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16.30 h PRESENTACIÓ
Dra. Roser Pérez-Giménez. Professora titular
de Ciències Socials i Salut a l’Escola
Universitària d’Infermeria i Teràpia
Ocupacional de Terrassa.

16.45 h TAULA DEBAT
Pilar Escotorin Soza
Doctora en psicología de la Comunicació i
autora del llibre Cuidar con actitud
Prosocial, i co-directora del Laboratori
d’investigació Prosocial Aplicada -LIPAIzarbe Molina Domec.
Infermera d’Atenció Primària del Cap Sant
Llàtzer
Cristina Fabregat
Cuidadora de referència
Moderadora: Rosa Alvarez Pérez
Professora del Grau en infermeria de l’EUIT.

Els canvis en el perfil demogràfic mostren
actualment un alt nivell d’envelliment i dependència
a les societats contemporànies, que requereixen de
cures per afavorir al màxim l'autonomia i capacitació
de les persones per les activitats de la vida
quotidiana.
Un cuidador amb actitud prosocial pot ajudar a una
persona depenent a aprendre més sobre si mateixa,
a entrenar la paciència, a acceptar la pèrdua
d'habilitats, a transformar el seu potencial creatiu en
noves possibilitats d'acord amb la nova situació. En
l'última fase vital conflueixen totes les pors, les
nostàlgies, certeses i alegries. Per això, com a
societat hem d'augmentar el reconeixement, espai i
temps de desenvolupament personal i professional
amb qualitat perquè els cuidadors i cuidadores, tant
professionals (infermers/eres) com no professionals
(familiars i/o altres), puguin optimitzar la seva
satisfacció vital i prestigi de l’activitat de tenir cura.
L'objectiu d'aquesta sessió és compartir l’experiència
de la Dra. Pilar Escotorin, d’infermeria i d’una
cuidadora de referència. Alhora que es presenta la
psicologia prosocial com una eina de suport que
permet augmentar les habilitats intra e
interpersonals i de comunicació, dels cuidadors amb
les persones al seu càrrec i també amb els familiars.

17.45 h COL-LOQUI OBERT A TOTS ELS
ASSISTENTS
Organitza: Equip d’Infermeria de l’EUIT

