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En motiu del 10è aniversari de la nostra Unitat Docent, us oferim una edició especial del butlletí
APSalut, sobre ATENCIÓ ALS NOUVINGUTS i EXCLUSIÓ SOCIAL. Aquest monogràfic tracta
aquesta problemàtica actual des de diferents perspectives, per oferir-vos una visió àmplia i
complementària sobre els seus efectes en la salut social i comunitària de la població.
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Francesc Mateu i Hosta. Director d'Oxfam
Intermón a Catalunya i metge de família / @frmat

19/05/2016

Els refugiats
El tema dels refugiats no és un problema simple. I
per tant la resposta tampoc ho serà. D’entrada el
tema només es resol de veritat acabant la guerra.
La resta són “tirites”. Per complicar la solució, els
refugiats que més necessiten acollida són una part
dels que queden a Síria, al Líban o a Jordània.
Aquests són els més vulnerables i no els que han
arribat a Europa. I per tancar el sudoku, els
governants creuen que no volem els refugiats i que
si els porten no els tornarem a votar. Són tres
problemes que no resoldrem fàcilment.

Marta Coderch Arís, especialista i tutora en
Medicina Familiar i Comunitària. EAP Sardenya.
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Virus HTLV-1, a propòsit d’un
cas clínic
El retrovirus limfotròpic de cèl.lules T Humanes
(HTLV), conegut des dels anys 80, endèmic a
vàries parts del món i amb una prevalença que va
en augment en alguns països desenvolupats, pot
ser responsable de diferents malalties com la
Leucèmia de Cèl·lules T de l’adult i diversos
trastorns neurològics de desmielinització que
inclouen la Paraparèsia Espàstica Tropical (PET),
així com de quadres de polimiositits, artritis i
dermatitis infecciosa entre d’altres.

Jordina Codinachs, Xavier Planàs, Marta
Puigdesens. Equip directiu de l’Escola La Sínia de
Vic.

22/05/2016

L'educació a l'Escola La Sínia:
una responsabilitat compartida
El projecte socioeducatiu de l’escola La Sínia atén
i dóna resposta educativa a la realitat multicultural i
multilingüe que caracteritza el barri, amb més de
400 alumnes i 270 famílies de 19 nacionalitats
associades a 15 idiomes diferents. Els nous
contextos socials necessiten respostes
educatives des d'una visió comunitària, on l'escola
n'és el motor principal. Us oferim un clar exemple
d'aquest nou enfocament pedagògic coordinat
amb entitats i institucions del territori: educació,
salut i serveis socials.

Ibrahim Mahfoud, metge de família ACUT Osona.
Àngels Ballarín, metgessa de família EAP Vic.
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Síria en primera persona:
L'experiència d'un sirià molt
català
La Dra. Àngels Ballarín, metgessa de família de
l'EAP Vic, entrevista a Ibrahim Mahfoud, metge de
família ACUT Osona. Nascut a Síria, el Dr.
Mahfoud viu a Catalunya des de fa gairebé 40
anys. "Ara també hi ha dos tipus de persones que
abandonen el país: els que ho fan fugint de la
guerra amb avió i visat i els milers de refugiats que
ho són per estratègia". "Jo fa molts anys que visc
aquí però vaig a Síria cada any. I hi tinc una casa
on espero poder viure-hi algun dia..."

Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona (COMB).
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Document de posició de la
Junta de Govern del COMB
sobre la crisi de refugiats a
Europa
Decàleg del COMB arran de la greu crisi
ocasionada per l’èxode protagonitzat per milers de
ciutadans que, fugint de països amb règims
violents o en situació de guerra, s’estan dirigint a
Europa buscant asil. El dret d’asil de les persones
en perill o que demanen auxili forma part dels
pilars d’un Estat de Dret i dels principis
humanistes. No sols es tracta de bondat o
solidaritat ciutadana, sinó de respecte i aplicació
de les normes establertes pels tractats
internacionals.

Jordi Tolrà i Mabilon, consultor a Invenies, CEO a
mSocial.cat. Director del Pla d’Inclusió Social de
Barcelona 2012-2015. Director entre1992 i 2004
de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB.
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Ser refugiat, morir en vida?
El problema real de molts dels refugiats de guerra,
els del conflicte sirià o els de qualsevol altre, és
que sovint han perdut les ganes de viure. Perdre la
família, la casa, la feina, o la ciutat, i de sobte
trobar-se en un lloc nou, sovint molt diferent, a
vegades hostil i amb referents culturals molt
diferents dels propis, du a moltes persones
refugiades a un trencament interior que es tradueix
en símptomes que abasten totes les patologies
possibles de la psicologia, i també de la psiquiatria
en els casos més greus.

 

Us animem a fer-nos arribar els vostres
comentaris i suggeriments sobre l'APSalut a
udaceba@aceba.cat

Si voleu estar estar informats de tota l'actualitat de
la Unitat Docent d'ACEBA, seguiu-nos al Twitter:
@UDACEBA

D'acord amb la LSSICE, si no voleu rebre més notícies de la Unitat Docent de l'Associació Catalana d'Entitats de Base
Associativa podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a udaceba@aceba.cat amb l'assumpte BAIXA.
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