“ACTUALITAT EN LACTÀNCIA MATERNA”
Curs presencial de formació continuada en
sessions mensuals i bimensuals al voltant de
temes d’ actualitat en lactància materna
D’abril 2018 a juny de 2018
De 19 a 21h, 5 sessions
Lloc: Auditori principal de l’Hospital Universitari
Dexeus, C/Sabino Arana 5-19 planta 0 de
Barcelona,
Direcció:
Dr Luis Ruiz Guzmán
Roser Porta Ribera
Mercedes Riba García
Dr. Carlos González Rodríguez
Organització:
PAIDO Salut Infantil Dexeus
ACPAM

ACPAM (Associació Catalana Pro Alletament Matern) i PAIDO Salut Infantil
DEXEUS, per tal de millorar la formació en lactància materna dels professionals
de la salut i professionals que en el desenvolupament de la seva pràctica
assistencial i de treball habitual exerceixen activitats envers l’alletament matern.
Serà el quart any que fem aquest curs. Les avaluacions de l’any passat valoren
el 60% amb un 5 ( escala de 0 a 5) l’organització, la sala, la utilitat, els ponents
i la metodologia. El 100% valora que tornaria a les següents sessions i les
recomanarien i que millora la seva formació en lactància. Per la qual cosa
sembla que el format es adient.
De nou, us presentem una relació de temes d’actualitat i sobre els quals volem
reflexionar i aportar evidència. Ho farem gràcies a l’aportació de ponents que
són professionals referencials en cada tema en concret. Com en altres
ocasions distribuirem les sessions en 2h cada mes, des de març al juny, en
principi els tercers dimarts de mes. .L’excepció és el mes de maig ja que farem
2 sessions ( tercera i quinta setmana ) i juny (primera i tercera). Sabem que
poder serà més esforç per l’organització personal, però ens ha semblat que es
necessitaven per completar i arrodonir els temes de tot el curs.
HI ha la possibilitat que sigui una activitat acreditada pel Consell Català de
Formació Continuada de Professions Sanitàries. Però aquest any el pagament
de las despeses de la gestió es faran a l’inici del curs. La causa és una
conclusió de l’avaluació de l’any passat: els professionals que no havien fet el
80% de l’assistència no van fer el pagament ni l’aprofitament del curs. Fer això,
tenint em compte que les places són limitades perjudica a persones que no van
poder accedir al curs i poder tenien més interès.
Objectius:
1.- Establir els punts claus de coneixement de cada tema en cada sessió com a
punt de partida de com es fa l’abordatge en la pràctica clínica habitual, punts de
dificultat i de millora si escau.
2.- Revisar i reflexionar els coneixements i els nous conceptes o intervencions
basats en evidència bibliogràfica recent al voltant de cada tema aportat pel
docent.
3.- Revisar i reflexionar des de l’experiència del ponent de l’abordatge del tema
de lactància per tal de millorar la capacitat de resolució de dificultats dels
alumnes davant els diferents temes proposats.
Dirigit a:
Professionals de pediatria, medicina, infermeria, llevadores, professionals de
l’àmbit de maternitat i neonatologia. Professionals de psicologia, dietistesnutricionistes, odontologia, logopèdia, farmàcia, Biologia, tècnics de grau mig

(cures d’infermeria –TCAE, farmàcia i parafarmàcia ), tècnics de grau superior (
dietètica i nutrició, higienistes bucodentals).
Metodologia:
Exposició i desenvolupament de la sessió des de l'evidencia bibliogràfica i
l’experiència del ponent sobre el tema de cada sessió Discussió en grup
Temes:
.
17 d’abril 2018
Hipogalactia o posició, l’ou o la gallina?.
Dr. Luis Ruiz Guzmán
Metge-Pediatra HU Quiron-Dexeus
15 de maig 2018
Riscos de no alletar.
Senyals d’alerta en el lactant.
Dra. Hortensia Vallverdú Torón
Metge-Pediatra CAP Sant Rafael de Barcelona

29 de maig 2018
Avaluació pràctica de la postura i agafada.
Dr. Luis Ruiz Guzmán
Metge-Pediatra HU Quiron-Dexeus
5 de juny 2018
Suport a la “Dona Lactància”.
Impulsant l’ autoconfiança, el goig i l’evolució personal
Lda. Débora Singh Lorenzato
Psicòloga.
Assessora de lactància d’ ALBA
19 de juny 2018
Icterícia i hipoglicemia
Dr. Carlos González
Metge-Pediatra. Gavà Salut Familiar.

Cal inscripció prèvia.
Activitat gratuïta, places limitades.
L’activitat no rep cap subvenció.
Es necessària la inscripció prèvia per a l’assistència.
La inscripció es farà online a través de la web d’ ACPAM: www.acpam.es
www.acpam.org
Es confirmarà per correu electrònic l’acceptació com a assistent.
Per la limitació de la capacitat de places tindran preferència en la inscripció les
persones sòcies d’ACPAM i els professionals que treballen en el Grup DexeusQuiron per això la confirmació de la plaça pot trigar una setmana una vegada
oberta la inscripció. Es respectarà després d’aquests criteris l’ordre d’inscripció.
Una vegada confirmada la plaça en el curs, els participants hauran de fer
arribar al correu que informarem, almenys una foto o presentació de foto o
vídeo de 15-30 seg màxim avaluada segons uns criteris que s’enviaran a l’inici
del curs. En la presentació gràfica s’haurà de mostrar una agafada i/o postura (
en relació a la mare) correcta o incorrecta. Acompanyada d’un permís d’imatge
per a ser utilitzada en la formació. Aquest material es treballarà a la sessió del
29 de maig i online prèviament per drive.

Comitè Científic
Dr. Luis Ruiz Guzmán, Metge-Pediatra. Unitat de Lactància HU Quirón-Dexeus
Dr. Vicente Molina Morales, Pediatra neonatòleg, CAP Departament Paido
Pediatria Quiron-Dexeus
Dra. Roser Porta Ribera, pediatra neonatòlega HU Quiron-Dexeus. PaidoQuiron-Dexeus
Dr. Carlos Gonzalez Rodriguez, Pediatra, Gavà Salut Familiar. Presidència
ACPAM
DUE Mercedes Riba García, Infermera, supervisió neonatologia HU QuironDexeus
DUE. M Isabel Matilla Mont, Infermera especialista pediatria, IBCLC. Secretaria
ACPAM
Avaluació
Enquesta d’avaluació de l’activitat en cada sessió del curs.
Enquesta formació pre i post de cada sessió del curs.
Examen de coneixements de tot el curs. Serà accessible del 20 de juny al 30
de juny, ultim dia i fi del curs. S’ha de superar amb el 70% d’encerts..
Totes les avaluacions seran en versió online.

Certificació
Es farà certificat d’assistència de cada sessió del curs emesa per l’organització
del curs.
S’ha presentat el curs per l’Avaluació de la seva acreditació pel Consell Català
de Formació Continuada de Professions Sanitàries ( sessions d’abril a juny)
Per tal de tenir Diploma d’Acreditació s’haurà de superar un examen de
coneixements ( en un 70% ), l’assistència del 80% del curs i el pagament de la
despesa de gestió (5€) Persones sòcies ACPAM i personal Grup QuironDexeus i persones aturades 3€.
L’actividad ha estat acreditada amb 1,8 crédits

