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20122012
Casal de Casal de barri Congrbarri Congrés-Indiansés-Indians
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Es requereix inscripció a la web

Organitza:

Col·laboraCol·labora
DONA LLUM és una associació no lucrativa, de
manera que tots els ingressos que rebem els
invertim a les activitats que duem a terme. Els
membres de l’associació hi treballem de forma
altruista i no rebem cap tipus de compensació
econòmica.

Pots fer-te soci
Per fer-te’n soci/a (amb una quota anual
simbòlica de només 20 euros) només has
d’omplir el formulari que apareix a la nostra web,
a l’apartat ”Col·labora” i enviar-nos les teves
dades personals.
De seguida ens posarem en contacte amb tu per
confirmar la teva inscripció com a membre de
l’associació.
Tindràs accés al fòrum restringit de l’associació,
on preparem les nostres activitats i accions per a
la millora de l’atenció a la salut matern infantil a
Catalunya, i podràs organitzar i participar en els
projectes de DONA LLUM.

Pots fer-hi una donació
Si ho desitges, també pots col·laborar amb
nosaltres mitjançant una donació al número de
compte:
2041-0073-07-0040023533 (Caixa Manresa)

Data:
Dissabte, 26 de maig de 2012

Horari: De 10.30 a 14 h

Lloc:
Sala d’actes
Casal de barri Congrés-Indians
c/Manigua, 25-35

Metro: L5 Congrés, L4 Maragall
Bus: 19, 20, 32, 45, 47, 50, 51,
        71, 74, 117

Organitza:

www.donallum.org

Preu Preu de la jornadade la jornada

Preu sòcies i acompanyants……….. 10€

Preu no-socis……..…………………….. 15€

Preu “nou soci” + inscripció
jornada………………………………..…… 25€

A abonar presencialment el mateix dia
de la jornada



ProgramaPrograma
10.00 h Arribada

10.30 h Benvinguda i presentació
Irune Quevedo. Presidenta de DONA LLUM

10.45 h L’atenció al part a Catalunya.
Oportunitats de millora.
Sr. Ramon Escuriet. Oficina de planificació
de Serveis i Mapa Sanitari. Direcció
General de Regulació, Planificació i
Recursos Sanitaris. Departament de Salut

11.15 h El part a casa a Catalunya vs. altres
païssos.
Sra. Blanca Lainez. Llevadora independent

11.45 h Cofee Break.
12.00 h Impacte econòmic dels protocols de

bones pràctiques en neonatologia.
Dr. Adolfo Gómez-Papí. Neonatòleg de
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i
repr. del comité de lactància materna de
l’Associació Espanyola de Pediatria.

12.30 h El paper de la llevadora en l’economia
del naixement: part, post-part i
lactància.
Sra. Lucía Alcaraz. Llevadora i repr. de
l’Associació Catalana de Llevadores.

13.00 h Precs i preguntes. Col·loqui.
14.00 h Comiat

La Setmana Mundial del Part RespectatLa Setmana Mundial del Part Respectat
Cada any, es celebra a diversos països una setmana mundial de reflexió sobre un
tema específic relacionat amb el naixement, a iniciativa de diverses entitats ciutadanes i
organitzacions d’usuaris de serveis sanitaris.
Enguany, la Setmana Mundial del Part Respectat, del 21 al 27 de maig de 2012 té per
lema “El naixement i l’economia”. L’associació DONALlum s’hi adhereix amb una
jornada multidisciplinar, amb el desig d’afavorir l’intercanvi d’experiències i el
coneixement compartit. Per això, aquesta iniciativa s’adreça tant a les dones usuàries
com a les famílies i als professionals de la salut.

El negoci del naixement a CatalunyaEl negoci del naixement a Catalunya
Amb aquest lema es pretén reflexionar sobre la influència de l’economia en els
naixements. Els usuaris normalment no sabem quin és el cost d’un part normal, o d’una
cesària, ni si aquest preu és diferent en funció dels professionals que t’atenen. També
ens preguntem per què el percentatge de cesàries gairebé és el doble a les clíniques
privades que als hospitals públics i volem reflexionar sobre la diferència de pràctiques
entre aquests dos grups. Davant la crisi, volem cercar entre tots una solució per
optimitzar la qualitat de l’atenció al part del nostre país davant les retallades, sense que
haguem de programar els parts de dilluns a divendres en horari feiner.
Si vosaltres també teniu aquests dubtes i d’altres, us convidem a reflexionar amb
nosaltres en aquesta jornada.

Pasi Pasi del documentaldel documental
““The business of being bornThe business of being born””

A les 16.00h, fora de la jornada i com a
activitat gratuïta en col·laboració amb El Parto
Es Nuestro i altres associacions, emetrem el
documental “The business of being born”, a
l’aula 2 de la primera planta.
L’aforament és limitat


