9è. Workshop
Data: 9 de juny de 2017
Lloc: Hospital de Sant Pau. Barcelona
Bloc A – 2ª planta – Sala polivalent

Vincle i multiculturalitat
16:00 – 16:10 h. Inauguració de la jornada.
Dr. Marcel Cortada. President de Nadocat. Psicòleg i Psicoterapeuta.
16:10 – 16:30 h. Perquè vincle i multiculturalitat?
Dra. Maria Serret. Infermera neonatal i professora de l’Escola
Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Barcelona. Membre de la Junta directiva de Nadocat.
16:30 – 17:10. h. Una mirada des de l’antropologia.
Dra. Irina Casado. Antropòloga social i cultural. Universitat de Barcelona.
17:10 – 18:10 h. La cura neonatal: un abordatge transcultural.
"Encara que les relacions de vincle són universals, obeeixen a les
normes pròpies de la cultura en la que es formen”.
Mª Emilia Dip Pérez. Psicòloga. Especialista en Salut Mental Perinatal.
Hospital de la Vall d’Hebron. Barcelona
Mª Mar Ramos Gascón. Psiquiatra. Programa transcultural. Hospital de
la Vall d’Hebron. Barcelona.
18:10 – 18:30 h. Pausa - Refrigeri
18:30 – 19:00 h. Vincular-se amb un fill prematur en una cultura diferent.
Experiència d’una mare argentina d’un fill nascut prematurament i ingressat
a la unitat neonatal de l’Hospital de la Vall d’Hebron. Barcelona.
19:00 – 19:45 h. Taula rodona amb els ponents i aportacions dels assistents.
Moderadora:
Mercè Leonhardt. Psicòloga. Coordinadora d’Atenció Primerenca
de la Fundació Vicenç Ferré a l’Índia i dels programes internacionals
de la Fundació Ramón Martí Bonet de l’Institut Català de la Retina.
Membre de la Junta directiva de Nadocat.
19:45 – 20:00 h. Conclusions i cloenda
Estrella Gargallo. Secretaria de temes científics de Nadocat.
Infermera neonatal de l’Hospital de la Vall d’Hebron. Barcelona.
Inscripció per correu electrònic: info@nadocat.org
Preu: 20 € / Estudiants 10 €. Socis NADOCAT: Gratuït. Ingrés a BBVA: ES70-0182-0295-48-0201524347
La quota d’inscripció pot ser bescanviada per la quota d’entrada de Soci a NADOCAT.
Enviar: Nom i Cognoms, professió i lloc de treball, acompanyat de la còpia d’ingrés de la inscripció i carnet d’estudiant.
Aforament limitat. El certificat s’enviarà per correu electrònic.

. www.nadocat.org

