CURS:
FORMACIÓ BÀSICA EN SALUT MENTAL,
INFANTIL I JUVENIL.
El curs està dirigit a professionals d'infermeria que tinguin interès a aprofundir els seus
coneixements sobre les persones diagnosticades d’Enuresi i Encopresi, sobre les persones
diagnosticades de trastorn de la conducta alimentària i sobre les persones diagnosticades de
Dèficit d’Atenció i/o Hiperactivitat. Proporcionar eines per la detecció, tractament i prevenció
basat en l'evidència davant les dificultats específiques derivades del mateix trastorn, tenint en
compte tots els ambients (família, escola, entorn social i laboral...)
OBJECTIUS
1-Conèixer i comprendre les principals patologies en salut mental infantil i juvenil que donin raó
de la seva actuació.
2-Crear debat sobre aspectes relacionats amb la pràctica diària assistencial.
3-Fomentar el treball en xarxa dels diferents recursos dels quals disposa la població infantil i
juvenil.
Docents:
Maria Jose López Garcia. Màster en Salut Mental i Psiquiatria a l’Escola Universitària

d’Infermeria de Sant Pau i la Santa Creu. Csmij Lleida en Hospital Sant Joan de Deu Terres de
Lleida
Josep Anton Pérez Garcia. Especialista en Salut Mental i Psiquiatria (2001-2002) Csmij Lleida

en Hospital Sant Joan de Deu Terres de Lleida
Dates i horaris:
24 hores:
2 d’abril: de 16 a 20,30 h.
9 d’abril: de 16 a 20,30 h.
11 d’abril: de 16 a 20,30 h.
7 de maig: de 16 a 20,30 h.
9 de maig: de 16 a 20,30 h.
16 de maig: de 16 a 20,30 h.
Acreditat amb 3 crèdits pel CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES
PROFESSIONS SANITÀRIES
Inscripcions : 20 PLACES
Col·legiades/ts COILL: 100 euros.Persones no vinculades al COILL, preu únic de 150
euros.Curs parcialment subvencionat pel COILL, es retornarà el 50% de la matrícula a totes
aquelles persones que compleixen amb els criteris d’assistència, puntualitat i superin el curs i
es retornarà el 80% de la matrícula a les col·legiades/ts en situació d’atur.
Ingrés al c/c
cognoms).

ES02-2100-0301-14-0200144499 (CAIXABANK)

(cal que hi constin nom i

Es imprescindible la confirmació de l’assistència i efectuar l’ingrés de la matrícula del 11 al 25
de març de 2019, bé per telèfon al 973 24 37 60 o bé per correu electrònic a: coill@coill.org .

