Acreditació oficial
Sol·licitud tramitada al Consell Català de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries. Pendent de resolució i crèdits.

Inscripcions
Inscripcions obertes fins exhaurir les places i admissions per estricte
ordre d’inscripció. Un cop formalitzada la inscripció, no s’admetran
devolucions.
http://www.germanstrias.org/events/537/jornada-violencia-obstetrica
Preu:
Modalitat online: Curs: 50 euros
		
Curs + taller: 75 euros

II Jornada Salut Mental
Perinatal: Mirada de gènere en
salut sexual i reproductiva

Modalitat presencial: Curs: 100 euros (inclou esmorzar)
Curs + taller: 150 euros (inclou esmorzar i dinar)

26 de novembre de 2021

Els beneficis seran destinats a projectes d’humanització a l’Àrea
Maternal Hospital Germans Trias.

Modalitat mixta de 8.00 a 17.00 h

Metodologia
La jornada es desenvoluparà en modalitat mixta, presencial i telemàtica.
Es convoca un concurs artístic entre les persones inscrites, amb la Violència
Obstètrica com a tema central. S’acceptaran totes les modalitats artístiques
sempre i quan siguin en petit format (màxim 10 minuts d’exposició).
Els participants han de remetre la seva obra en format digital a la Secretaria
Tècnica abans del 10 de Novembre.

Secretaria Tècnica
Àngels Moreno
Tel. 93 497 85 25 de 9-13 h / jornadaVO.germanstrias@gencat.cat
Col·laboren:

Les opinions expressades pels autors no reflecteixen
necessàriament la posició oficial de la SCOG.

Lloc

Hospital Germans Trias
(Sala d’Actes)

Organitza

Comissió de Prevenció
de la Violència Obstètrica
(Hospital Germans Trias)

Organitza

Programa

Comissió de Prevenció de la Violència Obstètrica
(Hospital Germans Trias)

08.00-08.15 h

Presentació

08.15-09.00 h

Conferència inaugural. Francisca Molero

Introducció

09.00-13.20 h

Taula rodona sobre Violència Obstètrica.

El juliol de 2019, l’Assemblea General de les Nacions Unides va emetre
un important document indicant la situació de violència contra les
dones als serveis de salut sexual i reproductiva, amb especial èmfasi a
l’atenció al part i la violència obstètrica.
Malgrat l’impacte negatiu de la violència obstètrica sobre la salut física i
mental de les dones - i professionals-, el fet que es tracti d’una violència
estructural sovint implica que els professionals que l’exerceixen no en
són conscients i, fins i tot, ho consideren normal. És per això que la
formació esdevé un factor clau en l’eliminació de la violència obstètrica.

Dirigit a
Professionals que treballen en l’atenció a la dona durant l’embaràs,
el part, el puerperi o en l’atenció al nounat: llevadores, infermeres i
auxiliars infermeres, professionals d’Obstetrícia, Ginecologia, Pediatria,
Psiquiatria, Psicologia i mediació cultural.

Objectius
Adquirir el coneixement i la comprensió multidisciplinària de la
violència obstètrica com a epidèmia global.
Analitzar les diferents formes de violència al voltant de l’embaràs,
part i postpart.
Abordar la violència obstètrica des de les diferents perspectives:
individual,
professional,
històrica,
antropològica,
social,
psicològica, ètica i jurídica.
Facilitar eines per la prevenció de situacions de violència obstètrica
Aproximar-se a la violència obstètrica com a violència de gènere.
Conèixer el posicionament de les principals entitats
associacionistes, científiques i sanitàries respecte la violència
obstètrica.

09.00-09.30 h

Context actual. Posicionament d’ entitats i societats
científiques i sanitàries. Presentació breu de documents
d’ interès. Ramon Escuriet

09.30-13.20 h

Maltractament i violència en Salut Sexual i Reproductiva:
Abordatge multidisciplinari.

09.30-09.50 h

Perspectiva antropològica. Serena Brigidi

09.50-10.10 h

Perspectiva històrica. El paper de la llevadora. Rosa Navarro

10.10-10.30 h

Perspectiva obstètrica. Bea Lorente i Laia Pratcorona

10.30-10.50 h

Perspectiva neonatològica. Roser Porta

10.50-11.20 h

Pausa

11.20-11.40 h

Impacte psicològic de la violència obstètrica. Elena Crespi

11.40-12.00 h

Visibilització de la violència obstètrica a les xarxes socials.
Alba Carreres

12.00-12.20 h

Visibilització i recerca en violència obstètrica. Desirée Mena

12.20-12.40 h

Perspectiva jurídica. Marta Busquets

12.40-13.00 h

Perspectiva ètica. Begoña Román

13.00-13.20 h

La veu de les dones. Testimonis

13.20-14.00 h

Debat: Parir a Catalunya, el dret a decidir de les dones.
Perspectives de les usuàries i professionals.
Propostes de prevenció.

14.00-14.30 h

Cloenda i lliurament de premis del concurs artístic.
Exposició de l’obra guanyadora.

14.30-15.30 h

Pausa per dinar

15.30-17.00 h

Tallers interactius

