Acreditació oficial
Jornada acreditada pHl Consell Català de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries, amb 0,7 crèdits.

Inscripcions
Canal per professionals de l’Hospital Germans Trias: a la intranet,
a Formació Continuada
Canal per professionals externs:
www.hospitalgermanstrias.cat/jornadasmperinatal2019
Preu: 30 euros (gratuït per a professionals de la Gerència Territorial
Metropolitana Nord)

1a Jornada de salut mental perinatal.
Apropant-nos a la pèrdua perinatal,
el dol invisible

Inscripcions obertes fins el 22/11/2019 (o fins a exhaurir les places).
Un cop formalitzada la inscripció, no s’admetran devolucions.

El preu inclou
Material del curs
Esmorzar
Certificat d’assistència

Secretaria Tècnica
Àngels Moreno
Tel. 93 497 85 25 de 9-13 h
mamoreno.germanstrias@gencat.cat
Forma de pagament: transferència bancària a BBVA al
C/C 0182-6035-46-0201600421
Atenció!
No us oblideu de posar el vostre nom, cognoms i el nom del curs en el
concepte de la transferència. Per formalitzar la inscripció, ompliu el formulari
de la pàgina web i envieu el justificant bancari al correu electrònic
mamoreno.germanstrias@gencat.cat

Com arribarr

Col·laboren

Data
13 de desembre de 2019
de 8 a 15 h

Lloc
Hospital Germans Trias
(Sala d’actes)

Organitza
Servei d'Obstetrícia i Grup
de treball en Salut Mental Perinatal
(Hospital Germans Trias)

Introducció

Programa

La pèrdua gestacional o neonatal és una situació límit no només pels
pares, sinó també per la família més extensa, així com per l’entorn social.
És un dol sovint solitari, no compartit.

08.00-08.15 h Entrega de documentació

Entenent el dol com una reacció adaptativa normal a una pèrdua, cal
destacar el paper que té el tracte que es dona a les famílies durant tot el
procés, des de la comunicació de la notícia fins l’acompanyament en una
següent gestació, en el cas que així ho desitgin.

08.15-08.45 h Presentació. Carmina Comas, cap de Servei d’Obstetrícia. HGT
Joan De Pablo, cap de Servei de Psiquiatria. HGT, Maria Méndez, cap de Servei de
Pediatria. HGT

08.45- 09.30 h Conferència Inaugural: Protocol intrahospitalari en la
pèrdua perinatal: Visibilitzar i donar suport, claus per a la salut
mental. Gracia Lasheras, psiquiatra. Hospital Universitari Dexeus. Presidenta de la
Societat Espanyola de Salut Mental Perinatal

Dirigit a
Llevadores, infermeres, auxiliars d'infermeria, professionals mèdics
d’obstetrícia i ginecologia, de pediatria, psicòlegs, treballadors socials,
mediadors culturals i altres professionals que treballin en l'atenció a la
dona durant l'embaràs, el part, el puerperi o en l'atenció al nounat.

09.30-10.15 h Cultura, religió i vivència de la mort. Maria Forteza, filòsofa
i sociòloga. ISOR

10.15-13.00 h Taula rodona. Moderadores: Carmina Comas, cap de Servei
d’Obstetrícia. HGT, Maria Giralt, psiquiatra. HGT

10.15-10.30 h Dol perinatal des del punt de vista de l’obstetra:
diagnòstic i comunicació de la mort intrauterina. Bea Lorente, obstetra. HGT
10.30-10.45 h El dol perinatal des del punt de vista del neonatòleg.

Objectius
Q
Q
Q
Q
Q

Adquirir el coneixement i la comprensió multidisciplinària del procés
de dol perinatal
Facilitar eines per afrontar situacions de mort intrauterina, intrapart
i neonatal
Analitzar les dificultats tant emocionals com de gestió de recursos
personals davant d’una situació de dol perinatal
Abordar el dol perinatal des d’una perspectiva multicultural
Aprendre a acompanyar aquestes famílies des d’un abordatge
multidisciplinari

Dolors Esteban, neonatòloga. HGT

10.45-11.00 h El dol, un procés adaptatiu normal. Factors de risc
pel dol complicat. Manuel Canal, psicòleg clínic. HGT
11.00-11.30 h Coffee Break
11.30-11.45 h Teràpia grupal del dol perinatal des de l’atenció
primària. Marta Batlle, psicòloga clínica. ASSIR
11.45-12.00 h Perdre la por a acompanyar aquestes famílies.
Eva Gilaberte, llevadora. HGT

12.00-12.15 h En primera persona. Aprenent dels pares. Ma Soledad
Vicen, obstetra. HGT

Metodologia del curs
La jornada es desenvoluparà en format de comunicacions teòriques, una
taula rodona de debat i tallers pràctics.

12.15-12.45 h Preguntes i discussió
12.45-13.00 h Espai Mémora
13.00-14.15 h Tallers
Part respectat, benvinguda i comiat, objectes de record. Eva Bueno i
Cristina Resino, llevadores. HGT

Acompanyar al fill, últims moments. Marta de Gracia, psicòloga clínica. HGT

