
GRUPO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA EN EMERXENCIAS (GIPCE)
"Atención psicolóxica telefónica en crises suicidas"

MODALIDADE

PRAZAS

PREZOS

OBXECTIVO

COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA             BOLETÍN DE INSCRICIÓN                    FORMACIÓN ONLINE

RELATOR Pedro Martín-Barrajón Morán.

Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE).ORGANIZA

COORDINA Lorena Nieto Iglesias (G-3633).

DURACIÓN 4 horas.

DATA E
HORARIO

Sábado, 26 de xuño de 2021.
De 09:30 a 13:30 horas.

En liña. Plataforma Moodle e ZOOM.

Limitadas ao aforo máximo da plataforma.

Membros do GIPCE ............................................................................................................... 20€
Membros do GIPCE en situación de desemprego ................................................................. 10€
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Adquirir os coñecementos para unha adecuada atención telefónica psicolóxica en crises suicidas, e ofrecer pautas
que nos permitan desenvolver e mellorar o noso traballo como psicólogas e psicólogos de emerxencias nunha
intervención.

DESTINATARIOS Membros do Grupo de Intervención en Catástrofes e Emerxencias.
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INSCRICIÓN

A través do correo electrónico do COPG (copgalicia@copgalicia.gal) remitindo o boletín de inscrición xunto coa
copia da transferencia bancaria a nome do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia na conta corrente IBAN Nº
ES64 2080 0316 2330 4000 8164 de ABANCA. Respectarase rigorosamente a orde de entrada das inscricións
realizadas.

A formación terá un mínimo de asistentes, tendo preferencia as psicólogas e psicólogos integrantes do GIPCE
do COPG, podendo suspendelo o Colexio no caso de non obter un número de suficientes inscricións.
 
Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición comunicarase por e-mail a admisión ou non admisión.
 
Ao finalizar a xornada formativa entregarase o correspondente certificado de asistencia, para o que será
necesario ter asistido ao 80% da duración da sesión.
 
Non se poderá anular a inscrición nin se devolverá o importe da matrícula fóra do prazo sinalado para a
inscrición.
 
Deberase estar ao corrente no pago das cotas colexiais. Para as tarifas de demandante de emprego,
axuntarase informe de situación administrativa actual ou informe demandante de emprego, asinado pola persoa
responsable da oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia con data actual e a tarxeta de demandante
de emprego. 

Último día de inscrición: 16 de xuño de 2021.
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RELATOR

COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA             BOLETÍN DE INSCRICIÓN                    FORMACIÓN ONLINE

PEDRO MARTÍN-BARRAJÓN MORÁN

Psicólogo sanitario e experto en emerxencias e catástrofes. Responsable da Área de Emerxencias e da Rede
Nacional de Psicólogos para a Prevención do Suicidio en Psicólogos Princesa 81, S.L.P. Máster en Psicoloxía Clínica
e da Saúde (UCM). Especialista Universitario e Máster en Condutas Suicidas (UPO).

Xefe de sala do servizo de primeira atención psicolóxica para afectados por Covid-19, posto en marcha polo
Ministerio de Sanidad e o Consejo General de la Psicología. Excoordinador da Rede Nacional de Psicólogos en
Accidentes Ferroviarios.

Docente de Psicoloxía de Emerxencias e de Condutas Suicidas, a nivel nacional e internacional.
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PROGRAMA
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1.Contextualización das crises suicidas
-Epidemioloxía e situación actual do suicidio en España. Mitos que interfiren na prevención dentro dos   
 ..profesionais da emerxencia.
-Factores precipitantes da conduta suicida segundo os grupos de idade.
-Principais factores de risco de suicidio en poboación xeral.

2.Intervención 
-Habilidades de comunicación e acompañamento en crises suicidas.
-Avaliación da emoción predominante na persoa que cham e actuación diferencial en función da emoción
..predominante.
-Características e dificultades na atención telefónica en crises suicidas.
-Entrevista da avaliación de risco suicida.
-Toma de decisións e apoio telefónico en casos de risco baixo ou alto, ou condutas suicidas en curso.
-Algoritmo de intervención telefónica. Aplicabilidade.
-Recomendacións para o traslado do paciente ao hospital en ambulancia en tentativa de suicidio.
 

3.Casos prácticos
 
 


