CONFIRMA LA TEVA ASSISTÈNCIA AQUÍ

1a trobada del cicle de “diàlegs a l’entorn de”

El treball en les organitzacions sanitàries.
És possible el treball en equip?
Presentació de l’edició en català del llibre “L’inconscient a la feina”
d’Anton Obholzer i Vega Zagier

10 d’octubre de 2019 a les 19.30 hores
Sala d’Actes del Col·legi de Metges de Barcelona - Passeig de la Bonanova, 47 - 08017 Barcelona

Organitzat per la Secció Col·legial de Metges Psiquiatres i l’Associació de Monografies de Psicoanàlisi Psicoteràpia i Salut
Mental (MPPSM).

Introducció:
En les organitzacions en general i específicament en les sanitàries, malgrat l’alt grau de preparació tècnica
dels professionals i de la direcció, l’assoliment dels objectius per part dels equips assistencials es veu sovint
entorpit per factors emocionals, que els fa poc eficients i al mateix temps poden induir un medi relacional
tòxic per a qui hi treballa.
Els equips són grups amb un funcionament sistèmic complex i ens calen eines per identificar i resoldre els
vectors inconscients que els regulen. Si veiem i transformem aquests elements, en canvi, podem potenciar
la creativitat i el goig del treball.
El llibre que presentem avui, traduït al català des de l’equip que edita Monografies, ens il·lustra sobre els
fenòmens subjacents a aquestes dificultats que poden ser font de males praxis i “burn-out” entre els
professionals.
El llibre parteix d’una llarga trajectòria dels autors en el treball de consultoria i conté reflexions teòriques i
molts exemples pràctics extrets de la seva intervenció sobre organitzacions sanitàries i socials.
El situarem en el seu context i també en el de casa nostra, a través dels comentaris i d’algunes experiències
inspirades en la mateixa línia teòrica exposada.

PROGRAMA
19.30 h Taula rodona.
Moderador: Dr. Lluís Albaigès, psiquiatre, psicoterapeuta, consultor d’organitzacions i president de la Secció
Col·legial de Metges Psiquiatres del CoMB.
Presentació de l’Associació de Monografies de Psicoteràpia, Psicoanàlisi i Salut Mental (MPPSM).
Dr. Josep Oriol Esteve, psicoanalista de la IPA i president de l’Associació de Monografies.
Experiències pràctiques:
Observant un canvi de rol.
Dra. Maria Rosa Senan, doctora en Medicina per la facultat de Zaragoza, especialista en Medicina Familiar i
Comunitària i tutora. Membre del grup de treball de Dermatologia de SemFYC i CAMFIC. Directora de l’EAP El Clot.
Donar llum. Una experiència amb llevadores.
Sra. Fabiola Dunyó, psicòloga-psicoterapeuta. Consultora d’organitzacions. Docent de MIR R2 i EIR R2 de
Barcelona Ciutat. Membre de l’AEPP i de la FEAP.
Algunes hipòtesis sobre el procés d’institucionalització dels professionals de la salut.
Sr. Jaume Benavent, llicenciat en pedagogia i consultor d’organitzacions. Director de Projectes de l’Institut
Innova, Barcelona.

20.45 h Presentació de l´edició en català del llibre “L’inconscient a la feina” d´Anton Obholzer i Vega Zagier.
Dra. Esperança Castell, metgessa, psicoanalista, consultora d’organitzacions.
Membre de l’Associació de MPPSM.
Debat

(*) Acte preparatori del Congrés Internacional Bion 2020 que es farà a Barcelona el 31 de gener del 2020).

