10 de setembre
Dia Internacional per a la prevenció del suïcidi

Curs

Prevenció i abordatge de
la conducta suïcida

Tàrrega, 19 i 26 de setembre de 2018
Organitza:

Amb la col·laboració de:

Presentació
El suïcidi és un problema de salut pública molt important, que
provoca quasi un milió de víctimes cada any (OMS). Els i les
professionals que treballen en l’àmbit social i sanitari hi ocupen
un lloc clau, des del qual detecten i prevenen conductes de risc
de suïcidi.

Objectiu general
Oferir coneixements a les i els professionals per aprofundir en la
prevenció, abordatge i risc de repetició de la conducta suïcida.

Objectius específics
 Facilitar estratègies de prevenció del comportament suïcida.
 Garantir una adequada detecció i exploració de la ideació
suïcida.
 Dotar d’eines als i les professionals pel maneig de la conducta
suïcida i intervencions en situacions de crisi.

Continguts
Conducta suïcida: ideació, temptativa autolítica, suïcidi
consumat...
Factors que influeixen en la conducta suïcida.
Mites i falses creences sobre el suïcidi.
Exploració del risc suïcida.
Seguiment posterior: intervencions i seguiment després d’una
temptativa autolítica.
Després del suïcidi: atenció a familiars i persones afectades per
la mort de la persona suïcida.

Dirigit a...
Professionals de l’àmbit social, sanitari, policial i educatiu.

Docent
Nerea Jáuregui Roncal. Infermera del Centre de Salut Mental
d’Adults (CSMA) de l’Hospital de Mollet del Vallés. Màster en
conducta suïcida. Ex-secretària de la Junta de DSAS (Després
del Suïcidi Associació de supervivents). Experiència com a
formadora en prevenció i maneig del suïcidi en diversos hospitals
de Catalunya.

Calendari, horari i lloc
Dimecres 19 i 26 de setembre de 2018 de 9.30 a 14.30h.
Oficina Jove de l’Urgell – C. de la Solana, 6 – Tàrrega

Certificat
S’expedirà certificat d’assistència a les persones que assisteixen
al 75% de la formació.

Formulari d’inscripció (data límit: 16 de setembre de 2018)
Lliura el formulari a l’Oficina Jove de l’Urgell – C. de la Solana, 6 de Tàrrega
(també pots inscriure’t al següent enllaç https://goo.gl/aM1Dk3)
Nom
Cognoms
Gènere

Dona

Home

No binari

Data de naixement
DNI
Correu electrònic
Telèfon de contacte
Pots indicar de què estàs treballant?

Pots indicar quines expectatives tens sobre el curs?

Si vols certificat, indica l'adreça on vols que te l’enviem. Recorda incloure codi
postal i municipi
L’interès del curs és
Professional

Personal

Ambdós

Data i signatura

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades
facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Tàrrega, les dades
seran utilitzades per a la gestió del Curs Prevenció i abordatge de la conducta suïcida. Les seves dades no
seran cedides a tercers i un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del
registre d'expedients de l’Entitat. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.
Desitjo rebre informació sobre activitats de l’Ajuntament (cursos, seminaris, conferències, jornades, etc.)
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels
seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça:
Ajuntament de Tàrrega, Plaça Major n. 1, 25300 Tàrrega (Lleida) o a la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

