Xerrada: Recursos per afrontar a les pèrdues reproductives

Objectius

-

Conèixer tots els tipus de pèrdues reproductives, mes enllà de la mort fetal o
neonatal

-

Aprendre com afecten les pèrdues als pares, germans, familiars i a la comunitat

-

Entendre la importància de les pèrdues en la vida individual i col·lectiva d’una
societat

-

Oferir eines per ajudar a les persones que pateixen o han patit alguna pèrdua
reproductiva

Descripció

Les pèrdues gestacionals passen amb freqüència en la vida de famílies joves; i moltes d’aquestes
famílies les pateixen en silenci, i sense suport o reconeixement de l'entorn. A més de morts fetals
tardanes o dels nadons, hi ha també avortaments espontanis, infertilitat (primària i secundària), i
interrupcions de l’embaràs per raons de salut. En la gran majoria dels casos, malgrat la causa, es viu
com una pèrdua.
La recerca demostra que es podria evitar una part significativa del patiment amb un tractament més
obert, més directe, i més humà. Aquest taller te una mirada a la vegada antropològica i psicològica;
aporta no només coneixement fruit de la recerca, sinó també també suggeriments i practiques
especifiques que les persones que interactuen amb famílies en situacions de pèrdua reproductiva
podrien utilitzar per entendre i ajudar millor al seus amics, familiars, veïns, i companys.
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Destinataris
Escoles: Professionals dels centres educatius i famílies
Sanitari: Professionals dels centres sanitaris
Duració

Dues opcions:
1h 30 min – 2h
Requeriments tècnics
- Projector i pantalla
Equip AFIN
Lynne McIntyre, MSW, MA. Psicoterapeuta experta en salut mental reproductiva amb un Màster
en Treball Social Clínic de la Universitat Catòlica dels Estats Units (The Catholic University of
America). Actualment és Doctoranda en Antropologia Social i Cultural a la UAB, investigant l’ús
de rituals en les pèrdues reproductives.
Aquesta xerrada és realitzada per professionals del Centre AFIN, dedicat a la transferència dels
resultats de recerca duts a terme pel grup d’investigació del mateix nom, amb seu al
Departament d’Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Centre AFIN oferint un
servei d’assessorament, formació i intervenció a professionals i famílies, tant en grups com
individualitzats, sobre:
- Reproducció assistida
- Adopció i acollida
- Criança i educació
- Infància, adolescència i joventut
- Relacions familiars i socials
- Diversitat (familiar, ètic-racial, funcional) i la gestió en els centres educatius
Més informació:
Grup de Recerca AFIN-UAB: http://grupsderecerca.uab.cat/afin/
Centre AFIN: http://sct.uab.cat/centreafin/ca/content/serveis-0
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