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AUXILI, EL MEU BEBÈ NO PARA DE PLORAR!
CONSELLS PER A LES FAMÍLIES I TAMBÉ PER ALS PROFESSIONALS
Taula rodona sobre: “Com podem prevenir el maltractament infantil per
sacsejament?”

1

Dades importants de la Jornada

Organitzen: Secció de Pediatria del COMLL i Associació Catalana per la Infància
Maltractada (ACIM) y la Federación de Asociaciones para la prevención del Maltrato
Infantil (FAPMI).
Dia i hora: Dijous, 25 d'abril del 2019, a les 7 de la tarda.
Seu: Col·legi Oficial de Metges de Lleida.
Secretaria tècnica: E-mail: acim@acim.cat

Programa

Ponents

Cap del servei de pediatria de l'HUAV

Dra. Carme Tello

Psicòloga clínica i ACIM i FAPMI

Dra. Teresa Vallmanya

Adjunta pediatria HUAV i ACIM

Dr. Francesc Domingo

Pediatra ABS Balaguer i ACIM
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Moderador Dr. Eduard Solé
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Objectius i destinataris

Darrerament dos bebès de pocs mesos de vida han sofert o bé seqüeles greus o bé
han mort arran del sacsejament. Aquesta realitat ha posat sobre la taula un problema
de salut, una forma de maltractament infantil, que no hem gestionat prou bé fins ara.
Des de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM) i la Secció de
Pediatria del COMLL plantegem aquesta taula rodona amb tres objectius clars:
-

Visibilitzar una forma de maltractament infantil poc conegut i les conseqüències
que comporta

-

Veure amb una altres ulls, entendre, les raons que hi porten

-

Oferir orientacions i mesures de prevenció primària que permetin als pares
trobar alternatives al sacseig quan el seu bebè no para de plorar.

Atès que aquest és un tema no exclusiu dels pediatres, la sessió està oberta a tots els
col·legiats i també als altres col·lectius relacionats amb la Protecció materno infantil
(Medicina, Infermeria, Salut maternal , Ginecologia i Obstetrícia, Treball social..).
Es lliurarà el tríptic informatiu i preventiu d’ACIM, que ha reeditat el Departament de
Salut a Lleida.
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