Col·legi
EspaiTrobada
Infermer
Vocalia de Salut Mental
26 de novembre de 2012

Violència ocupacional:
estratègies per cuidar i cuidar-nos

Programa
15.00 h.

Entrega de documentació.

15.15 h.

Inauguració.

Albert Tort Sisó, president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB).
Albert Granero Lázaro, vocal de Salut Mental del COIB.
15.30 h.

“New management”.

A càrrec de Josep Mª Blanch i Ribas, doctor en Psicologia, diplomat en Ciències Socials i Catedràtic
de Psicologia Social Aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Modera: Albert Granero Lázaro, vocal de Salut Mental del COIB.
16.30 h.

“La violència ocupacional externa com a risc psicosocial en els professionals de l’equip infermer”.

Ponents:
- Genís Cervantes i Ortega, metge del Treball, Doctor en Psicologia Social Aplicada i Director del projecte
www.violenciaocupacional.cat.
- Diana Hermoso i Lloret, llicenciada en psicologia, tècnic superior en PRL i Mestratge en Teatre teràpia.
- Susana Torrecillas Mota, infermera de Salut Laboral Germanes Hospitalàries.
- Jordi Verdaguer López, advocat de Denver i assessor jurídic del COIB.
Modera: Judith Balaguer Sancho, membre Vocalia de Salut Mental del COIB.
17.30 h.

Descans.

17.50 h.

Discussió de tres casos de Violència Ocupacional Externa dirigida a professionals de la salut.

A càrrec de Genís Cervantes i Ortega, Diana Hermoso i Lloret, Susana Torrecillas Mota i Jordi Verdaguer López.
Modera: Àlex Marieges Gordo, membre de la Vocalia de Salut Mental del COIB.
19.50 h.

Clausura.

A càrrec d’Olga Álvarez Llorca i Jordi Torralbas Ortega, membres de la Vocalia de Salut Mental del COIB.

Presentació
En els darrers anys ha augmentat el nombre de situacions de violència ocupacional externa cap als
professionals de la salut. Aquestes situacions tenen un impacte en els professionals i són considerades
com un risc psicosocial emergent. És per aquest motiu, que des de la vocalia de Salut Mental, hem volgut
crear un espai de trobada on poder compartir les experiències viscudes per professionals de l’equip
infermer, acompanyats d’experts i referents en la temàtica tractada, que ens ajudaran a resoldre dubtes i
ens orientaran sobre com actuar quan identifiquem o ens trobem en situacions de violència ocupacional
externa.
En aquest II Espai de Trobada es pretén: identificar quin és l’estat de situació actual en el nostre entorn; donar
a conèixer els diferents perfils d’agressors, els factors propiciatoris i les estratègies de maneig que permeten
minimitzar l’impacte de la situació; i quines són les actuacions que pot dur a terme el professional després de
l’incident violent.

Objectiu
Promoure el desenvolupament de competències professionals que ajudin a identificar, prevenir, afrontar i manegar els
diversos tipus de situacions de violència ocupacional externa envers als professionals de la salut.

Lloc

Sala d’actes del COIB. C/ Pujades 350, tercera planta, Barcelona.

Inscripció
Cal reservar plaça a través del telèfon 93 253 16 63 o del formulari que trobareu a www.coib.cat
El termini màxim pel pagament de la matrícula serà de dos dies laborables.
Preus

Fins el 9 de novembre:
10 € (infermeres col·legiades i associades a ASCISAM).
20 € (infermeres no col·legiades, tècnics auxiliars infermers i d'altres professionals de la salut).
Del 10 al 23 de novembre:
15 € (infermeres col·legiades i associades a ASCISAM).
25 € (infermeres no col·legiades, tècnics auxiliars infermers i d'altres professionals de la salut).

Cal fer l’ingrés als següents números de compte:
Banc Sabadell: 0081-0200-23-0001824988
Caixa Catalunya: 2013-0018-52-0201792024
En el moment de fer la transferència cal indicar: nom i cognoms de l’inscrit i el codi 175 de l’activitat.
Una vegada realitzada la transferència cal enviar una còpia del comprovant al Col·legi, mitjançant
el fax 93 212 47 74, per correu postal o bé dur-lo personalment.

