“ACTUALITAT EN LACTÀNCIA MATERNA”
Curs presencial de formació continuada en
sessions mensuals al voltant de
temes d’ actualitat en lactància materna 2019.
De gener 2019 a juny de 2019
De 19 a 21h, 6 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 mantenen la
valoració: 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. El tema central serà l’atenció en
Salut Mental en relació a mares lactants, així com les ultimes novetats en alimentació
complementària i nounats. En nounats revisarem el mètode pell amb pell en situacions
especials i, coneixerem la teràpia miofuncional per millorar la funció oral dels nounats,
molt important per l’éxit en lactància, i podrem comptar amb la col·laboració d’una
especialista en fonoaudiologia amb força expertesa.
Com en altres ocasions distribuirem les sessions en 2h cada mes, des de gener al
juny, en principi els tercers dimarts de mes. .L’excepció és el mes de gener i abril per
la distribució del calendari del 2019 ( mireu en temes les dades)
Es farà la sol·licitud de l’activitat per ser acreditada pel Consell Català de Formació
Continuada de Professions Sanitàries. Hi haurà un preu d’inscripció ja que s’ha
confirmat que l’aprofitament i el compromís del curs és més alt. Serà gratuït pel
personal del Grup Quiron-Dexeus i persones sòcies de ACPAM i valorarem les
persones aturades que ho pguin acreditar.
El que farem aquest any, és insistir en la ultima sessió presencial i enviar juntament
amb l’enquesta de satisfacció i d’avaluació post de la sessió de juny el link per
l’examen final que es fa per poder obtenir el Diploma d’acreditació i que no entenem
com, ha hagut persones que no l’han fet malgrat tenir els altres criteris aconseguits.
Provarem l’ús d’una plataforma online.

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, psiquiatria, dietistesnutricionistes, odontologia, logopèdia, tècnics de grau mig (cures d’infermeria –TCAE),
tècnics de grau superior ( dietètica i nutrició, higienistes bucodentals) terapeutes
ocupacionals , diplomats en fisioteràpia i en treball social, i IBCLC ( consultors/es
certificades de lactància i professionals en l’àmbit de la lactància materna.
Acreditats : Professionals de pediatria i àrees específiques, medicina, cirurgia
pediàtrica, psiquiatria, professionals de odontologia, infermeria, llevadores,
professionals de psicologia, dietistes-nutricionistes, logopèdia, fisioteràpia, tècnics de
grau mig (cures d’infermeria –TCAE), tècnics de grau superior ( dietètica i nutrició,
higienistes bucodentals), terapeutes ocupacionals.

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:
22 de gener de 2019
Alimentació complementaria
Dr. Carlos González
Metge-Pediatra. Gavà Salut Familiar
19 de febrer de 2019
Terapia Miofuncional Orofacial y Neonatología.
Lcda Diana de Grandi de Trepat
Fonoaudiologia. Logopeda especialitzada en Teràpia miofunciona. Master en Bioética
Coordinadora del Máster en Motricidad Orofacial (I.EPAP/UManresa. UVic-UCC).
19 de març de 2019
Malaltia mental materna y lactància: impulsant noves noves pràctiques clíniques en
Hospital de Dia Madre-Bebè
Dra Alba Roca Lecumberri Psiquiatra. Coordinadora
Dra Susana Andrés Perpiñà Psicòloga Clínica.
Unitat de Salut Mental Perinatal CLINIC- BCN (Hospital Clínic de Barcelona)
9 d abril de 2019
Pell a pell en cesàries i inici de la lactància a sala de parts en situacions especials
Dra. Roser Porta Ribera. Metge pediatra i neonatòlega . Responsable mèdica de la
Unitat de Neonatologia de l'Hospital Dexeus .Membre del Comitè de Lactància i del
Comitè d’ Ètica clínica de l'Hospital Dexeus.
Anna Manubens Riera. Llevadora i lnfermera especialista en pediatria Hospital Dexeus
Membre del Comité de Lactància de l’hospital Dexeus i del Grup Interdisciplinar
d’Atenció a la Mort Perinatal

21 de maig 2019
Dol perinatal i lactància
Lcda Marìa Llavoré Fabregas.
Llevadora. Referent de Dol perinatal
(Hospital Sant Pau, Barcelona)
18 de juny 2019
Ultimes evidències de la Vitamina D en lactants
Lcda Rosa Sorribas Roig
IBCLC ( Consultora de Lactància Certificada Internacional)
Fundadora Crianza Natural

Cal inscripció prèvia. Places limitades
Activitat gratuïta pel personal Grup Quiron Dexeus i persones sòcies ACPAM. Reste
en el moment de la confirmació de la plaça perquè resti formalitzada la inscripció
caldrà abonar 10€ al compte ES45 2100 3248 4725 0006 8652 .
L’activitat no rep cap subvenció. S’accepten donatius

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 Dexeus-QuironTeckon, 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.
Per temes de la regulació de la Llei Europea de Protecció de Dades en la inscripció es
demana autorització per rebre informació de l’activitat. Si no es dona permís no es
podrà fer el seguiment ja que les enquestes son online.
Com les sessions es graben per fer arribar a les persones sòcies encara que no surt el
públic el Grup Quiron Dexeus ens demana una autorització de la imatge que només
cal que la ompliu una sola vegada.

Comitè Científic
• Dr. Luis Ruiz Guzmán, Metge-Pediatra. Unitat de Lactància HU Quiron-Dexeus
• Dr. Vicente Molina Morales, Pediatra neonatòleg, CAP Departament Paido
Pediatria Quiron-Dexeus
• Dra. Roser Porta Ribera, pediatra neonatòloga 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. Maribel 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 al final de l’ultima sessió de
juny i el temps límit per realitzar-lo serà el 30 de juny. S’ha de superar amb el 70%
d’encerts
Totes les avaluacions seran en versió online a traves d’una plataforma moodle-drive.

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.
Si hi ha una resolució positiva per tal de tenir Diploma d’Acreditació s’haurà de superar
un examen de coneixements ( en un 70% ), l’assistència del 80% del curs, les
enquestes pre i post de cada sessió, l’enquesta de satisfacció de cada sessió i el
pagament de la inscripció al curs

