Trauma psicològic:
Un fenomen fisiològic amb conseqüències psicològiques

CONFERÈNCIA GRATUÏTA
Organitzada pel

Consorci de Benestar Social del Gironès - Salt

Impartida per Mario Salvador a Salt (Girona) el divendres, dia 31 de Gener de 2014
En la conferència s'exposarà com l'esdeveniment traumàtic, particularment quan ocorre des d'edats
primerenques, afecta la maduració i configuració de l'arquitectura cerebral i com el trauma queda
registrat en el cos. Podem dir que el trauma és com el cos reacciona a l'amenaça per a la vida.
S'il·lustrarà la manera en què el trauma afecta:
- a les capacitats de regulació emocional (fenòmens de desbordament emocional)
- a la consolidació de la memòria (flashbacks)
- a les conductes d'evitació de tot allò que pot incitar a recordar
S'apuntaran els principis bàsics per a la facilitació de la integració de l'experiència i l'abordatge
dels fenòmens de desregulació fisiològica.
La conferència ressaltarà com a molts d'aquests pacients acudeixen a les consultes amb queixes somàtiques, síndrome de memòries enterrades.
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DATA: 31 de gener de 2014
LLOC:
Sala d’Actes de l’Hospital Santa Caterina de Salt
Parc Hospitalari Martí i Julià C/ Dr. Castany s/n
17190 Salt (Girona)

Horari: de 10:00 a 13:00 hores

Informació:
Jordi Coromines o Benjamí Comas
Tel. 972 23 51 05 (de 9 a 14 hores)
equip.tecnic@girones.cat

