
Des de la nostra experiència al CDIAP hem 
observat com l’etapa que envolta el naixement 

és d’una gran transcendència en termes de 
salut física, emocional i mental, a curt i llarg 

termini. Alguns dels problemes físics, 
emocionals, cognitius i socials que apareixen 

en altres moments del desenvolupament 
sovint tenen el seu origen en allò que va 

passar en aquest període sensible de la vida.

Després de prendre consciència de la 
importància que les emocions tenen en la 
salut, no només mental sinó també física, i 

com aquestes afecten aspectes crucials tals 
com l’evolució del part, l’èxit en la lactància 

materna, l’establiment del vincle, la relació de 
parella o de criança. 

És difícil poder fer un abordatge preventiu des 
del CDIAP de tots aquests aspectes, és per 

això que creiem imprescindible una 
conscienciació de la importància que tenim 

cadascun dels professionals en la salut mental 
perinatal. 

A QUI VA DIRIGIT

A tot professional que està en contacte directament amb infants i  
família.

Llevadores, ginecòlegs, personal mèdic de l’hospital (metges i 
infermeres), pediatres, metges de capçalera, mestres escola bressol i 

infantil, terapeutes, professionals CDIAPs  i les pròpies famílies. 

Preu: gratuït
Amb certificat d’assistència i acreditació

Aforament limitat

INSCRIPCIONS AQUÍ

JORNADA DE SALUT
MENTAL PERINATAL

L’impacte del naixement:
cuidant la mare,
cuidant el nadó

Sala d’Actes
Hospital Universitari Arnau  de Vilanova

Av. Rovira Roure, 80, Lleida

20 D’OCTUBRE DE 2017

PLANIFICACIÓ DE
LA JORNADA

Documentació
de 8:30 a 9:00 h

Taula institucional / Presentació
de 9:15 a 9:45 h

EMBARÀS: programació fetal. 
Dra. Fàtima Crispi

Coordinadora científica del Fetal i+D Fetal Medicine Research Centre vinculat a 
Hospital Clínic, Hospital Sant Joan de Deu i Universitat de Barcelona. Metge especia-
lista en Medicina Materno-Fetal, lidera una línia de recerca en programació fetal. Ha 

publicat més de 100 articles científics en revistes internacionals amb factor d’impacte.

de 9:45 a 10:45 h

PART: salut mental perinatal
Dra. Ibone Olza

Professora associada del Departament de Medicina i especialitat mèdiques de la 
Universitat d’Alcalà. Directora del programa de formació en salut mental perinatal de 

Terra Mater. Consultora en salut mental perinatal. Membre del Comitè Tècnic d’Estra-
tègia en Atenció al Part Normal. (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

de 10:45 a 11:45 h

PRIMERES EXPERIÈNCIES DE VIDA. Projecte germans
Maria Emilia Dip

Psicòloga  especialista en salut mental perinatal Hospital Universitari Vall D’Hebron. 
Estrella Gallardo: Infermera Hospital Universitari Vall d’Hebron.

de 12:45 a 13:30 h

PRIMERES EXPERIÈNCIES DE VIDA. Nidcap
Dr. Solé i Dra. Ortiz

Dr. Solé: Pediatra, cap del servei de pediatria de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova. Professor associat de Pediatria a la Universitat de Lleida. Instructor en 

reanimació cardiopulmonar pediàtrica i neonatal del Consell Català RCP.
i Dra. Ortiz: pediatra neonatòloga, assessora en Lactància  Materna, formada en 

Nidcap i conductes Nadó, presidenta del Comitè d'alletament matern i coordinadora 
del projecte IHAN de l'Hospital Arnau de Vilanova.

de 12:00 a 12:45 h

11:45 Descans

ESTABLIMENT I TIPUS DE VINCLE
Dr. Domingo

Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Pediatre 
d’Atenció Primària a ABS Balaguer des de 1984 Cofundador de l’ACIM – Associació 

Catalana per la Infància Maltractada 

de 15:15 a 16:15 h

BONDING
de 16:15 a 17:15 h

SALUT MENTAL PERINATAL  I CDIAP
Equip psicòlogues CDIAP la Noguera

de 17:15 a 18:00 h

Dinar

Organitza

Col·laboren

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv-RZz1_JtLArfQe4WM1pm8MusqXESUCRx5XC_WathVMYlig/viewform

