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Famílies	  monoparentals	  i	  Salut.	  
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•  Impacte	  de	  les	  condicions	  en	  la	  infància	  al	  llarg	  de	  la	  
vida.	  

•  Desigualtats	  socioeconòmiques	  en	  Salut	  a	  Catalunya.	  

•  Les	  Realitats	  a	  la	  consulta.	  L’Atenció	  al	  Servei	  de	  
Pediatria.	  

•  Dificultats	  del	  Treball	  en	  Salut.	  
•  Reptes	  i	  Oportunitats	  del	  treball	  amb	  famílies	  
monoparentals	  en	  l’Àmbit	  Sanitari.	  



Impacte	  de	  les	  condicions	  en	  la	  infància	  al	  llarg	  de	  la	  vida. 
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•  Impacte	  de	  les	  condicions.	  

•  Mecanismes	  socials	  i	  biològics.	  



Desigualtats	  socioeconòmiques	  en	  Salut	  a	  Catalunya 
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•  Gradient	  socioeconòmic	  
•  Morbilitat	  i	  	  mortalitat	  

•  Complexitat	  elevada	  

•  Gradient	  socioeconòmic	  de	  la	  infància	  

•  Atenció	  a	  la	  salut	  mental	  

•  Desigualtats	  de	  gènere	  
•  Atenció	  primària	  i	  urgències.	  



Les	  Realitats.	  L’Atenció	  Pediàtrica	  i	  la	  família	  Monoparental 
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•  Afrontar	  la	  monoparentalitat.	  Cada	  família	  és	  
un	  Món.	  

•  Nous	  escenaris.	  
•  Com	  ho	  viu	  la	  mare	  (pare)	  ?	  

•  Com	  ho	  viuen	  els	  infants?	  

•  Abordatge	  a	  la	  consulta	  



Dificultats	  del	  Treball	  en	  Salut	  amb	  famílies	  monoparentals 
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•  Organització	  de	  la	  consulta.	  
•  Organització	  del	  centre.	  
•  Organització	  del	  sistema	  sanitari.	  

•  Treball	  en	  xarxa.	  
•  Personal	  sanitari.	  
•  La	  salut	  de	  la	  comunitat.	  



Famílies	  monoparentals	  :Reptes	  i	  Oportunitats	  en	  l’Àmbit	  Sanitar.i 
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•  Atenció	  pediàtrica.	  
•  Atenció	  a	  les	  famílies.	  

•  Atenció	  a	  la	  Salut	  Comunitària.	  

•  Atenció	  a	  les	  desigualtats.	  
•  Atenció	  al	  Upus	  de	  societat	  que	  generem.	  
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