
I Jornada de Vacunes 
per a Infermeria de 
Catalunya 

Lloc: 
Auditori Numància 
(C/Numància, 7  1ª Planta Barcelona)

Dia:
Dijous 21 d’abril
16:15-20:30

clica aquí 
per accedir

Amb la col·laboració de:La jornada també es podrà seguir des
del següent enllaç:

NP-ES-MLV-AGND-220001(v1) 03/2022
Le recordamos que se encuentra en una reunión para el colectivo de enfermería y que no está permitido difundir mensajes con información de productos de prescripción al público general. Le rogamos que tenga 
esto en consideración en los mensajes que pueda incluir enlas Redes Sociales relacionados con esta reunión.

https://pssjd.zoom.us/j/82264205003?pwd=NlBXL1VyYzRDU2lOZCtqVFg3NnJhUT09&from=addon
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Benvinguda i obertura de la Jornada
Modera: Alicia Gámiz Gala
Infermera de pediatria - Centre d’Atenció Pediàtrica Integral Barcelona Esquerra

L’adolescència i les xarxes socials: el perill de la desinformació
Edith Gil Valero
Infermera de pediatria - CAP Gran Sol, Badalona; Referent de Vacunes i membre
del grup de Vacunes de l’AIFiCC

Una nova mirada a l’herpes zòster: recomanacions i circuits de vacunació en grups de risc 
Glòria Mirada Masip
Servei de Gestió Integral de Vacunes a Lleida i Alt Pirineu i Aran. 
Agència de Salut Pública de Catalunya. Membre del grup de vacunes de l’AIFiCC

Gastroenteritis per rotavirus: una malaltia prevenible de forma primerenca 

Míriam Álvarez Vera
Infermera de pediatria - CAP Maragall

Descans i Coffee Break

Aspectes legals en la consulta del menor d’edat (Vacunes no finançades)
Javier Moreno Alemán
Abogado Socio-Director de MBE Legal; Asesor externo del CAV-AEP

Estratègia de vacunació enfront el meningococ B. La importància d’augmentar 
les cobertures vacunals en l’adolescent
Gisela Mimbrero Garcia
Infermera de pediatria - CAP Sant Pere de Reus. Vice-presidenta de l’ACIP

Recursos pràctics per parlar amb nens i adolescents a la consulta: vacunes i més 
Penélope Boñar
Comunicación Consciente

Missatges per emportar-nos a casa




