Venres, 15 de xuño de 2018.

Sábado, 16 de xuño de 2018

● 9:15h. Inscripción e recollida de documentación.

Sede Colexio Oficial de Galicia (R/ Espiñeira 10-Baixo)

● 9:45h. Inauguración da Xornada.

● 14:00-16:00h. Comida.

Curso: Protocolo PsicAP para o tratamento dos trastornos
emocionais.

María Rosa Álvarez Prada. Decana Colexio Oficial de
Psicoloxía de Galicia.

● 16:00-18:00h. Mesa 2. Psicoloxía clínica de interconsulta e
enlace. Experiencias de traballo.

● 10:00-14:00h. Programa.

● 10:00-11:30h. Conferencia inaugural.

Modera: Mariano Carrero Moure.
Psicólogo Clínico. EOXI Lugo, Cervo e Monforte.

Representante da Administración (por confirmar).

Dr. Antonio Cano Vindel. Os trastornos mentais comúns en
Atención Primaria: o ensaio PsicAP.
Catedrático de psicoloxía da Universidad Complutense de
Madrid.
● 11:30-12:00h. Pausa-café.
● 12:00-14:00h. Mesa 1. Psicoloxía Clínica e Atención
Primaria.
Modera: Eduardo Martínez Lamosa.
Psicólogo clínico. Vicepresidente Asociación Galega de
Psicólogos Internos Residentes (AGAPIR).

José Javier González Hermida. Neuropsicoloxía no SERGAS?
Habela, haina.
Psicólogo Clínico EOXI Ourense, Verín e Barco de Valdeorras.
Rocío Basanta Matos. Avaliación e preparación para a cirurxía
bariátrica desde a interconsulta hospitalaria.
Psicóloga clínica. EOXI Lugo, Cervo e Monforte.
Irene Esperón Rodríguez. Enlazando Psicoloxía Clínica e
Oncoloxía/Coidados Paliativos.
Psicóloga Clínica. EOXI Vigo.
Gonzalo Martínez Sande. Lesión medular.
Psicólogo clínico. EOXI A Coruña

Dirección de Asistencia Sanitaria do SERGAS (por confirmar).
Jesús Sueiro Justel. Psicoloxía para desmedicalizar?.
Médico de Atención Primaria. Presidente Asociación Galega
de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC).

● 18:00h. Clausura das xornadas.

Marta Carballal Mariño.
Pediatra de Atención Primaria. Centros de Saúde de Cerceda
e Culleredo. Secretaria da Asociación Galega de Pediatría de
Atención Primaria (AGAPap).

Eduardo Martínez Lamosa. Vicepresidente AGAPIR.
Rosa Cerqueiro Landín. Presidenta APSCS.

Natalia López Alonso. Intervencións Psicolóxicas en Atención
Primaria. A experiencia de Asturias. Primeiros resultados.
Psicóloga clínica do Servicio de Saúde do Principado de
Asturias (SESPA).

● 18:30h. Asemblea APSCS.

Alicia Carballal Fernández. Presentación do documento do
Grupo de traballo en Atención Primaria do Colexio Oficial de
Psicoloxía de Galicia.
Vicepresidenta da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG.

1.- A implantación do protocolo PsicAP no SERMAS.
2.- Detección dos trastornos de ansiedade e depresión polo
médico de Atención Primaria.
3.- Derivación ao psicólogo clínico.
4.- Avaliación, diagnóstico e creación de grupos transdiagnósticos.
5.- As sesións 1 e 2: psicoeducación, desactivación.
6.- As sesións 3 a 7: reestruturación cognitiva.
7.- As sesións 5 a 7: técnicas condutuais e prevención de
recaídas.
Docentes:
Antonio Cano Vindel
Catedrático de Psicoloxía da Universidad Complutense de
Madrid (UCM).
Presidente da Sociedad Española para el Estudio de la
Ansiedad y el Estrés, SEAS.
Editor e Director da revista Ansiedad y Estrés.
Director do grupo de investigación Cognición, Emoción y
Salud da UCM.
Autor de máis de 150 publicacións.
Investigador Principal do ensaio clínico PsicAP-Psicología en
Atención Primaria.
Paloma Ruiz Rodríguez
Médico especialista en Medicina de Familia. Servicio
Madrileño de Salud, SERMAS.
Psicóloga, Investigadora do grupo PsicAP.
Investigadora principal do subestudio sobre avaliacións
económicas de PsicAP.
Autora de máis dunha ducia de artigos sobre trastornos
emocionais en Atención Primaria.
Membro do grupo de traballo sobre implantación do
psicólogo clínico en Atención Primaria no SERMAS.

Cotas de inscrición.

INSCRICIÓN

Xornada (venres 15/6/2018)

O boletín de inscrición debidamente cumprimentado xunto coa copia de
transferencia bancaria, en caso de asistencia ao curso Protocolo PsicAP para
o tratamento dos trastornos emocionais (sábado, 16/6/2018) enviarase por
correo electrónico ou correo postal, ou ben directamente á sede do Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG).
Correo postal: R/Espiñeira 10-baixo. 15706, Santiago de Compostela
Correo electrónico: copgalicia@copgalicia.gal

Inscrición gratuita (necesaria a inscrición previa).
Curso Protocolo PsicAP para o tratamento dos trastornos
emocionais (sábado, 16/6/2018) (4 horas).
Membros das entidades organizadoras.............................30 euros
Non asociados/as .......................................................................60 euros
Neste curso podes optar ás prazas gratuítas para colexiados e
colexiadas desempregadas. Bases no seguinte enlace:
https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/axudas_formacion_para
_colexiados_e_colexiadas.pdf

BOLETÍN DE INSCRICIÓN:
A psicoloxía clínica entre a atención primaria e a atención
especializada. O lugar de encontro bio-psico-social.
Nome ...............................................................................................................
Apelidos ...........................................................................................................
DNI ....................................................................................................................
Enderezo........................................................................................................
Cidade e CP....................................................................................................
Teléfono ..........................................................................................................
Data ..................................................................................................................
Sinalar
⃣ Xornada
⃣ Curso Protocolo PsicAP para o tratamento dos trastornos
emocionais (sábado, 16/6/2018)
⃣ Xornada e curso
⃣
⃣

Membro da/s Asociación/s organizadora/s
Outros profesionais

XÚNTESE A ESTE BOLETÍN COPIA DA TRANSFERENCIA Á
ABANCA,
IBAN: ES64 2080 0316 2330 4000 8164

Dado que tanto a sede da xornada como a sede do curso teñen unha
capacidade máxima de asistentes, na admisión respectarase rigorosamente
a orde de entrada, para o que se terá en conta tanto a data de rexistro de
entrada das solicitudes enviadas por correo ordinario, fax, correo electrónico, banca on line ou entregadas persoalmente na sede do Colexio no
momento de recibilas, como a data de certificación de Correos no momento
de envialas cando se empregue ese medio.
Ao día seguinte de rematar o prazo de inscrición poñerase na páxina web o
listado de admitidos/as e non admitidos/as.
Non se poderá anular a inscrición nin se devolverá o importe da matrícula
fóra do prazo sinalado para a inscrición.
Para acollerse ás tarifas de colexiados/as do COPG deberase estar ao
corrente do pago das cotas da sección. De igual xeito que para acollerse ás
tarifas de membro das demáis entidades organizadoras.
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.
Ao finalizar a Xornada e/ou curso entregarase os correspondentes certificados de asistencia, para o que será necesario ter asistido ao 80% dos programas.

Último día de inscrición ao curso e á xornada: 11 de xuño de 2018
De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal, informámosche de que no Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia existe un ficheiro co nome de “Actividades e
servizos para os/as colexiados/as” no que se incluirán os teus datos
profesionais e persoais unha vez inscrito/a no curso. A finalidade do mesmo
é a xestión e tramitación das actividades e servizos que o Colexio che presta.
A súa utilización e destino é exclusivamente colexial e para organismos afíns
a este Colexio.
⃣ Non autorizo ao COPG a facer uso das fotografías, xa sexan individuais ou
en grupo, nas que apareza a miña imaxe, realizadas nas distintas actividades
nas que participe, para ser publicadas na páxina web do Colexio, prensa,
exposicións, revistas ou demais publicacións que realice o Colexio.
No caso de non aceptar o uso descrito marca o cadro. Poderás exercer os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición mediante
comunicación, ou para revocar o teu consentimento, dirixíndose ás nosas
dependencias na Rúa Espiñeira, 10-Baixo, 15706 Santiago de Compostela,
ou ben enviando un correo electrónico a copgalicia@copgalicia.gal

Xornada

A PSICOLOXÍA CLÍNICA
ENTRE A ATENCIÓN PRIMARIA
E A ATENCIÓN ESPECIALIZADA
O LUGAR DE ENCONTRO
BIO-PSICO-SOCIAL
Santiago de Compostela,
15 e 16 de xuño de 2018
Sede da Xornada:
Antigo Hospital San Roque

R/ San Roque 2, 15704, Santiago de Compostela

Comité científico
Santiago Lago Canzobre, presidente
Carlos José Losada López
Rocío Basanta Matos
Mariano Carrero Moure
Comité Organizador
Rosa Cerqueiro Landín, presidenta
Eduardo Martínez Lamosa
Luis Carlos Álvarez García

