FORMACIÓ ACAP 2021

WEBINAR

els Dols invisibles

els dols invisibles en l’etapa
perinatal i primers anys de vida
Detecció i abordatge des de
l’àmbit de l’atenció precoç

docent

OBJECTIUS
L’objectiu de la formació és donar visibilitat als processos de dol i successos traumàtics
que es produeixen en l’etapa perinatal i/o els primers anys de vida. Dols i traumatismes
que poden tenir un gran impacte en la salut mental de la mare i/o el pare, i poden
repercutir en el vincle que s’està construint amb l’infant supervivent.

Metodologia
Cada sessió es
realitzarà a partir de
continguts teòrics
enllaçats amb
vinyetes de casos
clínics. Es comptarà també amb
la participació de
testimonis que ens
aportaran la seva
experiència i el seu
punt de vista.
Les sessions estan
pensades com un
espai d’ampliació de
coneixement però
també com un espai
de debat i reflexió
entre els diferents
professionals.

CONTINGUTS
l El dol perinatal: Definició, especificitat i diferències amb
altres dols. Processos d’elaboració i rituals que ajuden a
transitar aquestes dols.

Atenció i acompanyament a les famílies amb infants que
neixen després d’una mort perinatal: com ajudar els pares a
explicar-se i explicar la pèrdua anterior i com prevenir
dificultats en el vincle.
l

l Factors perinatals que poden impactar en el psiquisme
matern/patern: pèrdues perinatals prèvies, hipòtesis
diagnòstiques – confirmades o no- en l’etapa prenatal,
tractaments de fertilitat i de reproducció assistida (TRA),
prematuritat, entre d’altres.

Importància de l’exploració de la història i antecedents
perinatals i obstètrics per detectar els processos de dol
vivenciats per la família.

Mònica Druguet: Dra. en
psicologia i psicoterapeuta
psicoanalista acreditada per
la FEAP. Actualment és sòcia
treballadora i secretària del
Consell Rector de Baulacreix,
sccl. Paral·lelament, ha col·laborat amb la Unitat de Medicina Materno Fetal de l’Hospital
Vall d’Hebron, publicant diversos articles sobre dol perinatal.
Isabel Ridaura: Dra. en Psicologia i Psicoterapeuta en atenció privada. Especialista en
Atenció Precoç, Psicopatologia
Infanto-Juvenil i Psicologia
Perinatal. Membre del grup de
recerca en Pedagogia Hospitalària de la Universitat de Barcelona; i del grup de Psicologia
Perinatal del Col·legi Oficial de
Psicòlegs de Catalunya. del
Col·legi Oficial de Psicòlegs de
Catalunya.

l

adreçat a

l Infant amb trastorn congènit o trastorn del neurodesenvolupament. Elaboració del dol pel fill sa/imaginat per transitar
cap a l’acceptació del fill real.
l Defunció d’un infant durant l’atenció al CDIAP, acomiadament
de l’infant i acompanyament de la seva família.

Professionals que treballen
en l’àmbit de l’atenció precoç i professionals interessats en l’etapa perinatal i
els primers anys de vida.

Organizat per:

FORMAT

Dates:
Dilluns 1, 15 de febrer
i 1 de març de 2021
Horari:
de 18 a 20h.
Total hores:
6h.

Preu:
80€ General
65 € Socis ACAP

Inscripcions
limitades
Nombre mínim:
10 places.
(L´ACAP es reserva
el dret de cancel.lar
el curs si el nombre
d´inscripcions es
inferior).
Nombre màxim:
35 places.

http://cursos.acap.cat/cursos/

www.acap.cat

