
Benvolguts companys,

Demà dijous dia 1 DE JUNY de 11:30 a 14:00, tindrà lloc una sessió de diàleg i treball
entre els líders de diferents grups ètnics del nostre entorn, membres del Pla Director
d’Immgració del Departamet de Salut, Assessors de l’OMS i Caps de serveis de
l’Hospital del Mar d’àrees estretament relacionades amb la immigració.

Serà present  en aquesta sessió de treball i diàleg, el Professor Thomas LaVeist de
la John Hopkins University. El Professor LaVeist és doctor en Sociologia mèdica i és el
director fundador del Hopkins Center for Health Disparities Solutions de la
John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Una de les seves línies
d’estudi preferents és la rellevancia de les desigualtats socials i el seu impacte sobre la
salud, així com els factors socials i  de comportament que expliquen les diferències
racials en els resultats de Salut.

El professor LaVeist, ha estat el ponent convidat en el curs “La inmigració y su
impacto sobre la Salud de la Población”, que ha tingut lloc els dies 29,30 i 31 de
maig d’enguany a l’Hospital del Mar. En el marc dels continguts tractats en aquest
curs, es desenvoluparà aquesta sessió de treball i diàleg sobre salud i immigració.

Per què a l’Hospital del Mar?

L’àrea d’influència de l’Hospital del Mar es caracteritza per taxes de sobreenvelliment
elevades, percentatges d’immigració molt elevats, baixos nivells socioeconòmics de la
població de referència i estats de salut i salut percebuda per sota del conjunt de la
ciutat.

Els percentatges d’immigració recent (últims 6-7 anys) sobre la comunitat de l’àrea
d’influència de l’Hospital del Mar (uns 280.000 habitants) són de més del 38% a Ciutat
Vella i de gairebé el 15% a Sant Martí. Actualment gairebé prop del 25% de les
Urgències ateses són de persones immigrants i poc poc, aquestes persones van
incorporant-se als circuits d’atenció. Això ha implicat surant els últims anys uns canvis
en les necessitats i els patrons d’assistència del propi hospital i alhora incorporar nous
indicadors en els estudis poblacionals. En aquest canvi continu i procés d’adaptació a
aquest fet – la immigració–, han aparegut noves figures com el mediadors
interculturals.  En aquest camp, l’Hospital del Mar és un referent i no és d’extranyar
que diversos professionals d’aquest centre siguin consultors en matèries de immigració
i polítiques sanitàries.

Dia i hora: 1 DE JUNY de 11:30 a 14:00
Lloc Sala Gran de la Planta 10 de l’Hospital del Mar (IMAS). Pg. Marítim, 25-29.
Assistents confirmats: líders de diferents grups étnics: Sr. Aftal (President
Associació Pakistaní del Treball), Sra. Uma (Associació de Dones Pakistanís), Sr. Mawa
(Associació Senegalessa), Sr. Chaid (IBN Batuta) i alguna associació més encara a
concretar.
Dr. Estanis Alonso, Dra. Carme Ollé, Dra. Tona Lizana (tots tres del Pla Director
d'Immigració del Departament de Salut)
Dra. Marisa Ros (Assessora de l'Organització Mundial de la Salut)
Dr. X. Castells (Cap de Servei d’Epidemiologia de l’Hospital del Mar), Dr. F.Cots (Servei
d’Epidemiologia de l’Hospital del Mar).



Dr. Oriol Vall (Cap de Servei de Pediatria de l’Hospital del Mar)


