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BENVINGUDA PRESIDENTA

En els darrers anys hem conviscut  i compartit experiències des de la distància. Aquest 
any 2022 estem molt il·lusionades de retrobar-nos el proper mes de maig, a la ciutat de 
Girona en el  V  Congrés  de la  Societat Infermera  Catalana  en  Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia SICCOT.  

El V Congrés  SICCOT, es el resultat del treball conjunt de les coordinadores i responsables 
de les àrees de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’ Hospital d’Olot i Comarcal de 
la Garrotxa, l’Hospital de Campdevànol i Comarcal del Ripollès, l’Hospital de Figueres i 
l’IAS de Girona. Ho han treballat conjuntament amb la SICCOT. Un any més  l´objectiu 
d’aquest V Congrés SICCOT,  és  servir d’ espai de trobada i d’intercanvi  dels professionals 
infermers que desenvolupem la nostra activitat en l’àmbit de la Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia. Des del Comitè Organitzador, s‘ha elaborat un programa atraient i 
innovador, de qualitat científica. La sessió inaugural serà a càrrec del Sr. Jordi Grané, Dr. 
en Filosofia, que ens parlarà de la resiliència i les infermeres. Alhora podrem participar 
en  tallers pràctics de cures infermeres en COT. Assistir a les diferents taules proposades, 
des l’atenció al pacient en l’àrea quirúrgica, fins la integració de les noves tecnologies 
aplicades al  pacient de COT.  Participar també de la taula conjunta amb els companys 
de SCCOT, mantenint el caràcter MULTIDISCIPLINAR, imprescindible per a l‘abordatge 
del pacient de Cirurgia Ortopèdica de Genoll i de Maluc  en programes de fastrack 
ràpida. 

Us animem a participar tant en qualitat de congressistes, com amb el vostre esforç per 
compartir experiències i coneixements, mitjançant comunicacions científiques i cartells 
científics. 

Agnès Nicolau i Galindo 
Presidenta de la SICCOT
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BENVINGUDA COMITÈ ORGANITZADOR

Benvolguts/des,

Ens plau donar-vos la benvinguda al  5 Congrés d’Infermera Catalana en COT. 

En aquesta ocasió, l’organització de l’esdeveniment serà conduïda per infermeres 
vinculades al Servei de COT de quatre Hospitals de la provincia de Girona, Hospital 
d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, Hospital de Campdevànol i Comarcal del Ripollès, 
Hospital de Figueres i l’IAS de Girona.

La seu del Congrés serà el Palau de Congressos de Girona, que compartirem, en una 
ocasió més, amb el de la Societat Catalana de COT.

Aquesta relació cada cop és més necessària per a donar resposta al canvi de model 
sanitari que s’està produint. La nostra tasca en l’assistència de la patologia de l’Aparell 
Locomotor tendeix a convergir amb els professionals mèdics i a cobrir àmbits de 
l’especialitat que, fins ara, només es reservaven pels cirurgians ortopèdics.

La nostra il.lusió ha estat gran des del moment que vàrem assumir la responsabilitat de 
l’organització, prenent el relleu a la ciutat d’Andorra, per a poder continuar donant als 
assistents i participants un alt nivell en l’àmbit científic, confort en les instal·lacions i un 
espai per a les relacions personals i de grup, tal i com s’ha aconseguit en les anteriors 
celebracions.

Enguany,  el lema del Congrés és  “ Fes un Click a la innovació “; esperem sigui del vostre 
interès i puguem  satisfer totes les vostres expectatives i inquietuds. 

L’èxit del Congrés no només depèn de l’organització, necessitem la vostra assistència i 
participació i us  encoratgem a venir a Girona per retrobar-nos de nou per l’intercanvi 
de coneixements i experiències.

Volem agrair a la Societat Infermera Catalana en COT el suport i la confiança que ens 
han atorgat i la col·laboració en l’organització del  5 Congrés  SICCOT. 

Per últim, no volem deixar d’agrair a les Direccions dels Centres, als Col.legis d’Infermeria 
i molt especialment al personal assistencial dels nostres equips per l’esforç que els  
representa poder mantenir l’activitat diària en els hospitals amb un alt nivell de qualitat 
i alhora participar activament en el Congrés.

Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
Hospital de Campdevànol i Comarcal del Ripollès
Hospital de Figueres
IAS Girona


