Seminaris de Formació Continuada 2021-2022
Programa del seminari núm.9

Introducció a la Psiquiatria i
Psicologia Perinatal: L’Embaràs i la
Relació Primerenca amb el Bebè

Docent: Tuulikki Trias
Breu explicació de la docent:
Tuulikki Trias: Doctora en Medicina. Psiquiatra i psicoterapeuta, especialitzada en nens i
adolescents. Formada en Psicoteràpia Centrada en la Parentalitat (PCP), en la Perinatalitat, la Mentalització i la Funció Reflexiva Parental. Supervisora acreditada en Teràpia Basada en la Mentalització per a Famílies per l’Anna Freud Centre. Més de 20 anys
d’experiència en salut mental de nens i adolescents.
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Adreçat a: Psicòlogues, psiquiatres i professionals que atenguin al període perinatal.
Objectius: Donar una introducció a la teoria, la clínica i les intervencions terapèutiques en
psicologia i psiquiatria perinatal.
Continguts del seminari:
 Embaràs: Psicologia de l’embaràs, processos psíquics de la criança i del període perinatal, dificultats i psicopatologia de la mare i del pare.
 Part i naixement: Psicologia i possibles dificultats.
 Postpart: Psicologia del període postpart, psicopatologia de la mare i del pare durant el període perinatal.
 El desenvolupament sa del bebè, dificultats i senyals de risc.
 Observació del bebè i de la interacció entre la mare i el bebè, i entre el pare i el
bebè.
 Funció reflectiva parental, mentalització i la teoria de l’aferrament.
 Prevenció i detecció precoç de dificultats i problemes de salut mental en el període
perinatal. Transmissió intergeneracional de la psicopatologia.
 Acompanyament i intervencions terapèutiques en el període perinatal.

Metodologia: Presentació teòrica, treball a partir d’articles i presentació pràctica de casos.
Dates: 17 i 31 de gener, 7 i 21 de febrer, 7 i 21 de març de 2022, 4 i 25 d’abril i 9 i 23 de
maig de 2022.
Horari: Dilluns, de 18.30 a 21.30h
Format: Híbrid (presencial i online)
Total hores: 30 hores (10 sessions)
Preu: Associats 270€ ; No associats 420€

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Us podeu inscriure en el seminari omplint el formulari d’inscripció, sol·licitar-lo a secretaria trucant al 93.212.78.96 (Camila) o enviant un e-mail a secretaria@psicoterapeuta.org
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