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Resum executiu
Introducció
El ràpid increment de la població immigrant a Catalunya ha plantejat nous reptes pels serveis
sanitaris. Malgrat que el col·lectiu immigrant no presenta problemes de salut molt diferents
als de la població autòctona (1), presenten característiques específiques -culturals, idioma,
religió, etc.- que podrien generar necessitats de suport en el personal sanitari, fins ara
escassament analitzades. Des del Pla Director d’Immigració en Salut, es va promoure aquest
estudi amb l’objectiu d’analitzar, des d’una perspectiva qualitativa, les percepcions del
personal sanitari sobre la provisió d’atenció a la població immigrant per identificar àrees de
millora.
Mètodes
Es va realitzar un estudi qualitatiu, descriptiu de caràcter exploratori i fenomenològic, que es
va desenvolupar mitjançant l’aplicació d’entrevistes individuals i de grup. Es va dissenyar
una mostra teòrica d’informants que poguessin proporcionar discursos diferents: a) directius
dels proveïdors (gerents, directors assistencials, caps de servei i coordinadors de centres
d’atenció primària), b) personal de salut d’atenció primària i especialitzada. Les entrevistes
es van gravar i transcriure textualment. La grandària final de la mostra es va assolir per
saturació dels discursos. Es va realitzar una anàlisi narrativa dels continguts amb
segmentació per grup d’informants i temes. L’àrea d’estudi estava constituïda per cinc
comarques (Barcelonès, Cerdanya, Montsià, Selva, Urgell) amb una elevada concentració de
població immigrant i col·lectius predominants diferents.
Resultats
Els informants perceben l’atenció a la població immigrant com una important causa de
sobrecàrrega laboral, així com l’origen de sentiments de angoixa i frustració. Primer perquè
han de dedicar molt de temps a l’atenció i en segon lloc, perquè no estan segurs d’haver
assolit els objectius de les consultes. No obstant això, s’identifica un grup que considera
l’atenció a la immigració un repte i expressen la seva satisfacció amb resultats positius.
Entre les nombroses dificultats percebudes en la atenció a la població immigrant, els
problemes de comunicació emergeixen amb força. S’associen directament al desconeixement
per part dels immigrants d’una de les llengües oficials de Catalunya i, fonamentalment als
col·lectius àrab i xinès; a la utilització diferent de la llengua, en el cas de col·lectius
llatinoamericans; a elements culturals, fonamentalment en magrebins, i a la predisposició
dels immigrants a comunicar-se.
Enfront dels elements culturals i religiosos, els informants adopten posicions diferents.
D’una banda, els consideren com a risc per a la seguretat dels pacients i carreres
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professionals i d’altra com innoqües i fins i tot beneficioses. Sobre tot, semblen generar
sentiments d’incomoditat per no saber com donar-los resposta.
En la utilització de serveis identifiquen com a problema les actituds –agressives o
demandants- dels immigrants, així com inadequada la seva utilització –l’ús de les urgències,
demandes que consideren injustificades, incompliment de les consultes programades-,
condicionada per la situació laboral i el coneixement de la llengua, el desconeixement i les
expectatives dels immigrants en relació al sistema. A més consideren que es busquen al
sistema sanitari solucions per a problemes socials.
Entre els aspectes del sistema que dificulten l’atenció al col·lectiu immigrant indiquen el
temps insuficient de què disposen per a l’atenció, la falta de coordinació o mal funcionament
d’alguns centres, així com, l’absència de programes d’educació i informació a l’immigrant.
Com a dificultat relacionada directament amb el personal sanitari, emergeixen les actituds
negatives enfront a la immigració i, sobre tot, la percepció de manca de competència cultural
per afrontar el procés d’atenció a la població immigrant, una sensació generalitzada en tots
els territoris.
A nivell local s’han desenvolupat diverses estratègies –individuals o institucionals- per
adreçar la barrera idiomàtica, principalment, la traducció d’alguns documents i lèxic bàsic per
a l’atenció o la utilització de “traductors” espontanis. Aquest desenvolupament ha estat
variable entre territoris, sent més important en els territoris en què el col·lectiu predominant
no era de parla hispana.
En relació als materials i estratègies desenvolupats pel Departament de Salut per a l’atenció
del immigrant, els resultats apuntarien que no se n’ha assolit una difusió efectiva, donat que
el coneixement entre els informants és molt limitat. Els més coneguts són l’accés telefònic a
un traductor (Sanitat Respon), el DVD d’acollida i els cursos de formació. No obstant això, la
seva utilització comporta diversos problemes (lentitud de contacte, manca de suport
tecnològic o institucional) que s’haurien d’adreçar per augmentar la seva utilització i eficàcia.
Entre les necessitats de suport per a l’atenció a l’immigrant expressades destaquen la
disposició de traductors (presencials a les àrees amb més concentració d’immigrants o
d’accés telefònic efectiu en aquelles amb menor presència), mediadors culturals, materials
traduïts de diversos tipus, i d’una formació accessible i centrada en les competències
culturals i amb eines pràctiques d’aplicació immediata.
Finalment, l’estratègia d’acollida de la població immigrant s’hauria d’abordar a nivell
comunitari amb la implicació de totes les institucions presents en el territori. Dins d’aquesta,
s’hauria de dissenyar un programa per la difusió efectiva de la informació necessària per a la
utilització adequada del sistema, que no hauria de recaure sobre el personal sanitari.
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Conclusions y recomanacions
Les opinions del personal sanitari revelen diversos problemes en relació a l’atenció del
col·lectiu immigrant i semblen estar condicionades fonamentalment per tres elements: a)
l’augment sobtat d’aquesta població en els darrers anys, ja que es constaten opinions
favorables a la immigració abans d’aquest augment; b) les idees i conceptes preconcebuts
sobre la població immigrant que poden predisposar al personal sanitari positivament, si és
personal sanitari sensibilitzat, o negativament, en el cas contrari; c) l’experiència real, a
mesura que es fa front a la situació es canvien les percepcions; d) la manca d’eines de
suport. El seu coneixement limitat de les estratègies i eines disponibles indiquen una limitada
difusió i implementació al territori. Es necessitaria donar àmplia difusió al Pla Director
d’Immigració així com garantir la seva implementació a tot Catalunya, així com adaptar els
recursos professionals a la grandària i especificitats de la població.
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Introducció
El ràpid increment de la població d’immigrants a Catalunya en els darrers anys ha generat la
necessitat de donar respostes adients des del sistema de salut. Encara que els problemes de
salut de les persones immigrades siguin essencialment semblants als de la població
autòctona, des del Departament de Salut s’han identificat alguns aspectes específics, per
exemple, característiques culturals, religioses, interpretació de la salut i la malaltia entre
altres, que podrien generar desigualtats a l’hora d’utilitzar els serveis i que demanen un pla
d’atenció específica per aquesta població. És per això que s’ha elaborat el Pla Director
d’Immigració en Salut, que persegueix, entre d’altres objectius, la millora de l’accessibilitat
dels serveis sanitaris per a la població immigrant (1).
En l’anàlisi de l’accés a l’atenció a la salut es pot diferenciar entre l’accés potencial i l’accés
real. Mentre que el segon es refereix a la utilització i satisfacció amb els serveis de salut, el
primer contempla els factors que predisposen a la utilització dels serveis relatius a la
població (necessitats en salut, creences, etc.) i els que la condicionen relatius als serveis
(disponibilitat, barreres organitzatives, econòmiques, geogràfiques, etc.) (2).
Les anàlisis i estudis realitzats fins ara en relació a l’accés als serveis de salut per la població
immigrant s’han centrat fonamentalment en dos aspectes. D’una banda, els factors
predisposants relatius als immigrants – aspectes culturals, percepció de salut, coneixements
del sistema de salut, epidemiològics etc – i d’altra banda, s’han analitzat els patrons
d’utilització de serveis i consum de recursos (3).
Un àmbit menys explorat són els factors que influeixen en l’accés a l’atenció des del punt de
vista dels proveïdors. Si bé s’han analitzat les necessitats de formació dels diferents agents
involucrats en l’atenció sanitària als immigrants, els estudis sobre barreres a l’accés potencial
en relació als proveïdors són limitats (4;5) i l’opinió dels proveïdors sobre els recursos
disponibles i les seves necessitats específiques, encara no han estat analitzades.
Aquesta proposta es desenvolupa per encàrrec del Departament de salut amb el propòsit de
proporcionar informació sobre les necessitats en relació a la provisió d’atenció a la població
immigrant percebudes pel personal sanitari, per contribuir al disseny d’estratègies per a la
millora de l’accés de la població immigrant a l’atenció sanitària.
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1

Antecedents

1.1 La població immigrant i la planificació de serveis sanitaris
En els últims anys la població d’estrangers a Catalunya ha augmentat en comparació amb el
creixement del conjunt de la població. Segons les dades del padró municipal per a l’any
2000, dels 6.261.999 habitants a Catalunya 181.598 eren estrangers. Aquesta població ha
anat augmentant fins a 866.814 sobre un total de població de 7.083.618 l’any 2005 (6). És a
dir, la població estrangera ha passat de representar un 2,9% a fer-ho en un 12,23%
respecte el total de població a Catalunya (6).
No obstant això, és difícil estimar la magnitud real de la població estrangera resident a
Catalunya per la inexistència de fonts d’informació que la reconeguin en la seva totalitat.
D’una banda, la xifra d’estrangers empadronats a Catalunya seria en data 1 de gener de
2006 de 866.814 (6;7). D’altra banda, la xifra d’immigrants amb permís de residència serien
603.636 (31 de desembre de 2005) (8). A més, cal considerar una part de població que no
apareix en cap d’aquests registres i de la que se’n desconeix la grandària, pel que n’és difícil
la monitorització.
Si s’estudien les característiques demogràfiques de la població estrangera amb les últimes
dades facilitades pel padró municipal (1 de gener de 2006) (6), la distribució per sexes és
desigual, un 55,19% d’homes respecte a un 44,81% de dones. Per trams d’edat (dades
disponibles només pel 2005) un 20,83% són menors de 20 anys, un 64,32% té entre 20 i 44
anys, un 12,29% està entre 45 i 64 anys i els que superen els 65 anys només representen el
2,5% del total (6). En tots els trams s’observa un percentatge superior d’homes excepte pel
tram de majors de 65 anys en el que les dones representen el 56,17%. Per tant, la població
immigrant està caracteritzada per persones joves, sobretot homes, en edat fèrtil i de
treballar (1).
A Catalunya, el país de procedència majoritari és el Marroc (20,93%), seguit d’Equador
(9,45%), Romania (5,6%), altres països de Llatinoamèrica (Colòmbia 4,61%; Bolívia 3,97%;
Argentina 3,95%) i Xina (3,83%). Aquests col·lectius representen el 52,34% dels estrangers,
el percentatge restant estaria format per diversitat de països d’Europa (20,64%) i d’altres
continents: Amèrica del sud (10,36%), Àfrica (6,59%), Àsia (5,70%), Amèrica Central
(3,56%), Amèrica del Nord (0,61%) i Oceania (0,05%) (1).
La distribució d’estrangers en el territori català és heterogènia però segueix el mateix patró
de distribució territorial de la població de Catalunya, és a dir, està concentrada
majoritàriament al voltant de l’àrea metropolitana de Barcelona (70,15%). Per comarques,
oscil·la entre un 4-7% en el Ripollès i el Pallars Jussà i un 18-20% a l’Alt i el Baix Empordà i
9
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la Segarra (1). També el país de procedència predominant és diferent entre territoris, per
exemple a la Cerdanya el col·lectiu predominant és el Bolivià, mentre que al Montsià és el
Romanès (1).
El temps des de l’arribada dels immigrants varia entre comarques. Mentre que les comarques
de Barcelona tenen experiència en la recepció de la immigració, algunes comarques com ara
les de Lleida, han experimentat un creixement molt important en els darrers dos anys, on el
nombre de població immigrant s’ha duplicat (1).
Per tant, el ràpid increment de la població estrangera a Catalunya en els darrers anys està
configurant una nova realitat social, econòmica i demogràfica. Aquesta situació genera
preocupacions en el sector serveis, incloent els serveis sanitaris, que s’enfronten a uns
problemes específics – culturals, religiosos, estils de vida, interpretació de la salut i la
malaltia – i a noves demandes a les que donar resposta que podrien generar desigualtats a
l’hora d’utilitzar els serveis. Per aquesta raó, el Departament de Salut ha elaborat el Pla
Director d’Immigració en Salut, que persegueix millorar la salut de la població immigrada,
mitjançant la definició d’un model d’atenció i organització de serveis, que permeti al sistema
de salut català fer front a la nova situació plantejada pel fenomen de la immigració (1).
Una condició necessària però no suficient per a l’abordatge de la nova situació des dels
serveis sanitaris i per tant, per a definir models i organitzacions, és el diagnòstic de salut de
la població nouvinguda. L’avaluació de les necessitats de salut permet obtenir informació
sobre les necessitats físiques, psíquiques i socials de la població immigrada; sobre els factors
determinants o afavoridors de les mateixes i sobre la seva possible evolució (pronòstic) en el
temps (9). Dit diagnòstic de salut cal acompanyar-lo del que podríem anomenar diagnòstic
de serveis, en el que es detectarien aquells aspectes dels proveïdors que permetrien donar
resposta a les necessitats no cobertes d’aquest col·lectiu, eliminar barreres d’accés als
serveis i garantir la continuïtat d’atenció per part dels professionals. Un punt crític seran les
interaccions entre aquests actors, població immigrant i personal sanitari (l’accés als serveis
sanitaris, les trobades entre personal sanitari i immigrant) que estaran condicionades per
factors propis d’ambdós.
En resum, el nombre d’immigrants que estableixen la seva residència a Catalunya ha
augmentat considerablement i encara ho farà més segons les projeccions de futur (1). Es
tracta d’una població jove, en edat de treballar i fèrtil, que es distribueix per la geografia
catalana de manera similar a la població autòctona i que prové majoritàriament del Marroc,
Romania i de països llatinoamericans. Un element clau serà identificar des del punt de vista
del personal sanitari què s’ha de crear, modificar o enfortir en els proveïdors per poder donar
resposta a les necessitats no cobertes de la població immigrant amb relació a les barreres en
l’accés als serveis i la continuïtat d’atenció.
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1.2 L’accés als serveis sanitaris: marc teòric
Un dels objectius que persegueix el Pla Director d’Immigració en Salut és, entre d’altres, la
millora de l’accés als serveis sanitaris per part de la població immigrant (1). L’accés als
serveis involucra a més de la disponibilitat dels recursos, l’oportunitat d’utilitzar-los i
l’adequació d’aquests a les necessitats d’atenció de la població (10;11). En conseqüència, es
poden identificar tant factors relacionats amb la població com amb el sistema que faciliten o
dificulten la utilització dels serveis sanitaris.
Seguint la proposta d’Aday y Andersen (10) per a l’anàlisi de l’accés a l’atenció de la salut, es
pot diferenciar entre accés potencial i accés real. L’accés potencial es defineix com la
presència de recursos disponibles, mentre que l’accés real correspon a la utilització efectiva
dels serveis de salut. L’anàlisi d’ambdues dimensions permetria entendre la interacció entre
usuaris i institucions que proveeixen serveis de salut (Figura 1).
Figura 1. Model d’accés als serveis sanitaris adaptat d’Aday i Andersen
POLÍTICA DE SALUT
Finançament
Organització

Accés potencial
Característiques de l’oferta
Disponibilitat
· Volum
· Distribució dels recursos
Organització
· Portafoli de serveis, mitjà de transport,
temps de viatge, horaris d’atenció
· Tipus de proveïdor, localització del
proveïdor, extensió de la cobertura

Accés potencial
Característiques de la població
Característiques de predisposició
· Creences i actituds
· Nivell d’informació
· Característiques demogràfiques
· Estructura social
Recursos disponibles
· Personal/familiar
· Comunitari
Necessitats
· Percebudes pels usuaris
· Avaluades pels prestadors de serveis

Accés realitzat
Característiques dels serveis de salut
·
·
·
·

Tipus
Lloc d’atenció
Propòsit: preventiu, curatiu, revisió
Freqüència

Accés realitzat
Opinió de l’usuari
·
·
·
·
·

Experiències personals
Disponibilitat de recursos
Finançament
Característiques dels proveïdors
Qualitat

Font: Gold M (12)

1.2.1

L’accés potencial als serveis sanitaris

L’anàlisi de l’accés potencial contempla els factors que predisposen a la utilització dels
serveis (necessitats en salut, creences,...) i els que la possibiliten (disponibilitat, barreres
organitzatives, econòmiques, geogràfiques,...) (3). Així doncs, els aspectes que considera
aquest tipus d’anàlisi són les característiques dels usuaris dels serveis i els factors propis de
les organitzacions (11).
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Factors relatius als usuaris dels serveis
L’accés potencial als serveis de salut des del punt de vista dels usuaris, és una funció dels
factors predisposants, factors capacitants i les necessitats (10;11;13). Entre els factors
predisposants a la utilització dels serveis de salut es troben variables demogràfiques com
l’edat, el sexe i l’estat civil (14); variables socials entre les que destaquen l’educació,
l’ocupació, l’ètnia i la capacitat per identificar fonts de recursos (nivell d’informació sobre els
serveis de salut); i variables que tenen a veure amb les creences de salut i que corresponen
a actituds, valors i coneixement que tenen les persones sobre la salut i els serveis de salut i
que influeixen la seva percepció de necessitat (10;11;13;15).
Els factors capacitants són els factors que faciliten o limiten la utilització dels serveis de
salut. Poden ser de caràcter personal/familiar, com els ingressos econòmics, estalvis; i altres
més socials i comunitaris com són l’existència de xarxes socials, la força de treball i la
presència de serveis de salut en les seves zones de residència (10;11;13).
Les necessitats d’atenció en la salut de la població comprenen les necessitats percebudes
pels usuaris i les avaluades pels proveïdors. La necessitat percebuda pel pacient fa referència
a com les persones veuen la seva pròpia salut i el seu status funcional, així com les
experiències referents a símptomes de dolor o malalties que han patit i que poden influir en
la magnitud d’ajuda professional que consideren necessària, nombre de dies d’incapacitat,...
(10;11;13). Un dels factors que també influeix en l’accés i que està relacionat amb les
necessitats de la població és l’avaluació d’aquestes que fa el personal sanitari (13). Aquesta
avaluació es basa en el coneixement que tenen els professionals, adquirit durant la seva
educació i exercici professional, que representa un judici professional sobre la condició de
salut de les persones i les necessitats d’atenció que se’n deriven. Els conflictes en aquest
punt podrien aparèixer quan el personal ha d’abordar situacions i circumstàncies noves en
els pacients per a les que el seu coneixement resulta insuficient. L’avaluació de les
necessitats no només es realitza des d’un punt de vista biològic, sinó que també ha
d’abordar el component social que les acompanya. Per tant, el professional ha d’assolir un
nivell de competència que els permeti el seu reconeixement.
Factors relatius als proveïdors de serveis
En l’anàlisi de l’accés potencial també cal considerar aquells factors propis dels proveïdors
que possibiliten la utilització dels serveis sanitaris. Aquests factors tenen relació tant amb la
disponibilitat de recursos com amb la manera que aquests s’organitzen per donar assistència
(10;11).
Els recursos disponibles, fan al·lusió al volum i distribució dels recursos sanitaris
(metges/població, llits/població, dentistes/població,...) en una àrea en funció de les seves
característiques (15-17): percentatge de població major de 65 anys, mortalitat infantil, àrea
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urbana o rural. Existeix una relació lineal entre densitat de població i complexitat dels
recursos, de manera que en zones altament densificades és on es troben els serveis
d’elevada complexitat (hospitals de tercer nivell,...).
En referència a l’organització, s’analitza la manera com el sistema disposa els seus recursos
per a garantir una adequada provisió dels serveis. Un dels factors analitzats serà
l’accessibilitat geogràfica, és a dir, la distància que els pacients han de recórrer per a rebre
els serveis i que ha estat descrit com uns dels factors que comporta una disminució en la
utilització de serveis. Uns altres factors estan relacionats amb les característiques i la
conveniència de la font regular de serveis sanitaris: tipus d’atenció i/o especialitat del
proveïdor; horari d’atenció dels serveis, que condicionarà que els usuaris hi puguin accedir
amb major o menor dificultat; temps d’espera abans que l’usuari sigui atès; temps de visita
amb el metge i l’existència de cita prèvia (11;17). Aquests factors, a més, condicionaran el
seguiment dels pacients per part dels professionals i per tant, poden influir en la continuïtat
assistencial.
1.2.2

L’accés real als serveis sanitaris

L’accés real es refereix a la utilització i satisfacció amb els serveis de salut, és a dir, fa
referència a la utilització efectiva d’aquests serveis des del punt de vista institucional i a les
experiències dels usuaris enfront a la seva utilització, tenint en compte un factor primordial
com és la satisfacció de les necessitats expressades (10;11).
La utilització dels serveis té relació directa amb les característiques de la utilització dels
serveis: tipus de serveis, que es refereix a les característiques dels serveis, provisió de
medicaments,...; propòsit de la consulta als serveis, si és preventiva, curativa o de revisió;
lloc d’atenció, nivell assistencial primari o especialitzat (urgències, consulta externa,
laboratoris,...); freqüència d’utilització, visites efectuades o estances hospitalàries (10;11).
Per a l’anàlisi de l’opinió de l’usuari les variables que es consideren són: les conductes
enfront la salut (exercici físic, pràctica d’accions preventives), l’experiència personal prèvia
en la utilització dels serveis de salut (visita a professionals de salut o estances hospitalàries),
l’adherència al tractament (confiança i seguiment del tractament) i la satisfacció amb la
qualitat de l’atenció rebuda des del punt de vista tècnic i interpersonal (10;11).
En definitiva, l’accés als serveis de salut està determinat per factors tant relatius als usuaris
com als proveïdors. Les característiques dels serveis i dels usuaris són variables
interdependents, l’actuació en una d’elles repercuteix en les altres i en conseqüència en
l’accés potencial i real als serveis sanitaris. Les característiques específiques del col·lectiu
d’usuaris generarà d’una banda, algunes adaptacions específiques de l’oferta (tipus,
característiques,...) i de l’altra, necessitats de suport en el personal sanitari.
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1.3 Accés als serveis sanitaris per a la població immigrant
A Catalunya com a la resta de l’estat espanyol, qualsevol persona immigrant té garantit
l’accés al sistema nacional de salut només pel fet d’estar empadronat en el municipi que
resideix habitualment (1;18;19). Aquells immigrants que no estiguin registrats en el padró
tenen garantit l’accés a l’assistència sanitària pública d’urgència per a malalties greus o
accidents, sigui quina sigui la causa i a la continuïtat d’aquesta atenció fins l’alta mèdica;
també tindran dret a l’assistència els estrangers menors de divuit anys i les embarassades
tindran dret a l’assistència durant l’embaràs, el part i el post-part (20).
Les anàlisis i estudis realitzats fins ara, en relació a l’accés als serveis de salut per a la
població immigrant, s’han centrat en dos aspectes fonamentals: factors predisposants
relatius als immigrants (aspectes culturals, percepció de salut, coneixements del sistema de
salut, epidemiològics,...) i patrons d’utilització de serveis ( consum de recursos,...) (3).
1.3.1

Determinants de l’accés als serveis sanitaris relatius a la població immigrant

L’accés als serveis sanitaris està condicionat per característiques pròpies de la població
immigrant. Aquestes característiques es poden agrupar en funció de si es tracta de factors
predisposants, recursos disponibles d’aquesta població o bé de les seves necessitats
d’atenció.
Factors predisposants a la utilització de serveis
En general el perfil de l’immigrant és d’una persona jove, que parteix d’una situació de bona
salut en el moment de començar la migració però que en arribar als països d’acollida pot
presentar diferències en la salut respecte a la població autòctona (20).
Un factor que influeix en la utilització dels serveis és el nivell d’informació dels immigrants
sobre el funcionament dels serveis sanitaris i l’accés als mateixos. Obtenir l’empadronament
esdevé un element clau per a garantir l’accés a l’assistència sanitària i per poder obtenir la
Targeta Sanitària Individual (TSI) com un document d’accés al sistema públic de salut (19).
L’obtenció de la TSI i per tant, l’accés als serveis sanitaris de la xarxa pública, està
desvinculada de la condició de residència i de l’afiliació a la seguretat social (3), però aquest
és un fet que en molts casos l’immigrant desconeix. Alguns dels problemes per aconseguir el
certificat d’empadronament estan relacionats amb la por dels immigrants a empadronar-se i
que per tant, es descobreixi la seva situació irregular (1;4;21); l’arbitrarietat dels criteris
d’empadronament entre els diferents municipis, ja que no existeix una normativa clara al
respecte; a les traves en alguns ajuntaments per empadronar-los; a l’absència d’un
document d’identitat vàlid (passaport); i l’idioma (1;20;22). El desconeixement per part de
l’immigrant de l’organització del sistema es manifesta en la demanda de la targeta sanitària
en els serveis sanitaris directament, sense haver fet prèviament els tràmits del padró,
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presentant-se en els serveis sanitaris públics amb el número d’afiliació de la seguretat social
(4), o utilitzant els mateixos papers per persones diferents (4).
El col·lectiu immigrant sovint es troba sotmès a condicions de precarietat laboral amb
horaris rígids de treball, por a ser acomiadats i perdre la feina,... que els dificulta absentarse del seu lloc de treball per buscar assistència sanitària. Aquest fet els fa delegar la salut a
un segon terme (3;23) i que busquin assistència quan la patologia presenta un estat avançat
que no els deixa treballar o en els serveis que estan disponibles fora del seu horari laboral
(1;22).
Altres factors tenen a veure amb aspectes culturals del país d’origen de la població
immigrant. En alguns casos, podrien assignar etiologies diferents que el professional a una
mateixa malaltia o condició, com per exemple la hematúria, que en algunes cultures pot ser
interpretat com a signe de virilitat i que per tant, no portaria a demanar atenció; poden
presentar percepcions diferents de la malaltia com en el cas dels musulmans, que creuen
que la malaltia és fruit d’un desequilibri entre cos i ànima i que pot ser l’efecte de
l’incompliment de les normes dels preceptes religiosos i fan al propi individu responsable de
la malaltia (22). En d’altres ocasions, es podria donar el cas de demanar assistència per
causes que aparentment pel professional no són símptomes de cap malaltia (mal sabor de
boca, picor de peus,...) (4), però que podrien ser els primers símptomes d’alguna patologia.
Les relacions de gènere en alguns col·lectius generaran dificultats com per exemple, en els
que existeix una preeminència de l’home que fa que assumeixi de vegades la representació
de la família i que comporta dificultats quan la persona consultada és la dona (23;24).
La religió i la utilització de medicina tradicional d’aquest col·lectiu també seran factors
que influeixen en la utilització del serveis. Per exemple, les situacions de dejuni prolongat
que practiquen algunes religions, vincles entre la sang i els actes de bruixeria i màgia negra,
etc (22).
L’idioma en els col·lectius no hispanoparlants apareix com una barrera en la utilització de
serveis (20). Fins i tot en els hispanoparlants, apareixen algunes dificultats per les
diferències en la utilització de determinades expressions (20).
Recursos disponibles
En algunes ocasions les possibilitats econòmiques del col·lectiu immigrant no els permeten
fer front a les despeses originades a partir de l’atenció sanitària. En el cas de Catalunya
l’assistència sanitària respon a una de les característiques del sistema nacional de salut, la
gratuïtat de l’assistència en el punt de dispensació. No obstant això, de l’assistència es
deriven despeses que no estan cobertes, com és el cas de la prescripció farmacèutica en la
15

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

que existeix un copagament del 40% de l’import del medicament. Alguns immigrants podrien
tenir problemes per poder fer front a aquesta despesa.
Necessitats d’atenció de la població immigrant
Les diferències en els problemes de salut respecte la població autòctona van disminuint a
mesura que augmenta el temps d’estada de l’immigrant en el país. Així doncs, en un primer
moment pesen molt els factors relacionats amb el país d’origen (particularitats culturals,
socioeconòmiques, trastorns vinculats al procés migratori, com ara esgotament físic i
emocional, estrès,...) (25); després relacionats amb el procés d’adaptació, on es presenten
els problemes en l’accés o utilització dels serveis; i finalment acaba igualant-se amb la
població autòctona en els patrons de mobilitat, utilització de recursos,... (19).
La demanda d’assistència sanitària dels immigrants en les primeres fases es dóna
majoritàriament per problemes de salut relacionats amb una d’aquestes categories: malalties
importades del país d’origen; malalties reactives o d’adaptació, relacionades amb les
condicions de vida i laborals en els països d’acollida.
Les malalties importades entre la població immigrant són de caràcter infecciós o parasitari.
En alguns casos són malalties ja existents en el país d’acollida i la diferència recau en que la
prevalença en els països d’origen és més elevada (3;23), o malalties inexistents en els països
receptors o que ja han estat eradicades (3). Entre les malalties infeccioses destaquen la
SIDA i la tuberculosi, que es consideren a dia d’avui malalties cosmopolites. Pel que fa a les
malalties tropicals identificades en aquest col·lectiu destaquen les helmintiasis, protozoosies i
paludisme (1), més prevalents en població immigrant amb un temps d’estada inferior a tres
anys en el país d’acollida (1;26).
Les migracions porten associats alguns problemes de salut mental com poden ser el dol
migratori, ansietat, depressió, soledat,... Aquests problemes poden aparèixer en les
experiències d’adaptació durant el procés migratori (19;25) i quan no es resolen de manera
adequada es somatitzen en mals de cap, lumbàlgies, mal a tot el cos,...(21).
Les condicions en les que viu aquest col·lectiu també el fan vulnerable a determinades
malalties. La majoria d’immigrants viu en entorns urbans i freqüentment estan en règim de
lloguer en situacions d’amuntegament i en les que són molt comuns els problemes derivats
de la conservació deficient de la vivenda, falta de determinats serveis (bany o lavabo en
l’habitatge, cuina, aigua corrent,...) i insalubritat de les vivendes (27;28). La precarietat
laboral en la que està immers aquest col·lectiu també els fa ser una població vulnerable a
causa dels accidents laborals, la inestabilitat del treball, l’atur,... (3;23;29). Podria limitar la
disponibilitat de determinats aliments condicionant les seves dietes.
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Alguns factors culturals determinen la vulnerabilitat d’alguns col·lectius com per exemple, el
rol de la dona que algunes cultures la pot fer susceptible de ser víctima de violència de
gènere, maternitat en edats precoces, mutilació genital femenina,...(1;3).
En conclusió, s’han identificat aspectes específics que podrien generar desigualtats a l’hora
d’utilitzar els serveis sanitaris que serien: aspectes culturals i religiosos, nivell de
coneixement del funcionament del sistema sanitari, aspectes laborals i econòmics. Pel que fa
als problemes de salut de les persones immigrades, les desigualtats en l’atenció es podrien
generar al principi quan presenten problemes diferents dels de la població autòctona, però a
mida que passa el temps aquestes diferències s’escurcen i passen a ser essencialment
semblants als de la població no immigrada.
1.3.2

Determinants de l’accés als serveis sanitaris relatius als proveïdors

Algunes de les característiques socials i administratives de l’organització dels serveis
sanitaris poden dificultar l’accés als mateixos per part dels immigrants. En els darrers anys,
s’han començat a analitzar les barreres en l’accés des del punt de vista dels immigrants,
però aquest anàlisis encara està poc desenvolupat des del punt de vista dels proveïdors de
serveis de salut.
Disponibilitat de recursos
El model assistencial del sistema de salut català es configura en dos nivells assistencials:
l’atenció primària de salut com a porta d’entrada del sistema i l’atenció especialitzada –
d’aguts, sociosanitari, salut mental i drogodependències – que realitza la funció de suport
per a la resolució de problemes severs. L’atenció primària és el primer contacte de l’usuari
amb el sistema sanitari per a la població de l’àrea assignada i inclou els equips d’atenció
primària que estan constituïts per metges de família, pediatres, odontòlegs, infermers,
auxiliars d’infermeria, treballadors socials i personal de suport (auxiliars administratius i
zeladors).
Una barrera per a l’accés és l’aplicació diferent de les normatives administratives que
garanteixin els drets d’aquest grup de població a l’atenció sanitària. En un estudi qualitatiu
realitzat a Mallorca per a conèixer els problemes existents en l’atenció sanitària als
immigrants econòmics (4), alguns professionals van afirmar que alguns centres de salut
presenten diferències en l’atenció al col·lectiu immigrant, mentre que alguns centres atenen
a tots els immigrants sigui quina sigui la seva situació legal, d’altres neguen l’atenció als
irregulars. L’actitud del personal i les idees preconcebudes d’alguns amb la presència
d’estereotips o fins i tot situacions de xenofòbia (1;23) podrien dificultar l’accés en percebre
que és una població “sense drets” i que per tant, el personal dels centres sanitaris no tenen
l’obligació d’atendre’ls i que si ho fan és des de l’opció del voluntariat (20).
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La carrega de treball que origina l’increment de població a atendre en els serveis
assistencials del punt geogràfic on es concentra el col·lectiu immigrant, sobre els que no hi
havia planificació prèvia, influeix en la utilització de serveis (1;20). L’augment de treball en
ocasions no té cap reconeixement des dels òrgans gestors, ni econòmics i l’adequació dels
recursos normalment és més lenta del que hauria de ser.
Abans de la llei que garantia l’assistència a la població immigrant empadronada, es van
desenvolupar xarxes paral·leles d’atenció (promogudes per ONGs,...) per donar cobertura
sanitària no urgent a aquells immigrants majors de divuit anys. Aquestes xarxes avui en dia
han perdut el sentit, ja que la llei garanteix als immigrants el dret a una assistència sanitària
amb l’única condició de l’obtenció de la TSI, però alguns immigrants encara les utilitzen (20).
Organització de l’assistència
Alguns aspectes de la disposició actual dels recursos per a proveir una atenció dificulta
l’accés als serveis a la població immigrada. Així, els horaris d’atenció establerts per alguns
serveis d’atenció dificulten que els immigrants hi puguin accedir (1). Aquest fet es manifesta
en la baixa assistència a les visites programades, utilització principalment d’horaris nocturns,
utilització dels serveis d’urgències,... (1;20). L’accés al nivell especialitzat també és dificultós
segons els professionals de primària a l’hora de derivar als pacients immigrants (4).
D’altra banda, el professional disposa de temps limitats per a la consulta, que es torna
insuficient per resoldre una consulta d’aquest col·lectiu degut a les dificultats comunicatives
comentades

anteriorment

(1;4;29;30).

Aquest

fet

també

genera

angoixa

en

els

professionals, sobretot en àrees rurals, ja que es veuen forçats a utilitzar la comunicació no
verbal (4).
Els esforços que s’han fet fins ara per millorar l’atenció dels immigrants s’han centrat en
posar a disposició dels professionals sanitaris algunes eines, com ara: guies “Inmigración y
salud”, “Entenderse en 7 idiomas” (26); la figura del mediador cultural; plans de formació
per a tots els professionals (1); un quadern de bona praxis (1); elaboració de protocols
específics per determinades patologies (1);... Algunes d’aquestes eines s’han desenvolupat
per a facilitar la comunicació entre professional i immigrant o per pal·liar dèficits de
coneixement en els professionals.

1.4 Opinió del personal sanitari sobre l’atenció a l’immigrant
Els estudis sobre les dificultats i necessitats percebudes pel personal sanitari en l’atenció a la
població immigrada són escassos. Gran part de la literatura existent sobre aquest tema es
troba en forma d’editorial o comentaris en revistes especialitzades i en general, aporten la
visió dels professionals d’atenció primària.
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Una dificultat observada en la relació entre personal sanitari i usuari és el desconeixement de
l’abordatge transcultural dels professionals de la salut (1). El professional ha de tenir en
compte els elements físics, psicològics, culturals i socials dels immigrants per disminuir la
dissonància cultural amb els pacients estrangers (22). Aquest fet s’evidencia en ocasions en
el desconeixement per part dels professionals sobre com accedir a donar missatges adequats
adaptats a la realitat d’aquestes persones (23).
Un problema que citen els professionals són les dificultats en el seguiment dels pacients
degut a la mobilitat d’aquest col·lectiu i a la seva idiosincràsia (4). Molts immigrants abans
d’establir-se en un lloc definitiu s’estableixen provisionalment en diferents localitats, que a
més d’originar problemes en la continuïtat de l’atenció també origina duplicació de proves
diagnòstiques i tractaments repetits per patologies ja diagnosticades (20).
Un aspecte que preocupa als professionals d’atenció primària és la sospita de malalties no
comunes en el nostre medi (tropicals o importades) per a les que en tenen un coneixement
insuficient (23), i les dificultats per demanar proves complementàries als segon nivell
d’atenció.
En resum, es pot observar que són nombrosos els determinants de l’accés als serveis
sanitaris i que hi ha un desequilibri en la quantitat d’informació disponible. Si bé les
necessitats de la població immigrant estan més documentades, les del personal sanitari que
ha de donar resposta a les necessitats dels immigrants són minoritàries.

1.5 Justificació de l’enfocament de l’estudi
Els estudis que aborden el tema de la immigració han patit un canvi d’enfocament, d’estar
centrats en la població immigrant i les patologies que se li associen han passat a estar
centrats en l’accés i la utilització dels serveis sanitaris, majoritàriament des de la perspectiva
de la població immigrant.
Un àmbit menys explorat són els factors que influeixen en l’accés a l’atenció des del punt de
vista dels proveïdors, sobretot a nivell de les necessitats del personal sanitari (d’atenció
hospitalària, d’atenció al client,...). Malgrat que s’han analitzat les necessitats de formació
dels diferents agents involucrats en l’atenció sanitària als immigrants, els estudis sobre les
barreres en l’accés potencial en relació als proveïdors són limitats (4;5) i les opinions sobre
els recursos disponibles i les necessitats específiques des del punt de vista dels proveïdors,
encara no han estat analitzades.
En aquest context, s’ha desenvolupat el següent estudi qualitatiu, per encàrrec del
Departament de Salut, amb el propòsit de proporcionar informació sobre les necessitats de
19

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

suport dels professionals en l’atenció de la població immigrada que contribueixi al disseny
d’estratègies per a la millora de l’accés de la població immigrant a l’atenció sanitària.
La metodologia s’ha escollit basant-se en el tipus d’enfocament teòric original i pel tipus de
pregunta d’investigació, del fenomen que es vol estudiar i també del que es vol esbrinar
(31). En aquest estudi es volen analitzar les percepcions i les necessitats dels agents
implicats en l’atenció de la població immigrant i en aquest cas, no es vol tractar amb dades
numèriques sinó amb significats, mediats principalment pel llenguatge i per les accions (32) i
amb aquests significats tracta l’avaluació qualitativa (32).
Les principals característiques de la investigació qualitativa, segons Da Silva i Vázquez (33),
són: en primer lloc la utilització d’un procés de recollida d’informació intensiu, freqüentment
combinant diferents tècniques complementàries (observació,

entrevistes,

anàlisis

de

documents); respecta les regles de la comunicació; la mostra d’informants no és estadística
ni representativa sinó que és intencional i flexible, és una selecció de membres de diferents
grups de la població que ve determinada pels objectius de l’estudi; la investigació es centra
en buscar explicacions, percepcions, sentiments i opinions dels subjectes d’estudi; el mètode
d’anàlisi és inductiu, es generen categories d’anàlisis a partir dels conceptes que emergeixen
de les dades, és una anàlisi holística ja que es busca contemplar la totalitat del context en el
que es situa el protagonista.
La utilització de metodologia qualitativa augmenta la comprensió de la realitat en la que es
treballa, ja que permet abordar la seva complexitat des de diferents perspectives (33). Es
penetra profundament en la complexitat del fet social a investigar i es treballa amb pocs
casos per aprofundir el significat de l’objecte d’estudi, pel contrari , amb la metodologia
quantitativa es busca una explicació causal del fet i que els resultats tinguin validesa
estadística per un univers més gran, s’utilitzen tècniques que permeten la medició de les
dimensions d’un fenomen i l’establiment de relacions causals (33).
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2

Objectius de l’estudi

Objectiu general
Analitzar les percepcions del personal sanitari sobre la provisió de l’atenció a la població
immigrant des d’una perspectiva qualitativa per identificar àrees de millora futures.

Objectius específics
a) Analitzar les percepcions i les necessitats sentides pels agents principals sobre el procés
d’atenció a la població immigrant.
b) Identificar els factors i els actors que faciliten i dificulten l’atenció del col·lectiu
immigrant, des del punt de vista dels proveïdors.
c) Elaborar propostes de millora.
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3

Metodologia

3.1 Disseny de l’estudi
Es va realitzar un estudi qualitatiu, descriptiu de caràcter exploratori i fenomenològic, que es
va desenvolupar mitjançant l’aplicació d’entrevistes individuals i de grup. Amb aquest tipus
de disseny les investigadores tracten de reproduir amb la màxima fidelitat possible les
opinions i les necessitats percebudes del personal sanitari per donar resposta a l’atenció a la
població immigrant, les investigadores més que interpretar intenten principalment revelar –
reproduir el que interpreten els actors (31;34).

3.2 Àrea d’estudi
L’àrea d’estudi és Catalunya i, dins d’aquesta, es van escollir cinc comarques: La Selva,
Barcelonès, Montsià, Urgell i Cerdanya (Figura 2). Es van aplicar els següents criteris de
selecció: pertànyer a Regions Sanitàries diferents; proveir com a mínim atenció primària i
hospitalària d’aguts; ser territoris amb una elevada concentració de població immigrant; ser
territoris amb un col·lectiu immigrant predominant per capturar l’espectre de països de
procedència tenint en compte que fossin representatius del que passa a nivell de Catalunya;
incloure territoris rurals i urbans. Una de les comarques seleccionades inicialment, el
Gironès, va ser substituïda perquè el col·lectiu que s’hi volia estudiar estava més arrelat i
estudiat, i es va substituir per una altra comarca amb el mateix col·lectiu però amb un temps
d’estada inferior que no estigués tan estudiada. Si bé que a la comarca del Barcelonès el
col·lectiu amb més concentració és l’equatorià, es va canviar pels xinesos ja que la
concentració d’aquests en una àrea de salut concreta és similar a la dels equatorians, i se’ls
atribueixen diferències culturals més grans.
En la taula 2 es mostren les característiques dels territoris seleccionats i a la taula 3 els
percentatges dels col·lectius immigrants predominants segons territori seleccionat. Dins de
cada territori es van escollir les unitats de salut amb una concentració més elevada del
col·lectiu immigrant a estudiar.

22

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Taula 2 . Característiques dels territoris seleccionats
Comarques seleccionades
La Selva

Barcelonès

Montsià

Urgell

Regió sanitària

Girona

Barcelona

Terres de l’Ebre

Lleida

Serveis sanitaris

AP – AE

AP – AE

AP – AE

AP – H. Ref.
Lleida

AP – AE

Població totalº

151.477

2.226.913

65.333

34.638

17.235

15

16

15

15

Xinesos

Romanesos

Marroquins

Bolivians

Urbà

Rural

Rural

Rural

Població immigrant
17
(%)*
Col·lectiu
Marroquins
predominant en les
Gambians
unitats estudiades
Tipologia de
Urbà
territori
º Font: Idescat 2006 (7)
* Font: Pla director immigració (1)
AP: atenció primària
AE: atenció especialitzada
H. Ref.: hospital de referència

Cerdanya
Alt Pirineu
Aran

Taula 3. Percentatge dels col·lectius immigrants majoritaris en els territoris seleccionats
Comarques seleccionades
País de procedència*

La Selva

Barcelonès

Montsià

Urgell

Cerdanya

Marroc

31,2

8,9

13,3

37,9

< 3,9

Gàmbia

10,9

< 4,2

<2

<1,8

< 3,9

Romania

5,6

< 4,2

37,1

15,3

4,4

Colòmbia

4,5

5,5

4,7

5,8

10,4

Equador

3,4

15

8,5

<1,8

4

Argentina

2,9

4,4

<2

< 1,8

4,7

Bolívia

<2

4,6

<2

< 1,8

24,4

Xina

<2

5,9

<2

1,8

< 3,9

<: inferior a
* Font: Pla director immigració 2005 (1)
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Figura 2. Localització dels territoris seleccionats amb població total i d’immigrants

Cerdanya
17.235 habitants
1.909 immigrants

Urgell
34.638 habitants
4.736 immigrants

La Selva
151.477 habitants
19.941 immigrants
Barcelonès
2.226.913 habitants
291.184 immigrants

Montsià
65.333 habitants
8.624 immigrants

Comarques de Catalunya
Comarques seleccionades

Font: Idescat 2006 (7)

3.3 Mostra
Es va dissenyar una mostra teòrica d’informants seguint un constructe teòric que acompanya
al cos de l’estudi, és a dir, una mostra en què es van definir els perfils corresponents a
diferents

persones,

contexts,

o

processos

amb

característiques

o

circumstàncies

determinades que poden influir en els significats del fenomen estudiat (36). La selecció de
les unitats de mostreig es duen a terme seguint tipologies o perfils definits conceptualment.
En els estudis qualitatius el mostreig no es realitza de forma probabilística, ni la mostra és
representativa segons els criteris estadístics (31). Al contrari, el mostreig qualitatiu és
intencionat i raonat, els criteris que s’utilitzen per escollir les unitats de mostreig són de
representativitat del discurs, dels significats, buscant aquelles unitats de mostreig que millor
puguin donar resposta a les preguntes de la investigació i permetin descobrir i interpretar el
fenomen estudiat en profunditat. Al mateix temps, el mostreig ha de ser acumulatiu i
seqüencial fins que s’arribi a obtenir tota la informació per donar resposta a les preguntes de
recerca, i per tant, a la saturació del discurs, que és la que defineix la grandària final de la
mostra (35). Per últim ha de ser flexible i reflexiu, de manera que les decisions mostrals
inicials puguin modificar-se pels nous aspectes que han de ser estudiats o comprovar que
altres informants poden ser més adequats.
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Mostra d’informants
Els informants es van seleccionar d’acord amb els perfils definits per obtenir possibles
discursos diferents i de tots els territoris d’estudi. Com a perfils es van definir: directius de
proveïdors (gerents, directors assistencials, caps de servei i coordinadors de Centres
d’Atenció Primària) i personal sanitari d’atenció primària i especialitzada. La composició final
de la mostra es pot observar en les taules 4 i 5.
Per a la selecció dels professionals es va buscar un contacte en cada regió sanitària que va
identificar els possibles informants, segons els perfils descrits i que va ajudar a coordinar la
realització d’entrevistes.

Taula 4 . Composició final de la mostra d’informants entrevistes individuals
Tipus
d’entrevista

Categoria d’actor clau
Directius
proveïdors

Entrevista
individual

A. Primària
A. Especialitzada

A. Primària
Personal
sanitari
A. Especialitzada

Tipus d’informant

n

Coordinadors de centre
Gerents
Càrrecs intermedis
Metges de família
Pediatres
Llevadores
Persona de l’unitat atenció usuari
Metges d’urgències
Infermeres
Obstetres
Treballadora social

5
4
5
9
5
4
5
6
6
2
1
52

Total

Taula 5. Composició final de la mostra d’informants grups de discussió
Tipus
d’entrevista
Discussions
de grup

Categoria d’actor clau
Directius dels proveïdors
Professionals de salut d’atenció primària
Professionals de salut d’atenció especialitzada

nº grups

Participants

1
1
1

6
6
6
18

Total

3.4 Tècniques de recollida de dades
En la recollida de la informació es van utilitzar entrevistes individuals i de grup.
3.4.1

Entrevistes individuals

Es van realitzar entrevistes obertes i semiestructurades per arribar a comprendre les
perspectives i opinions dels entrevistats sobre l’objecte d’estudi, és a dir, les necessitats
sentides pel personal responsable de l’atenció als immigrants. L’entrevista consisteix en una
conversa on s’obté informació, a diferència de les ordinàries que són pragmàtiques (38). Són
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importants per aquells estudis en els que es volen conèixer percepcions, actituds, valors i
opinions dels diferents actors que intervenen (36;38). En les entrevistes individuals, la
investigadora estableix una conversa mitjançant preguntes que, en les entrevistes
semiestructurades, es formulen a partir d’una guia que recull els temes que es volen
explorar. Aquesta guia no se segueix com va ser formulada, sinó que es consulta per evitar
que s’oblidi algun tema (34;39). La investigadora aborda els diferents aspectes seguint el
curs de la conversa, aprofundint també en les respostes que no són prou esclaridores o
explicatives (38).
La guia recull els temes que s’exploren durant l’entrevista: característiques de la població
immigrant (idioma, perfil cultural, perfil socioeconòmic, situació legal,...), necessitats
d’atenció a la salut dels immigrants (problemes pels que consulta més, relació personal –
usuari, seguiment del tractament, percepció de salut – malaltia), característiques dels
serveis (accessibilitat als serveis de salut, seguiment dels usuaris, recursos disponibles i
recursos necessaris), necessitats percebudes de suport dels professionals, implicacions per a
la feina dels professionals i suggeriments de millora (Annex I).
Les entrevistes, d’1 a 1,5 hores de duració, es van realitzar en els centres de treball. Es van
gravar després d’haver demanat permís per fer-ho i es van transcriure textualment, és a dir,
incloent les preguntes i les respostes tal i com es van formular. La informació obtinguda es
va tractar i analitzar de forma anònima per l’equip investigador i es va descriure només de
forma agregada, de manera que no es podia identificar el seu origen individual.
3.4.2

Discussions de grup

En la segona fase, com a complement de les entrevistes individuals, es van realitzar grups
de discussió. En la discussió de grup els temes d’interès s’introdueixen mitjançant preguntes
generals i es permet que els participants interactuïn, amb la finalitat d’aconseguir la
construcció col·lectiva d’un discurs (40). En la discussió de grup, el rol de la moderadora és
plantejar els temes d’interès però no participa en la discussió, condueix la discussió, ha
d’evitar deixar-se emportar per la conversa del grup i ha de reconduir la conversa si en algun
moment es perd el fil. Tampoc ha d’expressar la seva opinió i ha d’incentivar la participació
de tots els integrants del grup. La relatora serà l’encarregada de prendre notes de la
discussió, que serviran de complement de la gravació (38).
Cada grup estava constituït per 6 participants. Es van entrevistar a directius dels proveïdors i
professionals de salut d’atenció primària i especialitzada. En aquestes entrevistes també es
va utilitzar una guia de discussió
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3.5 Anàlisi de dades
L’anàlisi en la investigació qualitativa és un procés en progrés continu, que s’inicia amb la
recollida de les dades, dinàmic i creatiu que implica tres etapes (41). La primera és la fase
de descobriment, en la que s’identifiquen temes i es desenvolupen conceptes i idees. La
segona fase inclou la classificació i sistematització de les dades i el refinament de la
comprensió del tema estudiat. En la fase final, les investigadores procuren relativitzar les
seves troballes, buscant comprendre les dades en el context en que van ser recollides i les
interpreten.
Les dades qualitatives són dades textuals, que procedeixen de les entrevistes, observacions i
diferents tipus de documents. A través de l’anàlisi de continguts i del llenguatge dels
subjectes es pot arribar a l’explicació de diferents aspectes de la realitat plantejats com a
objecte d’estudi (37). L’anàlisi de dades ha estat definida com el conjunt de manipulacions,
transformacions, operacions, reflexions i comprovacions que es realitzen sobre les dades
amb la finalitat d’extreure el significat rellevant relacionat amb un problema d’investigació
(36;37). En el procés d’anàlisi es pot distingir el moment analític, on es determina què
succeeix, com succeeix; i el moment explicatiu i interpretatiu, en el que es busca el perquè
els fets succeeixen de la manera que succeeixen (34;39).
En l’anàlisi, un cop s’han fet les primeres lectures i s’han identificat les diferents temàtiques,
es creen les categories. Les categories es poden crear de manera exclusivament inductiva a
partir de la informació en els texts, a partir de les guies d’entrevista i observació; o bé de
manera mixta, combinant els temes que emergeixen dels texts amb els temes de les guies.
Han de complir amb els següents criteris (41): ser exhaustives, de manera que permetin la
classificació de totes les dades que disposem; ser reproduïbles per un segon analista; donar
sentit als objectius de l’estudi i una veu als informants; creïbles pels subjectes d’estudi i ser
diferents entre si, tot i que puguin estar relacionades.
Un cop s’ha acabat la classificació de les dades i s’han identificat les informacions emergents
de les dades, es procedeix a la descripció de les mateixes, bé buscant semblances i
diferències, o bé buscant contradiccions en les informacions emergents de les entrevistes
(37).
Per a l’anàlisi de les dades qualitatives provinents de les entrevistes individuals i de grup, es
va aplicar la tècnica qualitativa d’anàlisi narrativa dels continguts. Es van generar les
categories de forma mixta a partir de les guies d’entrevista i de les emergents de les dades.
Les dades es van segmentar per grup d’informants i temes.
La primera fase de l’anàlisi es va realitzar manualment i va servir com una primera
aproximació a les dades. Posteriorment, es va utilitzar el programa informàtic Atlas-ti, que és
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una eina informàtica que facilita l’anàlisi de dades qualitatives perquè permet agilitzar moltes
activitats implicades en l’anàlisi qualitatiu i la interpretació, com per exemple, la segmentació
del text en cites, la codificació, o l’escriptura de comentaris i anotacions.
A partir de la informació obtinguda en les etapes anteriors, es van identificar quins eren els
factors o actors que actuaven, bé com a facilitadors bé com a barreres, en l’atenció a la salut
dels immigrants, des del punt de vista dels proveïdors.

3.6 Rigor i qualitat de la informació
El control de la qualitat d’una investigació qualitativa és un procés de verificació articulat,
reiteratiu i constant durant tot el procés d’investigació (42). Per tal de garantir la qualitat
dels resultats, es va triangular la informació. La triangulació consisteix en contrastar i
verificar els resultats a partir de diferents fonts i perspectives (43), és a dir, s’entrecreuen
múltiples punts de vista (fonts d’informació, tècniques, investigadores) per a reduir els
biaixos en la interpretació i millorar la consistència dels resultats, o corroborar les dades i
assenyalar dimensions alternatives no contemplades prèviament. En l’anàlisi van participar
diverses analistes amb formacions diferents i un bon coneixement del context.

28

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

4

Resultats

Els resultats es presenten d’acord als següents punts: percepció del personal sanitari sobre
la immigració en general, vivència de l’atenció, dificultats percebudes pels professionals en
l’atenció del col·lectiu immigrant, estratègies disponibles en els territoris, coneixement dels
instruments facilitats pel Departament de Salut i necessitats del personal sanitari.
En la descripció dels resultats s’han emfatitzat les semblances i diferències existents en el
discurs dels diferents grups d’informants. Per tal de garantir la confidencialitat dels
entrevistats en els exemples citats s’ha identificat tan sols el grup d’informant al que
pertanyen: directiu, professional de atenció primària o especialitzada i personal sanitari per
referir-se conjuntament a professionals i personal de la unitat d’atenció a l’usuari.

4.1 Percepció general sobre la immigració
En el discurs dels informants emergeix la percepció d’un gran increment dels immigrants
atesos de forma regular al sistema de salut. Alguns informants consideren que la velocitat de
creixement de la població immigrant ha augmentat recentment i que s’ha accelerat en un
espai curt de temps, “jo veig que estem molt sobrepassats d’immigració, en els últims anys
hi ha hagut una allau” (professional de primària). D’aquests informants, alguns consideren
que els professionals i el sistema ni ho esperaven, ni estaven preparats per fer front a
aquesta nova circumstància, tant per la diversitat dels col·lectius -en relació a la procedència
i cultures- com per l’elevat volum de nouvinguts “en moltes coses ens ha agafat amb poca
informació o poc preparats. És un col·lectiu molt poc homogeni, és heterogeni, són de
diferents llocs, de diferents cultures, diferents formes de fer les coses i nosaltres jo crec que
no hem tingut temps d’adaptar-nos a ells” (professional de primària).
Els informants coincideixen en considerar que, als seus territoris a mida que passa el temps,
es van produint canvis notables en les característiques dels col·lectius immigrants. En alguns
casos ha canviat el col·lectiu predominant en relació al país de procedència, perquè ha estat
substituït per un altre o perquè s’han diversificat les nacionalitats “jo crec que el canvi que hi
ha hagut ha sigut d’immigrats únics senegambians i magrebins a múltiples corrents
migratòries ¿no?, o sigui més d’una, i ara tens la sensació de que immigrants de l’est i els
immigrants sud-americans diríem sud-americans, argentins i uruguaians dominen” (directiu
primària). També identifiquen canvis quan a la distribució per sexes i a la situació familiar,
que els professionals atribueixen als processos de reagrupament familiar “els magrebins al
començament eren homes sols i joves” (professional hospital).
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4.2 Vivència de l’atenció a la població immigrada
Gran part dels professionals sanitaris considera que el creixement de la població immigrant a
Catalunya suposa una sobrecàrrega en el desenvolupament del seu treball. Fins i tot, algun
professional considera la sobrecàrrega com a resultat de l’increment de la població a la que
s’ha de donar assistència independentment de la seva nacionalitat, “el col·lectiu immigrant
no ens dóna més problema del que dóna l’autòcton ni molt menys eh, lo que una cosa és que
cada vegada n’hi han més problemes però és una qüestió purament estadística” (professional
primària). No obstant això, per altres la sobrecàrrega és fruit de les dificultats que
emergeixen a l’hora d’atendre a la població immigrant, relacionades, entre d’altres, amb
dificultats de comunicació, patologies mai tractades i nens que no han estat sota vigilància
sanitària, i “suposa molta carga és una gent que costa una mica d’entendre no només per
l’idioma no sinó per la seva cultura per les seves expectatives de salut, doncs són consultes
que són més llargues de lo habitual i bueno pues eso suposa una sobrecarrega important”
(directiu primària), “un increment brutal de treball i una detecció de patologia cada cop més
gran, patologia des d’infantil nens que no han estat seguits des del seu naixement, adults
que no s’han controlat en la seva vida que al fer-los la primera anàlisi se’ls troba de tot ... i
persones grans que no han anat al metge en la seva vida, el problema és aquest”
(professional primària).
En el discurs dels professionals sanitaris, sobretot d’atenció primària, emergeix la sensació
de frustració, d’angoixa i esgotament a l’hora d’atendre’ls, “ostres no sé si m’ha dit el que
volia o era aquest el motiu principal, o no he sabut entendre quines eren les seves
preocupacions i ho he portat tot a que li pica, té ja està” (professional de primària “Un
esgotament te poses molt més nerviós doncs te n’adones de que no de que estàs perdent
més temps, ........ que a més no et quedes amb la satisfacció de dir m’haurà entens, ai he
fet lo que tenia que fer?, realment he assolit he arribat a entendre el problema? he donat
una solució correcta? sempre et quedes amb el dubte” (directiu de primària). Aquesta
sensació però, no emergeix en el discurs de directius hospitalaris que no es dediquen a
l’assistència. No obstant això, algun directiu i professional d’atenció primària viu aquesta
atenció de manera dual, com un repte per les dificultats que comporta i per les patologies
que han de tractar, i satisfactòriament quan aconsegueixen solucionar-lo, “És un repte, és un
repte perquè és difícil, és un tipus de vista mèdica molt difícil tot i que la satisfacció és veure
que a la tercera o la quarta ja ens anem entenent més mútuament” (directiu de primària), “a
nivell professional és gratificant, és gratificant, jo crec que és gratificant perquè és un repte
també, veus patologies que pudé no estàs tan acostumat a veure, o manifestacions d’altres
malalties que en els immigrants són diferents” (professional de primària).
Algun professional hospitalari, a diferència dels d’atenció primària, creu que s’hauria de
restringir l’accés als serveis a la població immigrant en situació irregular “jo seria partidària
de que no tinguessin un accés tan fàcil a la targeta sanitària, jo trobo que qui s’ha inventat
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això no s’ho ha pensat bé lo que ha fet ... els que no treballen pues que no els hi
donguessin” (professional hospital). Malgrat que són pocs els que opinen que s’ha de
restringir l’accés, una part dels professionals qüestionen les possibles implicacions per a la
sostenibilitat del sistema nacional de salut de la mala utilització que atribueixen a la població
immigrant, “aquest sistema es deteriorarà i es perdrà per una mala utilització i realment em
dóna sentiment, és un assoliment en altres països no existeix” (professional de primària), “la
sanitat espanyola que estava molt bé no aguantarà, ... això, i és això, la mala utilització del
sistema” (professional hospital).

4.3 Dificultats percebudes en l’atenció al col·lectiu immigrant
Els

informants

identifiquen

nombrosos

factors

que

influeixen

negativament

en

el

desenvolupament del seu treball diari, ja sigui de forma directa o indirecta i que són relatius
tant a la població immigrant, com al propi sistema de salut. Aquestes dificultats percebudes
estan relacionades amb els següents àmbits: la comunicació, les condicions laborals de
l’immigrant, l’habitatge, la utilització de serveis sanitaris, l’organització de l’assistència i la
formació dels professionals.
4.3.1

Relacionades amb la comunicació

En tots els territoris els informants convergeixen en assenyalar com a principal dificultat els
problemes relacionats amb la comunicació entre pacient immigrant i personal sanitari, fins i
tot, en aquell territori en què el col·lectiu majoritari és de parla hispana. Aquests problemes
són principalment relatius al coneixement o utilització de la llengua, però també es
relacionen amb algunes actituds dels immigrants, així com amb els trets culturals d’algun
col·lectiu.
El primer problema de comunicació es deu, principalment, a la barrera idiomàtica, és a dir, el
desconeixement o el coneixement limitat dels idiomes que es parlen a Catalunya. No obstant
això, el personal no assistencial considera diferent el grau de problemàtica en funció de si la
demanda és de tipus burocràtica, on tot està estipulat, o assistencial, en la que el grau de
dificultat és més elevat, “és més fotut quan vénen a visitar-se, però quan vénen a fer papers
com és una cosa tant definida, tant clara, ja la saben, no hi ha problema” (personal sanitari).
Molts professionals dels diferents territoris coincideixen en l’alt grau d’analfabetisme entre
els immigrants degut al seu nivell sociocultural, quan aquests han tractat de resoldre el
problema de l’idioma amb material escrit, “tenim un folletins fulletons també traduïts al xinès
i a l’àrab vale? sobre unes recomanacions i unes preparacions de proves i coses així, i
realment no, no, no acaben de funcionar, no saben llegir clar és una dificultat afegida”
(professional hospital).
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En el territori en el que el col·lectiu predominant és de parla hispana i que per tant, l’idioma
no és una barrera, professionals i directius de primària i hospitalària assenyalen problemes
de comunicació per la utilització diferent del llenguatge. Aquesta percepció també és
compartida per professionals d’altres territoris i es dóna en ambdues direccions, tant dels
immigrants cap al personal sanitari com en sentit contrari, “però és que yo me cuido doctor,
a vale muy bien. Saps què vol dir cuidar-se? Prendre anticonceptius ... si tenim que
descobrir sobre la marxa pues imaginat lo lents que anem, fins que jo no vaig descobrir que
això de cuidar-se era prendre anticonceptius jeje goita, goita, mira que cuidadosa jeje”
(directiu primària), “Tot i que l’idioma és el mateix la sensació que em dóna a mi és que no..
no entenen la meitat dels que els hi has explicat ... et quedes amb la sensació de que no ho
han entès, perquè no et plantegen els dubtes i les preguntes típiques de la gent d’aquí”
(professional hospital). No obstant això, alguns informants atribueixen aquests problemes al
nivell sociocultural baix del col·lectiu.
En el discurs dels informants es distingeixen elements culturals que dificulten la comunicació,
que en gran part es relacionen amb la nacionalitat magrebina. Un primer element cultural
que emergeix en el discurs de professionals assistencials són els rols establerts en la cultura
magrebina: la dona en presència del marit o els nens en presència de les mares no es
comuniquen directament amb els professionals, “a vegades si l’home marxava un moment a
buscar un paper veies que sí, que t’entenien i et comunicava, tornava a venir l’home i
tornaven a deixar de parlar” (professional hospital), “la mare no m’està entenent moltes
coses, jo li dic doni-li tant i ella quant és que li donaré, per on, i el nen veig que m’està
entenent i aleshores jo li pregunto al nen si té deu anys, set anys, tu m’entens? I aleshores
miren a la mare i la mare els diu parla-li, aleshores és quan ell em parla, quan li donen
l’ordre” (professional de primària).
Un segon aspecte atribuït a la cultura magrebina és la dificultat de les dones per aprendre la
llengua per desenvolupar un rol més limitat a la vida domèstica i amb escassa projecció
social “la integració de la dona també, perquè clar els marits com que van a treballar estan
inclosos en una societat i aprenen el català, el castellà, que elles estan tancades”
(professional de primària), “realment les dones no parlaven, els magrebins no parlen les
dones, no parlen, no les ensenyen, o sigui allà a XXXX el marit no vénen soles a la consulta,
no les deixen sortir de casa, no els hi donen l’opció d’aprendre l’idioma ... elles és reunien
entre elles com a molt i no es comunicaven amb la gent del poble, o sigui les dones allà no
parlaven castellà, ni una paraula encara que fes quatre anys que estesin allí” (professional
hospital).
Un altre element que afecta la comunicació, segons els informants, és la predisposició
d’alguns immigrants a comunicar-se. Una part dels entrevistats perceben poca predisposició
per part d’alguns col·lectius immigrants per comunicar-se amb ells en la consulta, “és que et
fiques nerviós perquè et sap greu que no intentin que no fagin l’esforç, perquè tu fas un gran
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esforç fent mímica i fent moneries allí que et sents com jejeje pallasso a vegades perquè
entenguin (professional hospital), “ells sempre et diuen que sí a tot eh, a vegades els hi fas
una pregunta entremig que han de dir una altra resposta i te diuen sí, llavors ja captes que
no t’estan entenent” (professional hospital); o a l’hora d’aprendre algun dels idiomes oficials
de Catalunya, “tu dius quan temps fa que està aquí aquesta dona? I el marit et diu sis anys,
però com pot ser que en sis anys no sàpiga parlar res ¿entens?, em va dir un tu hablarás
antes árabe que mi mujer español” (professional hospital).

En conseqüència, gran part dels professionals assistencials i personal no sanitari percep una
sobrecàrrega en la seva tasca perquè són consultes que requereixen més temps per conèixer
quin és el motiu i adreçar-lo correctament, “sobretot l’idioma, l’idioma ens suposa a
nosaltres una sobrecarrega molt gran, molt gran” (professional hospital). Una altra
conseqüència,

segons

algun

professional

hospitalari,

és

la

realització

de

proves

complementàries que no serien necessàries si no hi hagués el problema de l’idioma, “fas
veterinària , pues l’explores mires a veure, clar a vegades fas una analítica que a lo millor en
una altra persona no li faries, m’entens? per això que a vegades fas més exploracions que
les que pertoquen per això, perquè com no.. te duele todo i no sabes que tiene, dius bueno
que no se me escape algo, clar” (professional hospital). No obstant això, algun professional
del servei d’urgències hospitalàries percep un canvi en les seves percepcions del problema
idiomàtic en funció del temps, a mesura que ha passat el temps la vivència de dificultat ha
disminuït; i de la severitat de la patologia, com més greu menys dificultat, “la veritat és que
ja ho tenim molt per la mà, o ens hem acostumat o realment ha anat millorant no sé, però ja
ens apanyem, al començament era horrible eh, no, era fatal” (professional de l’hospital)”,
“quan realment et fa mal alguna cosa o estàs fotut tampoc cal explicar gaire, ja es veu”
(professional hospital).
4.3.2

Relacionades amb les característiques dels col·lectius immigrants

Les opinions dels informants respecte les pràctiques culturals i religioses s’aglutinen en:
pràctiques culturals i religioses, adaptació a les normes locals, condicions laborals i
condicions de vida (taula 6).
Pràctiques culturals i religioses
Hi ha divergència d’opinions entre els professionals respecte a la influència en el
desenvolupament de la seva tasca del que consideren com a pràctiques culturals. Com a
exemple d’aquestes pràctiques citen proporcionar aliment a persones ingressades en els
xinesos, dificultats per practicar cesàries en dones africanes fins a l’extrem d’haver d’avisar
al jutge, nens que van sols a les consultes del pediatra “nens marroquins eh, ja amb tretze,
catorze anys, onze anys i la teva mare on està? A casa, i el teu pare? Treballant, i per què
véns sol? Perquè em fa mal el genoll, perquè m’ha sortit això a la boca. ..” (professional de
primària).
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Alguns professionals de l’hospital, sobretot personal d’infermeria, i de primària perceben les
pràctiques culturals com un perill per a les seves carreres professionals ja que no poden
garantir la seguretat del pacient. “els xinesos els hi donen als recient nascuts una espècie
d’aigua que preparen a casa i la porten a l’hospital vale? ... llavors ells li estan donant una
sèrie de coses que a tu et poden portar problemes inclús professionals perquè no saps què
és el que li estan donant” (professional hospital); “les africanes quan els hi dius de fer una
cesària algun cop hem hagut inclús de trucar al jutjat a la nit, a l’hora que sigui al jutge per
dir que hi ha una dona que tenim en procés de part, que està començant el crio a patir una
mica i que no vol fer-se una cesària de cap manera” (professional hospital),
Ans al contrari, altres professionals consideren que moltes pràctiques culturals no posen en
perill als pacients però que no es coneixen i que, fins i tot, podrien ser beneficioses, com per
exemple el fet de posar henna en els ulls dels nadons que actua com a desinfectant, o donar
alguns aliments que aquí no s’utilitzen. En canvi, alguns perceben que els nombrosos
elements culturals que no coneixen de les poblacions immigrades els posa en una situació de
no saber què fer jo vaig tindre una subsahariana amb una tirocorticosis que lo que ella
entenia que el problema que li passava és que li havien enviat un dardo ... des d’allà perquè
havien vingut aquí i no enviaven diners allà ... vull dir són coses que si no tens una persona
que els puguis entendre que te pugui explicar (directiu primària).
També sobre la influencia de les pràctiques religioses d’alguns col·lectius immigrants en la
tasca dels professionals hi ha diferències d’opinió. Mentre que alguns professionals de
primària consideren un problema el dejuni en temps de ramadà del col·lectiu àrab perquè no
els permet seguir els tractaments orals o punxats durant el dia, per a alguns professionals
hospitalaris el ramadà no és una dificultat perquè les persones malaltes en queden exemptes
i adapten els tractaments a les normes religioses. Emergeixen altres relacionats amb la
pràctica religiosa diària com resar a les habitacions, moltes vegades et trobaves amb
l’alfombra posada a terra resant amb els magrebins ... moltes vegades clar primera que no
saps si entrar, si no entrar, si has d’entrar evident entres, però que no hi estàs acostumat i
que et dificulta una mica la feina ¿no? (professional hospital); la disconformitat amb els
símbols religiosos “els magrebins quan venien aquí, eee diguem que això és un hospital
privat i era religiós abans, llavorens hi havia doncs la creu a totes les habitacions ¿no? doncs
diguem que no hi estaven massa d’acord, i llavors teníem dificultats en aquest tema eh, però
bueno això superat, ja està superat ... les vam treure totes i llavors ja està ¿no?”
(professional hospital), i les dietes sense porc “si són musulmans pues clar lògicament tu ho
has de dir-ho perquè bueno garantir pues no menjar lo que tenen prohibit i aquest seria
bàsicament amb el problema que et pots trobar, que tampoc ho és haver de demanar de
dieta ja dius exempta de i ja està” (professional hospital)
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preventives pel col·lectiu immigrant i ho atribueixen a la limitada cultura preventiva en els
països d’origen i a la concepció dels immigrants sobre l’agudesa dels problemes de salut.
Adaptació a les normes locals
Segons l’opinió d’alguns professionals hospitalaris, sobretot d’infermeria, és un problema
aconseguir que els immigrants s’adaptin a les normes. Alguns exemples que citen són:
obligar les dones a dutxar-se, que portin cassoles de menjar a les habitacions, molta gent
per habitació, mocador a la sala de parts,... Consideren que els genera un augment en la
seva càrrega de treball, primer perquè els suposa un augment de la seva tasca d’anar
insistint i segon, perquè els pot portar a situacions d’enfrontament amb els immigrants. “els
àrabs es porten molt el menjar seu a les habitacions i deixen tot això una mica girat, una
mica, una mica més brut” (professional hospital), “vostè porta suero per lo que sigui ¿no? i
dir-te un perquè te mal de panxa i el tenim que tindre sense menjar ni beure vale?, i de cop i
volta t’apareix allà pues bueno el paper d’un entrepà o bueno, vull dir tot això son dificultats”
(professional hospital).
Algun directiu considera que aquesta diferència cultural també existeix quan el professional
sanitari és immigrant amb la població autòctona. No només hi ha diferències culturals sinó
també en les pràctiques clíniques, “tenim immigrants però que no són usuaris no, sinó que
són prestadors de serveis ... aquesta gent a vegades té dificultats d’acoblament amb el
procediment clínic habitual d’aquí i perquè? Perquè on t’estaven tenien un procediment clínic
... que era diferent, perquè la seva concepció cultural era diferent” (directiu).
Condicions laborals
Molts professionals perceben que les condicions laborals precàries dels immigrants -tipus de
contracte, accidentalitat laboral i baixa laborals- es tradueixen en una sobrecàrrega laboral
per a ells. Segons els informants els contractes del immigrants sovint són precaris,
inestables o inexistents i generen en els immigrants la por de ser acomiadats si demanen
permisos per anar al metge. Però a més, amb freqüència, els responsables els deneguen el
permís; i els immigrants desconeixement els seus drets “treballen amb contractes basura ...
(...) aquesta gent no té aquest permís, aquesta gent va al metge a les set a les vuit les nou
de la nit perquè no els donen permís, no els donen permís, entre que molts no estan ni tan
sols legals, altres no tenen contracte, tenen un contracte basura, saben que si van al metge
en horari laboral i demanen, els posaran pegues o no els deixaran venir” (professional de
primària).
Una altra dificultat que emergeix en el discurs d’alguns professionals de primària és la
condició nòmada associada a contractacions temporals -recollida de fruita, empreses
tèxtils,...-, que els dificulta fer un bon seguiment dels pacients.
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Algun professional de primària assenyala la interacció entre els costums religiosos i l’àmbit
laboral com a possible punt de conflicte entre metge i pacient. Aquests informants perceben
que en temps de ramadà augmenten les demandes de baixa laboral, que els professionals no
consideren justificades. Altres personals sanitaris opinen que amb el temps han après a
demanar la baixa laboral per no anar a treballar, “el que porti aquí vint anys doncs potser
aquests ja han après la picaresca hispànica i saben que ah no tinc ganes, vaig a veure a ver
si me dan la baja val?, els que fan això és perquè ho han après de nosaltres eh, ells no
venien així no” (personal sanitari).
Les condicions de vida
Alguns informants de primària convergeixen en apuntar les condicions en les que viuen –
amuntegament, insalubritat– com a causa de l’aparició de malalties ja no s’observaven en les
consultes com ara tinya, sarna, o l’augmentat de la prevalença de la tuberculosi, “problemes
de paràsit sarna coses així perquè viuen en condicions bastant complicades, viuen molts, han
començat a viure en cases de pagès que els hi ha rellogat alguna dependència de la casa i
estem veien un munt de casos de picades de puça, de sarna, coses que no les havíem vist
feia molts anys” (professional hospital), “la tuberculosis ... s’ha vist que associat a la
immigració i a les condicions del barri és un problema emergent” (professional de primària).
Però destaquen que no són malalties lligades al fet de ser immigrant sinó que són malalties
lligades a la pobresa, “vénen amb problemes de dermatitis, de piodermitis, problemes de pell
per fongs que són problemes clàssics de la pobresa i de l’amuntegament” (professional de
primària).
Taula 6. Dificultats referides pel personal i directius d’atenció primària i especialitzada en
relació amb algunes característiques dels col·lectius immigrants
Característiques
col·lectius

Atenció primària

Atenció especialitzada

Pràctiques
culturals i
religioses

-

Risc/Font d’aprenentatge
Inseguretat en actuar
Interferències en el tractament

-

Risc/Font d’aprenentatge
Interferències en hospitalització

Adaptació a les
normes locals

-

Enfrontament i insistència per la
inadaptació a les normes locals

-

Enfrontament i insistència per la
inadaptació a les normes locals

-

Absència/retràs visites, utilització
d’urgències
Pèrdua de la continuïtat assistencial
Conflictes metge – pacient
Augment de malalties lligades a la
pobresa

-

Utilització d’urgències

-

Augment de malalties lligades a la
pobresa

Condicions
laborals
Condicions de
vida

-

Font: Elaboració pròpia

4.3.3

Relacionades amb la utilització de serveis

Les dificultats relaciones amb la utilització de serveis recullen aspectes relatius a les actituds
dels usuaris, el volum i l’adequació de la demanda.
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Actituds en la utilització de serveis
En el discurs dels informants s’identifiquen diferències en la percepció de les actituds dels
immigrants segons el col·lectiu al que pertanyen. Existeix consens en identificar una actitud
passiva per part dels subsaharians, als que consideren més manejables i adaptables. En
canvi, perceben als immigrants procedents de països llatinoamericans com més exigents a
l’hora de demanar serveis i als magrebins com a més reivindicatius, "em sembla que se’ls hi
nota un sentiment d’inferioritat, com complexe d’inferioritat, llavors aquest complexe de
moltes maneres o realment d’inferioritat o molt reivindicatiu des d’un cantó o un altre, com
que sóc negre, com que sóc moro i ho diuen eh sobre tot els marroquins, els marroquins és
una història que se la saben molt bé i a mi em feu esperar perquè sóc moro i a mi no em
doneu això perquè... eles negres no tant, els negres són gent en aquest aspecte potser més
nobles sens, els sud-americans aquest és dels que vénen molt pujats, també són molt
exigents i la resta d’europeus no massa problema no” (professional hospital).
En el cas concret dels magrebins, consideren que desenvolupen actituds agressives que es
tradueixen en comportaments inadequats en la sala d’espera, com ara, crits, trucades a la
porta mentre estan passant consulta, els titllen de racistes,... Uns professionals assenyalen
que els generen una sensació de desconfort aquestes actituds, i senten que són per
intimidar-los, o la facilitat amb la que els atorguen l’adjectiu de racista. “et diuen pues
racista lo primer això sí, mm i vull dir, i a vera, que no és qüestió, perquè hi haurà un d’un
altre col·lectiu per exemple no sé de color, li diràs lo mateix i ho entendrà i no passa res i els
otros són més...”. Consideren que, en la pràctica diària els generen una pèrdua de temps ja
que han de dedicar més temps a parlar amb els immigrants.
Tant directius com personal sanitari coincideixen en assenyalar el sexe del professionals com
un punt de possible conflicte amb el col·lectiu magrebí, tant de personal masculí amb
pacients femenines quan s’han de fer exploracions, especialment, en els serveis de
ginecologia i obstetrícia o els ATS d’algun centre, com de personal femení amb pacients
masculins quan es tracta d’exploracions per patologies venèries.
Segons alguns d’aquests informants, els immigrants mostren un desinterès per actuar
d’acord amb el coneixement del sistema, per la facilitat d’accés als serveis d’urgències
mèdiques i per la concepció que el problema de salut s’ha de resoldre a l’instant. Diferents
professionals, tant de primària com de l’hospital, atribueixen una part de les actituds a les
condicions dels serveis sanitaris en els països d’origen i al nivell sociocultural de l’immigrant.
Algun professional percep que a mesura que augmenta el temps d’estada les actituds del
col·lectiu immigrant canvien adaptant-se a la cultura sanitària d’aquí, “cada vegada estan
més acostumats o que assumeixen més de que tu els has de tractar o els hi has de fer certes
coses perquè és la teva manera de treballar” (professional hospital).
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Volum d’utilització de serveis
Entre els informants hi ha divergència d’opinions respecte al volum d’utilització de recursos,
però, en general, opinen que els sobreutilitzen; opinió que emergeix sobretot en el discurs
de professionals hospitalaris d’urgències. No obstant això, una petita part de professionals
considera que no hi ha diferències amb la població autòctona “probablement consumeixen
molt menus que la població local, però moltíssim menus” (directiu primària), “jo molts, molts
canvis no he vist, potser més volum entre cometes de visites a urgències de gent immigrant”
(professional hospitalari).
Alguns informants, d’urgències hospitalàries i directius, consideren que s’ha produït un
increment de treball a urgències per l’atenció de ferits atribuïble als hàbits tòxics d’un
col·lectiu molt concret (el sud-americà) o a les disputes entre col·lectius relacionades amb
actes delictius.
Adequació de la utilització de serveis
Els professionals de primària i hospitalària opinen que el col·lectiu immigrant fa una
utilització inadequada d’alguns serveis, sobretot d’urgències que utilitzen per patologies lleus
que podrien tractar-se a l’atenció primària. Alguns apunten com a causa la barrera
idiomàtica quan el treballador és el que domina l’idioma i per tant, han de cercar assistència
fora de l’horari laboral, situació que es dóna sobretot amb el col·lectiu magrebí, “la dona no
parla espanyol ni català, ell treballa tot el dia, ell no pot faltar a la feina o no falta a la feina
perquè la dona.. li diu espera quan vingui de la feina vénen dutxats els dos aquí ... a
urgències com si vinguessin a la consulta normal” (professional primària). També citen com
utilització inadequada, adreçar-se al centre d’atenció primària per donar a llum i la utilització
inadequada del servei d’ambulàncies per portar-les a l’hospital en el cas de dones
embarassades. En dos territoris emergeix la utilització dels serveis sanitaris per a la
realització de proves d’embaràs per, segons aquests informants, estalviar-se comprar els
testos d’embaràs a la farmàcia.
Els entrevistats coincideixen en afirmar que la utilització de serveis és diferent entre
col·lectius. Distingeixen entre una utilització aguda o puntual, en el cas dels subsaharians i
romanesos, i una sobreutilització dels col·lectius de països llatinoamericans. En aquests
últims, l’element més criticat per gran part dels informants és el “chequeo” que consideren
que no es correspon amb la manera de treballar aquí. Els informants atribueixen la demanda
d’aquest tipus d’activitat al funcionament dels sistemes sanitaris d’origen i a la percepció de
gratuïtat del sistema sanitari que té aquest col·lectiu.
Tots els professionals d’assistència programada opinen que una dificultat important és
l’absència a aquestes visites o el fet d’arribar fora d’hora. En el primer cas perquè es podria
haver utilitzat el temps per a una altra persona o en el cas que sigui un pacient amb malaltia
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crònica es descontrola, i en el segon els professionals ho viuen com un desgast perquè han
d’anar contrarellotge per visitar-os i augmenta la pressió de treball.
Consideren que es desenvolupa una mena de “el turisme mèdic”, és a dir, de familiars
malalts dels immigrants que vénen exclusivament a ser tractats per alguna patologia que ja
tenien. Malgrat que mostren una opinió contrària a aquesta actuació perquè consideren que
posa en perill la sostenibilitat del sistema s’identifiquen amb l’immigrant i reconeixen que si
es donés el cas ells també ho farien.
Finalment, professionals de primària consideren com a problema la utilització social dels
serveis sanitaris que atribueixen a les dificultats d’adaptació i que els comporta un
esgotament perquè fan esforços per descobrir una patologia inexistent i perquè no han rebut
la formació necessàries per atendre demandes d’aquest tipus “jo a vegades tinc la sensació
que hi ha una part de la meva formació que la segueixo utilitzant però que hi ha una amplia
ventall de coses que a vegades no puc resoldre perquè son coses de tipus social”
(professional hospital).
Coneixement del sistema
Les opinions dels informants sobre el coneixement del sistema del col·lectiu immigrant es
divideixen en dos grups. D’una banda, hi ha informants que opinen que el coneixen i també
els circuits establerts. D’altra banda, un grup d’informants considera que només coneixen
l’entrada per la via d’urgències. Aquest desconeixement es manifesta sobretot quan es
necessiten proves complementàries per a una patologia concreta i que no es realitzen.

4.3.4

Relacionades amb els serveis sanitaris

Organització de l’assistència
En el discurs d’alguns informants, sobretot personal d’atenció primària, emergeix l’horari
d’atenció de l’atenció primària ordinària com un element que dificulta l’accés als immigrants
a les hores programades, per qüestions laborals no poden assistir.
Els

professionals

assistencials

que

presten

atenció

programada

opinen

que

estan

sobrecarregats, amb un temps per a cada consulta molt reduït. A més, Les consultes amb
persones immigrades els suposen sovint més temps, per salvar totes les dificultats
idiomàtiques, culturals,... de manera que els genera una sensació d’estrès perquè hauran
d’anar més ràpid amb els altres. Un informant opina que potser això va en detriment del
temps dedicat a la població autòctona i planteja fins a quin punt això és “just”.
En el discurs dels informants de dos territoris emergeix com a dificultat afegida la
descoordinació amb altres proveïdors territorials, per la manca de coordinació entre nivells
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assistencials i pel mal funcionament d’un proveïdor d’assistència a la dona, la qual cosa
implica un augment de les càrregues dels metges de família i dels professionals del servei
d’urgències de ginecologia de l’hospital.
Un informant considera que el sistema ha delegat en els metges la responsabilitat de
l’educació sobre els serveis sanitaris i ho considera un problema, perquè es crea una barrera.
Directius i professionals també convergeixen en el desbordament dels serveis socials tant de
primària com d’hospital per donar resposta a les demandes dels immigrants. Segons aquests
els immigrants recelen d’institucions com ara els serveis socials dels ajuntaments per la seva
situació d’il·legalitat “vénen aquí com poden, entren en contacte perquè és que de fet aquí
no sé veuen com més amigables mentres que el Consell Comarcal és l’administració pura i
dura per tant, segons la teva situació a nivell de papers doncs escolta l’administració pública
poques, doncs clar acaben venint aquí i acaben resolent coses ¿no? de vida absolutament
quotidiana que és una bestiesa que és lo que fan” (directiu d’hospital).
4.3.5

Relacionades amb les actituds dels professionals

L’actitud dels informants enfront a pacients immigrants ha anat variant en el temps. Mentre
que al principi percebien que l’atenció a algun pacient immigrant era ocasional i alguns ho
consideraven interessant, d’uns anys ençà atendre població immigrant ha passat a formar
part de la seva quotidianitat per l’augment de volum atès d’aquesta població, “vam passar
dels anys 80 i tants 90 de veure un negre i crida una mica l’atenció ¿no? pintoresc, a trobarho ja totalment normal, és una presència jo penso que és una presència normal”
(professional hospital).
En el discurs d’alguns informants emergeixen diferències en les actituds del personal sanitari
en el moment d’atendre al col·lectiu immigrant. Alguns consideren que hi ha professionals
sanitaris amb idees preconcebudes sobre els immigrants que influeixen negativament en el
procés d’atenció i en la relació entre professionals quan l’immigrant és un professional
sanitari, “hi han professionals que estan més a l’abast o que els hi agrada més i d’altres que
no, i llavors això també és una barrera d’accessibilitat perquè hi ha gent que li entra un
immigrant per la porta i això ja és una predisposició en negatiu ¿no?” (professional
primària).
Així, algun professional considera que reacciona de manera diferent segons l’actitud amb
l’idioma que atribueixen a l’immigrant, viuen malament quan consideren que no el volen
aprendre i, una part dels professionals consideren que si es donés la situació a la inversa i
fossin ells els que haguessin d’emigrar aprendrien l’idioma del país d’acollida, “....entra una
dona magrebí eh, amb tota la seva cultura però et parla castellà ... tu inconscientment estàs
content, (...)... quan et ve una dona que no parla res i que fa set anys que està,
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inconscientment et crea molt mal rotllo perquè dius jo perquè tinc que esforçar-me a parlar
l’idioma d’ella quan ella no s’esforça res,” (professional hospitalari).
Fins i tot, algun informant considera que alguns immigrants utilitzen la dificultat idiomàtica
com a justificació de la seva conducta en relació a la utilització dels serveis, com no complir
amb determinades coses, arribar tard, etc.... “utilitzen el problema de l’idioma per justificar
la seva falta, saps no vaig entendre, llavors si tu els dius alguna cosa i elles no ho volen fer
elles que no ho entenen ... elles de vegades utilitzen l’idioma per o no acceptar el que els
estàs dient o justificar alguna falta” (professional primària). En canvi, algun professional
sanitari atribueix a l’actitud dels propis metges que els pacients immigrants no entenguin les
pautes de medicació que es dóna des d’urgències. Concretament amb la rapidesa amb la que
l’expliquen als pacients. Un informant opina que aquest fet també passaria amb la gent gran
autòctona, “ens ho sabem tan de memòria que els hi expliquem molt rapid i els hi apuntem
el paper, però per una persona gran una persona immigrant que li costa una miqueta
entendre l’idioma, igual entén t’has de prendre això i després ja no ho sap” (professional
hospital).
Un informant viu malament el fet d’estar personalment en contra de les tradicions culturals
d’algun pacient, sobretot amb el col·lectiu xinès, és el fet de que estàs en una situació
incòmoda, saps que per un costat estàs aquesta persona es troba malament perquè li estàs
fent fer algo que no toca, i per l’altre banda tu també estàs malament perquè dius, ja sé que
t’ho estic fen fer però que en aquest moments toca fer-ho (professional hospital).
Hi ha un grup d’informants que no està interessat en la formació sobre immigració, bé
perquè no ho creuen necessari, o bé perquè consideren que són els immigrants que s’han
d’adaptar a la cultura de la societat d’acollida, “si vols que et sigui sincera hi ha un gran
col·lectiu que cada vegada ens interessa menos ... dubto que la gent dediques un esforç a
fer això (formació cultural) ... jo personalment no ho faria perquè no m’interessa” (directiu
hospital).
Ans al contrari, una part dels personal sanitari està sensibilitzat en temes d’immigració
perquè han realitzat formació específica en immigració (màsters o posgrau), formen part
d’alguna associació (ONG) o per la relació amb immigrants en la vida quotidiana. En el
discurs d’aquests informants s’intueix certa predisposició positiva envers la immigració, però
sense discriminar-los positivament. Aquesta predisposició es manifesta en les actuacions
personals: paciència, hores personals,...
4.3.6

Opinions sobre actituds socials

Els informants coincideixen en destacar els problemes de relació existents entre la població
immigrant i la població autòctona. Segons algun informant, la població autòctona percep que
existeix per part dels serveis, d’institucions com per exemple les escoles o els serveis socials
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dels ajuntaments,... una discriminació positiva cap a la població immigrant en relació a les
ajudes que s’atorguen, preferència d’atenció,... Les dificultats de relació entre les dues
poblacions

són palpables en les sales d’espera i consultes dels serveis sanitaris,

majoritàriament en les d’atenció primària, i en el servei d’atenció a l’usuari quan s’han de
tramitar els ajuts socials.

4.4 Estratègies desenvolupades en els territoris
Les dificultats que han anat apareixent en l’atenció al col·lectiu immigrant han generat el
desenvolupament d’iniciatives i la implementació d’estratègies tant a nivell individual dintre
de les institucions, com a nivell de les institucions del territori.
Esforç dels professionals
Alguns centres s’han mobilitzat per a resoldre les dificultats que han aparegut en el procés
d’atenció. Majoritàriament els esforços s’han centrar en salvar la barrera idiomàtica. Els
professionals han augmentat l’ús de la gesticulació en les consultes i en les ocasions en les
que individualment no se’n sortien han cooperat amb altres professionals per esbrinar entre
tots quin era el problema. Altres actituds dels professionals són repetir la pregunta al revés,
fer que expliquin un paper traduït o en l’informe fer constar la dificultat idiomàtica per
assegurar-se que han realment han entès del que se’ls ha explicat. Un element que els
professionals reconeixen com a facilitador ha estat la presència de personal sanitari
procedent d’altres països que ha servit de suport quan hi havia problemes de comunicació
amb un pacient de la mateixa nacionalitat, “tinc aquest valor afegit de tenir un pediatre que
coneix l’àrab i que amb aquestes mares, les recapta ell i es comunica ell amb elles pues per
donar els quatre consells amb una llengua que l’entenguin” (professional hospital); “els
companys que són àrabs aquí ens fan de traductors ens ho han fet bastant” (professional
hospital);

“nosaltres

abans teníem aquí un metge xinès ¿no, pues el trucaves i parlava ell

¿no?” (professional primària).
Alguns professionals, sobretot infermeria hospitalària, han aprofitat contactes o pacients que
dominaven l’idioma per traduir algunes preguntes o informacions bàsiques per aquells
col·lectius en els que la dificultat idiomàtica és important, l’àrab i el xinès, “Sí ha sigut
infermeria, ho han fet pel seu compte aprofitant immigrants que venien i que parlaven bé el
idioma se’ls hi ha demanat que ho escriguin” (professional hospital).
Algun professional ha desenvolupat iniciatives per millorar el coneixement sobre els
immigrants, com per exemple un grup d’educació maternal per dones embarassades que
tinguessin

la

dificultat

idiomàtica, amb l’objectiu d’intentar comprendre quin tipus

d’alimentació, hàbits tenien perquè durant l’embaràs desenvolupaven unes anèmies molt
importants.

42

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Esforç dels immigrants
Segons els informants una part dels immigrants amb dificultat optaven per anar a la consulta
acompanyats d’una persona que el dominés ja fos un amic, un familiar, cap de l’associació
d’immigrants, el cap del clan. Els professionals i directius assistencials malgrat que opinen
que els facilita la feina tenen la percepció que perden informació amb els interlocutors,
sobretot en el cas de les dones magrebines, perquè segons la seva percepció la llargada de
les explicacions no concorda amb la llargada de les explicacions, “tu t’adones que la dona
parla molta estona i la traducció és amb una frase molt concreta o dos paraules, i llavors
tens la sensació de que perds informació” (directiu primària). També perceben que estan
condicionats quan els que fan de traductors són els nens, que dominen l’idioma perquè estan
escolaritzats, i han de fer preguntes íntimes a les mares “fan venir les criatures de
traductors, llavors això empipa i els hi dius que no vinguin nens en edat escolar a fer de
traductors ... li tenien que preguntar a la seva mare que quan va tenir la regla, això els nens
no ho volien preguntar, es posaven vergonyosos i els hi dèiem perquè? què passa? és que
això no li vull preguntar a la meva mare” (professional primària). Algun professional però
creu que són ells els que no hi estan avesats, “porten la nena petita que depenent del que
s’ha de parlar és molt poc còmode, que un nen et tradueixi puedes estar embarazada, asi les
preguntas la última regla ... ells no fan cara d’avergonyits estan acostumats, els que estem
tancats potser som nosaltres” (professional de primària). A les dificultats d’utilització dels
nens com a traductors els informants hi afegeixen l’absentisme escolar quan han
d’acompanyar a les mares o a alguna amiga de la mare.
Un altre element que introdueixen els immigrants per facilitar la comunicació amb els
professionals és aportar el número de telèfon d’un familiar o conegut que domina l’idioma i
que fa de traductor durant la consulta. Aquesta és una pràctica estesa sobretot entre el
col·lectiu de xinesos.
Esforç a nivell d’institucions del territori
A nivell de centre s’han traduït alguns documents perquè proporcionen informació rellevant
en el procés d’atenció als immigrants, com serien els consentiments informats, preparacions
de proves diagnòstiques, horaris d’atenció, documents que cal lliurar per obtenir la targeta
sanitària,... Un proveïdor de salut ha proporcionat algun exemplar d’un diccionari multilingüe
de preguntes bàsiques en diferents idiomes als seus centres. La distribució dins dels centres
no ha estat homogènia i segons els informants no tots els serveis disposen d’un exemplar.
Una de les crítiques fonamentals als instruments proporcionats en format paper és que són
poc eficaços perquè han d’esmerçar molt temps, no consideren les variants dialectals,
problemes d’arxivament, i són inservibles en el cas d’analfabetisme. “un diccionari d’aquests
multilingüe ... no crec que sigui l’eina adequada, a mi això no me soluciona res, per perdre
temps” (professional primària).
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Alguns centres han promogut formació pel personal sanitari per millorar el coneixement dels
diferents col·lectius d’immigrants, cultura i costums, patologies importades. En general, el
personal dels centres que hi ha assistit considera que la part cultural és massa general i
teòrica i no contribueix a resoldre els problemes més immediats que es presenten en
l’atenció del col·lecti immigrant.
En un territori el centre d’atenció primària s’ha coordinat amb els serveis socials de
l’ajuntament i una associació d’un col·lectiu concret d’immigrants per fer xerrades als
nouvinguts. En aquestes xerrades el representat del CAP explicava el funcionament dels
serveis sanitaris i en acabat es lliurava als immigrants sense papers un paper que els
garantia l’assistència mèdica d’urgències sense dret a medicació. Aquest paper tenia dues
funcions, primera que l’immigrant no tingués por d’accedir al CAP i segona, per evitar la
utilització de targetes sanitàries d’altres persones, “només és únicament perquè no és trobin
amb algú a la porta entre que no parlen l’idioma, no sé què i tal, que els hi digui pues no té
dret a visitar-se, solució la targeta del meu veí, vinc amb visito” (directiu primària).

4.5 Coneixement dels instruments facilitats pel Departament de
Salut
El coneixement dels instruments facilitats pel Departament de Salut és limitat. Professionals
i directius mencionen algun dels instruments següents: el servei de traduccions de Sanitat
Respon, la formació que s’ofereix i el material per a l’acollida –DVD i materials traduïts sobre
el sistema.
L’instrument més conegut i utilitzat és el servei de traducció de Sanitat Respon, al que es
poden adreçar en cas de dificultat idiomàtica. Entre els informants que el coneixen hi ha
divergència d’opinions. Alguns professionals reconeixen que és un instrument útil que els ha
ajudat a comunicar-se amb el pacient, “això de sanitat respon va ser pura salvació.
Fantàstic. Molt bé ... perquè t’ha fet portar un cert diàleg encara que sigui per telèfon”
(professional hospital). En canvi altres, basats en la seva experiència, consideren que l’ús no
és fàcil perquè no sempre han aconseguit contactar amb un traductor, el temps que es
necessita per arribar al traductor és molt més del què es disposa per a la visita, entre
d’altres perquè no tenen telèfons amb sortida a l’exterior i han de treballar mitjançant una
centraleta. “Sanitat Respon jo he trucat em sembla quatre o cinc vegades mai m’han
solucionat cap problema perquè també en teoria hi ha un traductor ... pues ja no truco més”
(professional de primària). Finalment, consideren difícil treballar amb el traductor per telèfon
perquè els impedeix sentir el que diu el traductor i estar segurs que el traductor hagi traduït
realment el què es volia, “trigaries molt de temps i desprès què li has dit? li has dit lo que jo
t’he di?, perquè clar quan parles amb una tercera persona i no sents què li està dient pot
haver-hi moltes interferències” (professional primària).
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Els personal sanitari considera que la formació que s’ofereix tal i com està implementada,
centralitzada a les capitals de província i fora de l’horari laboral,... no facilita que hi puguin
accedir fàcilment. Entre les dificultats mencionen la distància “t’has de desplaçar com sempre
a Barcelona o Girona” (professional hospital) i que s’hagi d’assistir fora de l’horari laboral,
“tinc que emplear el meu temps lliure en fer cursos i més cursos, no, passo” (professional
primària). A més, els continguts que s’ofereixen són massa teòrics i no proporcionen eines
pràctiques per front a la realitat de cada dia.
Un altre instrument que citen els professionals és el material per l’acollida en format DVD i
el que es pot obtenir d’internet, que explica el funcionament del sistema sanitari. Dels
territoris emergeix en el discurs dels informants, només en un s’utilitza de forma més o
menys regular en unes xerrades que s’organitzen per a un col·lectiu concret. En els altres
territoris les dificultats tecnològiques, no disposar de l’equipament necessari, i d’espai fan
que no sigui factible la seva utilització.

4.6 Necessitats del personal sanitari
Les necessitats del personal sanitari emergeixen en relació a les dificultats identificades en
l’atenció a la població immigrant.
Abordatge general
Existeix consens entre gran part els informants de tots els grups que s’hauria de fer un
abordatge comunitari de l’acollida de la població immigrant. Segons aquests les institucions
del territori escoles, ajuntament, centres d’atenció,... haurien d’estar coordinades per
informar als immigrants dels serveis bàsics als que tenen accés i com funcionen els diferents
circuits. Alguns especifiquen que l’acollida l’ha de realitzar la primera institució que contacti
amb ells. En relació a la informació que se’ls ha de proporcionar exclusivament en l’àmbit de
la salut en l’acollida ha de ser una informació descriptiva, sense entrar molt en el detall, de
com funciona el sistema i en quines situacions s’han d’adreçar a cada recurs sanitari. També
convergeixen en que no n’hi hauria prou amb un paper explicatiu i que serien més efectives
les descripcions en forma de xerrada. Algun informant considera que hauria de ser
participativa i que en aquesta acollida haurien de participar persones immigrants amb un
temps d’estada més llarg.
Materials traduïts
El personal sanitari destaca que una ajuda al desenvolupament del seu treball seria el suport
de material traduït sobre la preparació de proves o per activitats molt concretes que els
immigrants han de realitzar en les seves llars (preparació de biberons, dietes,...),
consentiments informats,... Tenint en compte les dificultats que s’han trobat quan han fet
servir aquest material, els informants consideren que hauria de tenir unes característiques
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mínimes per tal que els facilites les consultes en les que el pacient no domina l’idioma: fàcil
d’utilitzar, en suport informàtic, hauria d’incloure pictogrames perquè sigui comprensible pel
cas d’analfabetisme.
Traductors o mediadors culturals
Els informants creuen que un traductor en els territoris en els que la proporció d’immigrants
és elevada seria de gran ajuda. Consideren que un traductor per a cada col·lectiu les vint-iquatre hores del dia té un cost elevat i és poc factible, i en general creuen que seria
indispensable per àrabs i xinesos. A més també assenyalen la incertesa del moment en que
apareixerà un immigrant amb la dificultat idiomàtica, sobretot en els serveis d’urgències
hospitalàries, i tenir una persona a hores concretes no els resoldria el problema
completament. Per aquest motiu, si no es pogués disposar d’un traductor físicament com a
mínim demanarien un traductor que estigués disponible per telèfon amb el que poguessin
contactar d’una manera àgil.
Per alguns informants la figura del mediador es correspon amb un traductor, i per tant
hauria de fer les funcions de traducció. Per altres, aquesta no seria la funció principal sinó
que hauria d’apropar les dues cultures, la de l’immigrant i la d’aquí. Hauria de ser un pont
que permetés l’intercanvi d’informació entre personal i immigrant. Molts professionals creuen
que no hauria de ser una figura lligada exclusivament al sistema sanitari sinó que hauria
d’acompanyar a l’immigrant en els primers moments d’arribada i explicar-li el funcionament
de la societat d’acollida, quins són els tràmits burocràtics per demanar la targeta sanitària,
inscriure els nens a l’escola, en el cas d’accidents laborals com moure els papers amb les
mútues,... Consideren que seria un bon candidat per a fer l’acollida en salut i per realitzar
activitats com ara xerrades pels professionals per informar-los de les diferències culturals,
classes de preparació del part,... amb el col·lectiu immigrant.
Per algun informant la persona que faci la funció de mediador cultural ha de ser del mateix
col·lectiu i amb un temps d’estada suficient com per conèixer bé el sistema. També creuen
que un factor determinant per l’èxit d’aquesta figura és l’acceptació per part del col·lectiu.
En general els professionals no consideren que hagi d’existir un mediador cultural per a cada
col·lectiu, només per aquells que són culturalment més diferents. Per algun informant
aquesta figura tampoc seria necessària en tots els serveis, només en els serveis en els que
s’estableix més relació amb l’immigrant com atenció primària i hospitalització però no és
necessari pel servei d’urgències hospitalàries.
Formació dels professionals
Alguns professionals consideren que necessitarien més formació o informació cultural per
entendre millor les necessitats dels immigrants, “llavors jo crec que caldria això i que el
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professionals estiguem formats no en patologia importada sinó en tracte ... necessitem saber
si quan tu li estàs dient a una persona despullat, com s’està sentint de incòmoda o com no
s’està sentin ... si per la nit és lo mateix per ells que per tu, aquestes coses són les que
necessitem saber” (professional primària). Segons alguns professionals la formació hauria de
ser més pràctica i encarada cap a l’abordatge de la població immigrant en les consultes i no
tan general.
En l’àmbit mèdic el personal sanitari suggereix primer formar-se sobre les característiques
pròpies de la població immigrant, com ara les corbes normals de creixement, determinats
marcadors,... ja que moltes de les pautes que tenen són per poblacions caucàsiques, i no
tant en patologies emergents perquè consideren que la prevalença és baixa i sovint troben la
solució a internet.
Canvis en l’organització de l’atenció
En el discurs de professionals sorgeix la necessitat de disposar primer de més temps en les
consultes, sobretot en els informants d’atenció primària, perquè són consultes que
requereixen més temps per a la comunicació; i segon més nombre de professionals perquè
ha augmentat la població a la que han de donar cobertura.
Un informant de primària troba a faltar un protocol dels passos a seguir en el primer
contacte amb un pacient immigrant i segons un altre professional seria necessari establir
com es posa al dia a l’immigrant en relació a les vacunes,... “la pregunta és què hem de fer
amb aquesta gent quan arriben? què els hi fem” (directiu primària).
Alguns professionals creuen que els centres d’atenció primària haurien de prolongar el seu
horari per disminuir les dificultats d’accés derivades de les condicions laborals i per tant, no
es col·lapsarien tant els serveis d’urgències, “nosaltres creiem que probablement fins a les
vuit donaries més marge ... entrem més tard i sortint més tard podries atendre més gent”
(professional primària)
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5

Conclusions

Els actors socials participants en l’estudi coincideixen en considerar que la població
immigrant atesa de forma regular en els serveis sanitaris ha incrementat notablement.
Aquest augment sobtat, juntament amb les dificultats en el seu procés d’atenció, es
perceben com una causa important de sobrecàrrega laboral, així com de l’origen de
sentiments d’angoixa i frustració en els professionals que estableixen un vincle continuat
amb els pacients.
Entre les dificultats assenyalades pels informants, els problemes de comunicació emergeixen
amb força en ambdós sentits, tant del personal sanitari cap al pacient immigrant, com a
l’inrevés. Principalment s’associen al desconeixement de les llengües oficials de Catalunya, i
s’emfatitzen per la presència d’elements culturals, la predisposició dels immigrants per
comunicar-se i la “ineficàcia” dels instruments disponibles.
Les diferents posicions dels informants enfront les pràctiques culturals d’alguns col·lectius,
les repercussions atribuïdes als elements culturals en la pràctica diària i les actituds
negatives dels professionals evidencien en el personal sanitari un desconeixement dels
diferents col·lectius i una manca de competència cultural en l’abordatge de l’atenció a la
població immigrant.
Una part de les dificultats que suposa pel personal sanitari l’atenció a la població immigrant
s’atribueix a factors socials que no es relacionen amb el sistema sanitari ni amb les
característiques pròpies dels col·lectius: les condicions laborals i les actituds de la població
autòctona envers la immigració.
En la utilització de serveis identifiquen com un problema les actituds, la utilització
inadequada condicionada per la situació laboral i les expectatives dels immigrants amb el
sistema.
Dels resultats es desprèn una inadaptació de l’oferta dels serveis al volum d’utilització, ha
augmentat considerablement la població a la que donar cobertura sense que els
professionals percebin un augment en els recursos; i a l’organització de l’assistència amb
manca de coordinació entre proveïdors i temps d’atenció insuficients.
En resposta a aquestes dificultats s’han desenvolupat estratègies diverses a nivell individual
-traducció de lèxic bàsic- i a nivell de les institucions del territori – traducció de documents i
formació dels professionals-. Malgrat que el Departament de Salut ha posat a disposició del
personal sanitari material de suport per a l’atenció de la població immigrant, el seu
coneixement es molt limitat, tant per directius com per professionals, reflectint-se limitacions
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en la seva difusió. Els serveis que s’han utilitzat mostren limitacions importants per a la seva
utilització diària.
Els informants, sobretot els professionals perceben necessitats en el moment d’atendre a la
població immigrant per salvar les barreres identificades –l’abordatge comunitari de l’acollida
de la població immigrant, material traduït, traductors i mediadors culturals, formació en
competències culturals i canvis en l’organització del sistema com per exemple, més temps de
consulta.
Les percepcions del personal sanitari en relació al col·lectiu immigrant semblen estar
condicionades fonamentalment per tres elements: a) l’augment sobtat d’aquesta població en
els darrers anys, ja que es constaten opinions favorables a la immigració abans d’aquest
augment, b) les idees i conceptes preconcebuts sobre la població immigrant que poden
predisposar al personal sanitari positivament, si és personal sensibilitzat, o negativament, en
el cas contrari, c) l’experiència real, a mesura que es fa front a la situació es canvien les
percepcions.
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6

Recomanacions

Els resultats de l’estudi suggereixen la necessitat de donar àmplia difusió al Pla Director
d’Immigració així com garantir la seva implementació a tot Catalunya.
S’haurien de desenvolupar i/o implementar estratègies en diferents nivells:
1. Assegurar que la planificació s’acompanyi de la dotació de recursos que garanteixin
la seva implementació, és a dir, garantir els recursos per a la implementació de tots
els continguts del Pla Director d’Immigració a tot el territori català.
2. Desenvolupar un pla de difusió i comunicació dels serveis disponibles per donar
suport a l’atenció a la població immigrant, tant a nivell de professionals de salut, com
d’altres sectors en contacte directe amb col·lectius immigrants, així com per aquests
col·lectius.
3. Millorar les estratègies de suport ja existents per pal·liar els problemes de
comunicació:
a.

Traducció: incorporar eines de traducció informatitzades amb continguts
bàsics i validades pels professionals; garantir l’accés telefònic àgil a la
traducció amb més suport tecnològic

b.

Dotació de mediadors culturals, traductors de forma equitativa a tot el
territori

4. Promoure la col·laboració intersectorial, per assegurar la coordinació de les accions,
aprofitar sinèrgies i evitar duplicitats. S’hauria de promoure la col·laboració amb els
municipis i altres organismes locals i autonòmics adients per:
a.

Implantació dels plans d’acollida i traducció/mediació cultural

b.

Millorar de la implementació de programes d’informació i educació a la
població en general sobre el fenomen de la immigració i a la població
immigrant sobre els serveis socials al seu abast i sobre els seus drets i
deures com a ciutadans en relació a aquests serveis .

5. Accions específiques a realitzar pels serveis sanitaris a nivell central y regional
a.

Adaptació de l’oferta dels serveis, especialment els recursos professionals, a
les característiques de la seva població, tenint en compte especialment la
grandària real de la població atesa i les especificitats dels col·lectius
immigrats

-distribució

geogràfica,

barreres

idiomàtiques,

necessitats

canviants amb el temps d’estada al país i canvis en els col·lectius
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predominants- per a garantir que el personal sanitari disposa de temps
suficient per a una atenció adequada.
b.

Implementació a tot el territori de les estratègies i instruments de mediació
cultural i traducció, adaptats a les necessitats específiques dels diferents
tipus de personal dels centres i col·lectius immigrants predominants,
garantint un accés àgil als mateixos.

c.

Promoure –fent ampla difusió de l’oferta de cursos- i facilitar la participació
del personal sanitari en la formació per al desenvolupament de competències
culturals per a l’atenció a la diversitat, mitjançant la dedicació de temps
laboral i recursos a esta activitat.

6. Accions específiques dirigides als professionals de salut:
a.

Assegurar la implementació de programes de formació del personal sanitari
en el desenvolupament de competències culturals per a l’atenció a la
diversitat cultural, en diverses modalitats:
i. D’una banda, oferir cursos de formació continuada amb continguts
pràctics adaptats a la realitat dels professionals i que els proporcionin
eines pràctiques d’aplicació immediata. Així com, que treballin
aspectes relacionats amb les actituds enfront la diversitat.
ii.

Promoure la inclusió de cursos específics en la formació de pregrau i
especialització del personal sanitari

7. Accions específiques dirigides al col·lectiu immigrant i a la població en general
a.

Implementació de programes de educació per a la salut adequats (quant a
continguts i mitjans utilitzats) adaptats a les necessitats específiques dels
immigrants en les distintes etapes de immigració, en aquelles àrees que
siguin adients i sobretot, continuats en el temps. Aquests programes haurien
de gaudir d’un important component de participació dels col·lectius objectius,
des del seu disseny fins a la seva implantació.

b.

Implementació de programes de educació per a la utilització adequada dels
serveis de salut dirigits a la població general i, adaptats a les característiques
dels diferents col·lectius que la componen, incloent la població immigrada.
Aquests programes haurien de gaudir d’un important component de
participació dels col·lectius objectius, des del seu disseny fins a la seva
implantació (de manera individual o mitjançant les seves organitzacions)

8. Promoure recerca aplicada que permeti millorar el coneixement sobre:
a.

les necessitats en salut i d’atenció a la salut de la població immigrada

b.

utilització dels serveis de salut

c.

Barreres a la atenció dels col·lectius immigrats

d.

Necessitats del personal sanitari i del sistema sanitari per a l’atenció al
col·lectiu immigrant.
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Sempre tenint en compte la diversitat (gènere, classe social, situació legal,
ubicació, nacionalitat i temps des de l’arribada al país, nivells d’atenció, etc.).
9. L’anàlisi de les necessitats de salut, la demanda i utilització de serveis i necessitats
de suport del personal de salut es facilitaria amb la millora dels registres de dades
relacionades amb la població immigrant.

52

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

7

Bibliografia

(1) Departament de Salut.Secretaria d'Estratègia i Coordinació.Direcció General de
Planificació i Avaluació. Pla Director d'Immigració en l'àmbit de la salut. Versió 10.0.
2006.
(2) Andersen RM. Revisiting the behavioural model and acces to medical care: does it
matter? Journal of Health and Social Behaviour 1995;36:1-10.
(3) Berra S, Elorza JM, Bartomeu N, Hausmann S, Serra-Sutton V, Rajmil L. Necessitats
en salut i utilització dels serveis sanitaris en la població immigrant a Catalunya.
Revisió exhaustiva de la literatura científica. Barcelona: Agència d'Avaluació de
Tecnologia i Recerca Mèdiques. CatSalut, Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Generalitat de Catalunya; 2004.
(4) Ramos M, García R, Prieto MA, March JC. Problemas y propuestas de mejora en la
atención sanitaria a los inmigrantes económicos. Gac Sanit 2001;15(4):320-6.
(5) II Informe sobre immigració i treball social. Barcelona: Àrea de Serveis Socials,
Diputació de Barcelona; 1997.
(6) Instituto Nacional de Estadística. Explotación Estadística del Padrón Municipal.
Instituto Nacional de Estadística 2006. Disponible en:
http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft20%2Fe245&O=inebase&N=&L=
[consultat el 06.11.2006]
(7) Institut d'Estadística de Catalunya. Padró municipal d'habitants. Xifres oficials.
Recomptes. Institut d'Estadística de Catalunya 2006. Disponible en:
http://www.idescat.net/territ/BasicTerr?TC=9&V3=497&V4=435&PARENT=1&CTX=B
&TAR=5 [consultat el 06.11.2006]
(8) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de inmigración y
emigración. Observatorio Permanente de la Inmigración.Información estadística.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 2006. Disponible en:
http://extranjeros.mtas.es/es/general/DatosEstadisticos_index.html [consultat el
06.11.2006]
(9) López F, Rodríguez FJ. Planificación Sanitaria (I). SEMERGEN 2003;29(5):244-54.
(10) Aday LA, Andersen RM. Theoretical framework for the study of access to medical
care. Health Serv Res 1993;(9):208-22.
(11) Mogollón AS. Acceso de la población desplazada por conflicto armado a los servicios
de salud en las Empresas Sociales del Estado de primer nivel de la ciudad de Bogotá,
Colombia. Tesis de doctorado. Universitat Autònoma de Barcelona; 2004.
(12) Gold M. The concept of access and managed care. Health Serv Res 1998;33(3):634.
(13) Arredondo A, Melendez V. Modelos explicativos sobre la utilización de servicios de
salud: revisión y análisis. Salud Publica Mex 1992;34:36-49.
(14) Hulka B, Wheat J. Patterns of utilization: the patient perspective. Med Care
1985;23:438-60.
(15) Sánchez JR. Modelo causal en la decisión de ir al médico y/o practicar autocuidados
en la población pediátrica. Tesis de doctorado. Universidad de Granada; 2005.
53

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

(16) Andersen R, Newman J. Societal and individual determinants of medical care
utilitzation in the United States. Department of Healt, Education and Welfare; 1979.
(17) Andersen R, McCutcheon A, Aday LA, Chiu GY, Bell R. Exploring dimensions of acces
to medical care. Health Serv Res 1983;18(1):49-74.
(18) Departament de Salut. Extracte normatiu dels drets en l'assistència sanitària en el
àmbit de l'estrangeria. Departament de Salut 2006 [cited 2006 Nov 9];
(19) Jansà JM, García de Olalla P. Salud e inmigración: nuevas realidades y nuevos retos.
Gac Sanit 2004;18(Supl):207-13.
(20) Gámez E, Galindo JP, Cañada JL, Coll J, Díaz M, Hernández E, et al. La atención al
inmigrante: del aluvión a la solución razonable. Documento nº 17 Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comunitaria; 2002.
(21) Jansà JM. Inmigración extranjera en el estado español. Consideraciones desde la
salud pública. Rev Esp Salud Pública 1998;72:165-8.
(22) Fuertes C, Martín MA. El inmigrante en la consulta de atención primaria. An Sis Sanit
Navar 2006;29(Supl 1):9-25.
(23) Vázquez-Villegas J. Inmigración y salud: ¿un nuevo modelo de atención primaria
para un nuevo modelo de sociedad? Aten Primaria 2006;37(5):249-50.
(24) Seguí M. El inmigrante en la consulta del médico de cabecera. SEMERGEN
2005;31(11):505-7.
(25) Jansà JM, Garcia P. Desigualtats en la salut i la immigració. In: Borrell C, Benach J,
editors. Les desigualtats en la salut a Catalunya.Barcelona: Mediterrània; 2003. p.
217-50.
(26) Rodríguez CB. Asistencia sanitaria a inmigrantes: entre el mito u la realidad. Rev Esp
Econ Salud 2002;1(4).
(27) Fundació Nous Horitzons. Habitatge i immigració. 2006.
(28) Vázquez V, Espejo J, Faus MJ. Determinación de las necesidades en atención
farmacéutica de los inmigrantes del Campo de Gibraltar. Pharmacy Practice
2006;4(1):24-33.
(29) Martín MA. El paciente inmigrante en atención primaria. ¿Estamos preparados? Aten
Primaria 2001;28(2):89-90.
(30) Jansà JM, Borrell C. Inmigración, desigualdades y atención primaria: situación actual
y prioridades. Aten Primaria 2002;29(8):463-8.
(31) Fernández de Sanmamed MJ. Diseño de estudios y diseños muestrales en
investigación cualitativa. In: Vázquez ML, Da Silva MRF, Mogollón AS, Fernández de
Sanmamed MJ, Delgado ME, Vargas I, editors. Introducción a las técnicas cualitativas
aplicadas en salud.Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona; 2006.
(32) Dey I. Qualitative data analysis. A user-friendly guide for social scientists. London:
Routledge; 1993.
(33) Da Silva MRF, Vázquez ML. Introducción a los fundamentos teóricos de la
investigación cualitativa. In: Vázquez ML, Da Silva MRF, Mogollón AS, Fernández de
Sanmamed MJ, Delgado ME, Vargas I, editors. Introducción a las técnicas cualitativas
aplicadas en salud.Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona; 2006.
54

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

(34) Pope C, Mays N. Qualitative research in health care. London: BMJ Books; 2000.
(35) Flick U. Sampling strategies. In: Flick U, editor. An introduction to qualitative
research.London: SAGE Publications; 1998. p. 62-73.
(36) Ruiz Olabuénaga JI. Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad
de Deusto; 1999.
(37) Miles MB, Huberman AM. Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage; 1994.
(38) Mogollón AS, Vázquez ML. Técnicas cualitativas aplicadas en salud. In: Vázquez ML,
Da Silva MRF, Mogollón AS, Fernández de Sanmamed MJ, Delgado ME, Vargas I,
editors. Introducción a las técnicas cualitativas aplicadas en salud.Barcelona:
Universidad Autónoma de Barcelona; 2006.
(39) Taylor SJ, Bogdan R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación.
Barcelona: Paidós Básica; 1987.
(40) Krueger RA. Focus groups: a practical guide for applied research. London: Sage
Publications; 1995.
(41) Vázquez ML, Da Silva MRF. Análisis de datos cualitativos. In: Vázquez ML, Da Silva
MRF, Mogollón AS, Fernández de Sanmamed MJ, Delgado ME, Vargas I, editors.
Introducción a las técnicas cualitativas aplicadas en salud.Barcelona: Universidad
Autónoma de Barcelona; 2006.
(42) Pla Consuegra M. El rigor en la investigación cualitativa. Aten Primaria 24, 295-300.
1999.
(43) Mays N, Pope C. Rigour and qualitative research. BMJ 311, 109-112. 1995.

55

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

ANNEX
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Guia d’entrevista
Data, hora d’inici de l’entrevista, hora de finalització
Nom, edat, professió, càrrec que ocupa, temps en el càrrec
·

·

Percepcions de la immigració a la comarca
-

Descripció dels canvis migratoris que ha experimentat la comarca

-

Tipologia d’immigrant al que atén amb més freqüència (nacionalitat, sexe, edat,...)

-

Estat de salut dels immigrants, percepció salut/malaltia dels immigrants

-

Patologies més freqüents, serveis més utilitzats

-

Coneixement del sistema de salut per part dels immigrants

Procés d’atenció al col·lectiu immigrant
-

Com és l’accés als serveis sanitaris pels immigrants. Factors que el faciliten (material
departament) / obstaculitzen. Quins. Per què. Com es podria millorar a nivell de CAP,
sistema,...
Barreres institucionals,

-

Com és l’atenció d’aquest col·lectiu. Dificultats/facilitats del personal sanitari per
atendre aquesta població. Quines. Per què. Com es podria millorar.

-

Com és el seguiment (atenció/tractament) d’aquesta població. Per què. Com es
podria millorar.

·

Necessitats dels professionals
-

Necessitats de suport per donar resposta a l’atenció d’aquest col·lectiu. Quina ajuda
necessitarien (formació, competències,...). Per què.

·

-

Accions per suplir aquestes necessitats. Quines. Per què.

-

Intervencions que s’han introduït a nivell de centre/districte. Qui les ha introduït. En
què consisteixen. Opinió. Per què.

Coneixements i opinions sobre els recursos oferts per atendre aquesta població
-

S’han implementat nous serveis, mecanismes per atendre aquesta població a nivell
de Catalunya. Quins. Opinió. Quins serien necessaris. Per què.

-

Recursos que hi ha disponibles per als professionals per donar atenció a aquest
col·lectiu. Quins. Opinió. Necessitat d’altres recursos. Per què.
Formació
-

Què s’ha fet. Què els sembla. Per què. Què s’hauria de canviar.
Preferència per recursos externs (mediadors,...) o formació continuada

Acollida
-

Coneixement sobre l’acollida. Què és. Material d’acollida. Coneixement de
l’acollida de la secretaria d’immigració. Com hauria de ser el procés d’acollida
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-

Integració immigrants en els circuits normals d’atenció o creació de nous. Per
què.

Mediació
-

Mediació. Quan és necessària. Què opina. Utilitat. Com hauria de seguir

Plans/polítiques sobre l’atenció sanitària a aquest col·lectiu.
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