“Per una paternitat responsable,
activa i conscient”
PONENT:

TAMBÉ PARTICIPEN:

Sandra Gallego, comare dinamitzadora del projecte
CANVIEM-HO,
que
pertany
al
Programa
d'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva de la
ciutat de Barcelona.

Diverses parelles d’infermeres i infermers que ens
parlaran de la seva experiència com a pares i dels
reptes de conciliació que s’han presentat en el seu
camí.

CONTINGUTS DE LA SESSIÓ:

•

Ha canviat o està canviant
paradigma del rol de pare?

•

Quin paper poden tenir les infermeres
en la preparació cap a una paternitat
més participativa?

•

En una professió de torns, com és la
Infermeria, amb quins reptes extra
ens trobem a l’hora de ser papàs?

el

L’arribada d’un fill és un repte per a totes les parelles. A vegades, el rol dels pares durant l’embaràs, el part i la
criança és confús i, en ocasions, passiu. Comares d’Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del Institut
Català de la Salut, juntament amb altres professionals, duen a terme el programa "Canviem-ho", dirigit a homes
que seran pares en un futur immediat per a orientar-los en la seva participació i resoldre dubtes sobre la cura del
bebè, el permís de paternitat i altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.
En el cas de les infermeres, aquesta conciliació te un afegit de dificultat, ja que els torns professionals acaben
complicant encara més la vida la vida familiar. Vàries parelles d’infermers i infermeres intervindran per a contar
la seva experiència i posteriorment s’obrirà un debat amb el públic.

DADES GENERALS
DIA: DIMECRES, 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA
LLOC: Seu del Col·legi d’Infermeria a Palma (C/ Almirall Gravina, 1)
HORARI: a partir de les 17:00
ENTRADA LLIURE
MÉS INFORMACIÓ:

Telèfon: 971 46 27 28

RETRANSMISSIÓ PER STREAMING
Email: coiba.pm@infermeriabalear.com

Web: www.infermeriabalear.com

