfectadores són cada cop més avançades
tecnològicament. Aquest fet comporta que el personal que treballa en aquestes
centrals necessiti formació continuada de manera constant per adaptar-se a
aquests canvis tecnològics, ja que els nous instrumentals es fan més sofisticats i
més difícil d’esterilitzar.
Per aquests motius, és important que el personal de les centrals d’esterilització
tingui eines al seu abast per tal de poder adaptar-se a aquests canvis tecnològics
cada vegada més freqüents.

Inscripcions
Professionals externs a l’Hospital:

http://www.fphag.cat/comunicacio/agenda/182/i-jornades-desterilitzacio-delvalles-oriental
Professionals interns de l’Hospital:
http://campus.fhag.es/course/view.php?id=821

Patrocinada per:

I Jornades d’Esterilització
del Vallès Oriental
La importància de la formació i les noves
tecnologies a les centrals d’esterilització

14 de novembre de 2019

Aula Magna. Edifici del Coneixement
Hospital General de Granollers

Programa
Bloc 2: Tendències en formació
9.15 h

Recollida de documentació
12:15 h

9.30 h

Benvinguda

Modera: Lali Guix. Tècnica de programes de formació de l’Hospital de
Granollers.

Direcció d’Infermeria de l’Hospital de Granollers

10 h

Taula rodona

Noves formacions per al personal de les centrals d’esterilització

Ponència inaugural
La invasió del canvi tecnològic a les centrals d’esterilització.
Hem de canviar la formació?

Montserrat Comellas. Antropolòloga. Directora de la Escola
Universitària d'Infermeria de Terrassa (UEIT)

L’experiència de Fenin en el desenvolupament de la formació
professional en el sector de la tecnologia

Vicente Zanón. Professor i President de G3S i assessor de
medicina preventiva a hospitals de la Comunitat Valenciana

Julia López. Consellera tècnica de Fenin

Obligacions dels fabricants en la formació del personal de les
centrals d’esterilització

Bloc 1: Noves tecnologies
10:45 h

Elena Lorenzo. Responsable del departament de Matachana
International Educational Center (MIEC)

Taula rodona
Modera: Jordi Vera. TCAI de la Central d’Esterilització de l’Hospital de
Granollers.

Traçabilitat des de les centrals d’esterilització fins al pacient

13:30 h

Cloenda

Catina Vandrell. Llicenciada en Química. Directora tècnica de Trazins

Nous horitzons en el reprocessament de dispositius mèdics.
Natalia Aguilar. Farmacèutica. Consumables Manager Iberia d’Steris

Com afecten els nous canvis tecnològics a les centrals
d’esterilització?
Carles Rúbies. Director d’Estratègia Digital de l’Hospital de Granollers

11:45 h

Coffee Break

Comitè organitzador
Agnès Bolaño. Cap de l’Àrea Quirúrgica Hospital General de Granollers.
Mònica Buqueras. Cap de Formació i Desenvolupament Hospital General de
Granollers.
Roser Dols. Infermera de la Central d’Esterilització Hospital General de
Granollers.
Sara López. Presidenta de la Asociación de Auxiliares de Esterilización
Sanitaria (AAES).
Carme Tusquellas. Directora d’Infermeria Hospital General de Granollers.

