Secció

Formació Continuada

Per a més informació posar-vos en contacte amb:
Dra. Laura Martínez
lmartinez@santjoandedeu.edu.es

Salut i exclusió Social

Sr. Jesús Zamarra
jzamarra@santjoandedeu.edu.es

Abril i maig de 2016
60 hores

Dirigit a:
Professionals de l’àmbit Social i de la
Salut que vulguin aprofundir en el
coneixement de l’Exclusió Social.

Amb la col·laboració de

Secció

Objectius del Curs:
- Identificar les relacions entre classe social i salut de les persones i poblacions.
- Analitzar la construcció de l'estigma social de la malaltia.
- Ser capaç d'analitzar i avaluar les polítiques en salut i la seva relació amb els processos
d'exclusió-inclusió social.
- Identificar les dimensions socials i culturals dels processos de salut-malaltia.
- Articular una posició ètica de treball que contempli l'atenció individualitzada i la promoció
social.
- Aplicar els coneixements adquirits a propostes d’estudis relacionats amb la salut i l’exclusió
social.
• Dies i horari d’impartició:

Secció
BLOC I: MALALTIA, ESTIGMA I FRONTERES
SOCIALS (25 hores)
Tema 1: La construcció de l’estigma social de la malaltia.

Tema 2: Salut, grups exclosos i fronteres socials
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La condició humana
L’ésser humà com a ésser simbòlic
La dualitat de la condició humana
De l’animalitat a la humanitat
La construcció social de la realitat
Antropologia de la salut i de la medicina
Orientacions teòriques i aplicacions pràctiques
Construcció social i cultural de la salut i la malaltia
La malaltia com estigma
Estigma i control social: discapacitat física, discapacitat
cognitiva, trastorn mental, drogodependències
• Estigma i agència
Tema 2: Els sistemes mèdics i la biomedicina

• Professorat

• Sistemes i pluralisme mèdic
• El model mèdic hegemònic: determinisme biològic
• La medicalització de la vida quotidiana

• Lloc d’Impartició:
Campus Docent Sant Joan de Déu
C/ Santa Rosa 39-57
08950 Esplugues de Llobregat.
AULA 9 (2n Pis).
• Dates i lloc de matricula:
14 de març al 8 d’abril a la Secretaria del Campus Docent Sant Joan de Déu.

• Preu del Curs: 375 euros
Possibilitat de pagar-ho en tres terminis: març, abril i maig (125 euros/mes)

Tema 3: Patologització del conflicte social
Tema 4: Polítiques sanitàries

Dies 12, 14, 19, 21 , 26 i 28 d’abril, i 2, 3, 5, 9, 12 i 25 del mes de maig del 2016.
Horari de 15.30 a 20.30 hores.

Sr. Pau Carratalà
Dra. Esther Insa
Dra. Dolores Juliano
Sra. Alba Llop
Dr. Àngel Martínez
Dra. Roser Pérez
Dra. Núria Roca i Caparà
Sra. Carme Vega Monteagudo
Dra. Begoña Román

Impacte de la “crisi” en la salut de les persones
Pobresa i alimentació
Pobresa i habitatge
Pobresa i malalties: infeccions, salut mental
Salut sexual i reproductiva
Indicadors de salut
Salut i col·lectius vulnerables: infància, malalts crònics,
persones amb problemes de salut mental, persones
immigrades

• Les Polítiques en salut i el seu impacte en les desigualtats.
- El Context Internacional:
El discurs sobre la salut
Promoció de la salut i prevenció
- Les Polítiques en salut i el model sanitari

Tema 3: Alteritat, medicalització i farmacologia
• Teories socials i econòmic-polítiques de la malaltia
• La construcció de la diferència des de la salut i la malaltia
• La influència de la indústria farmacèutica en el procés de
medicalització

• Política Sanitària i Sistemes de Salut:
- La Política Social i el seu desenvolupament a Espanya:
La trajectòria cap a l’Estat del Benestar
- La Política Sanitària en el marc dels Estats del Benestar
- Els Models sanitaris. Reforma i contrareforma: Les
directrius neoliberals i les retallades en el dret a la salut.

BLOC II: SOCIOLOGIA DE LA SALUT:
ORDRE CLÍNIC I PATOLOGITZACIÓ SOCIAL
(35 hores)

Tema 5: Polítiques d’Investigació en salut

Tema 1: Classe social, salut i malaltia
• La medició de la salut i la malaltia: el procés social de
medició i les paradoxes de la prevenció i el risc
• Introducció a les desigualtats en salut: conceptes,
característiques i evidències
- Exemples històrics, definicions i conceptes
- Coneixement i evidència sobre les desigualtats socials en
salut
• Desigualtats socials en salut
- Concepte i medició de classe social i de posició
socioeconòmica en salut pública.
- Exemples de desigualtats en indicadors de salut segons
classe social i/o posició socioeconòmica.
- Importància de les desigualtats de gènere
- Altres eixos de desigualtat

Tema 6: Ètica professional i malaltia en l’exclusió social
• Professionals de la salut
• Promoció de la salut i prevenció

Tema 7: Equitat en salut. Com han de ser les polítiques
en salut i el model sanitari.

